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وزيرا العمل والبيئة عن خطط حقيبتيهما

عازار: دائرة انتخابية واحدة تعطي دولة مدنية

إطالق نزار زكا 
من ألفه إلى يائه

اللواء عّباس إبراهيم:
ال دولة قوية اال الدولة املدنية 

وعمادها املواطنة

وزيرة الداخلية والبلديات 
ريا حّفار الحسن لـ}األمن العام«:



املدير العاماالفتتاحّية
اللواء عباس ابراهيم

السيايس  االهرتاء  االطالق  عىل  مربرا  وال  مفهوما  ليس 
اقتصاديا  وطأة ظروف ضاغطة  تحت  البلد  يسود  الذي 
وليد  ليس  لبنان  بلغه  ما  حتى.  وامنيا  واجتامعيا، 
تخضع  ومل  زمنها  طال  تراكامت  جراء  هو  بل  ساعته، 
عن  عبارة  يجري  كان  ما  كل  بل  بنيوية،  اصالحات  اىل 
الوقت.  من  االستفادة  مهمتها  آنية،  تجميلية  معالجات 
اللبنانيني  من  تستدعي  حاليا،  القامئة  الظروف  ان  كام 
بلبنان،  النهوض  يتم  ليتصالحوا، يك  يتصارحوا  ان  جميعا 
اصبحت  بحيث  استفحلت،  التي  الحالية  االزمة  وعبور 
يشء  كل  عقلنة  وظيفتها  موضعية،  جراحات  تستدعي 
املعالجات  إىل  السياسية وصوال  اللغة  بدءا من  لبنان  يف 
املطروحة تفسح يف املجال امام ايجاد ممر آمن للخروج 

من النفق الذي نحن فيه.

دون  من  الجميع  من  بل  ال  وهناك،  هنا  من  ُيطرح  ما 
وضع  غري  يعني  ال  الهواجس،  عنوان  تحت  استثناء 
الجميع يعرف  الحقيقي، علام ان  الخطر  لبنان يف دائرة 
االخطار االقتصادية واملالية التي تلف البلد وتشمل كل 
قطاعاته ومؤسساته. هذه "الهواجس" ال تستجلب سوى 
الساحات  لترتك  املقابل،  والشحن  والشحن  الحرب  لغة 
الخراب  اال  لبنان  عىل  يجلب  لن  الذي  التطرف  امام 
والدمار. حال كهذه خربها اللبنانيون يف سبعينات القرن 
املايض، ويف مراحل دامية ومحطات سود، ثم ما لبثوا ان 
ال  لبنان  ان  اقتنعوا  بعدما  الواحد  العيش  اىل  احتكموا 
يكون اال بتعدده الثقايف وتنوعه الحضاري، اللذين شكال 
الوحيد  البلد  لبنان هو  الرشق.  قيمة مضافة يف هذا  له 
الذي ال دين للدولة فيه، وهو الوحيد الذي يقر التنوع 

والتعدد يف دستوره.

بل هو خطر  االطالق،  ليس صحيا عىل  حاليا  يحصل  ما 
حقيقي يهدد الدولة ومؤسساتها. املشرتكات بني اللبنانيني 
هي اكرث واقوى بكثري من نقاط االختالف. واملفارقة التي 
اقروا  اللبنانيني  الوقوف عندها طويال، هي ان  تستدعي 

يف وثيقة الوفاق الوطني )الطائف( ان لبنان وطن نهايئ 
لجميع ابنائه. لكن يف املقابل ال نرى ان الجميع للبنان.

السؤال الذي ُيطرح: متى سيتوقف هذا البلد عن ان يكون 
مستودعا لالزمات؟ ُفرِض عليه استقبال االشقاء النازحني 
يف  ذلك  وتسبب  مضاعفة،  باضعاف  طاقته  يفوق  مبا 
انعكاسات سلبية دميوغرافيا واقتصاديا واجتامعيا وبيئيا. 
هذا ال يعني يف اي حال من االحوال الذهاب اىل قرارات 
"عنرصية" ملعالجة هذا الوضع. كام  ُفرِض عليه من قبل 
ان يكون ساحة خلفية للرصاع العريب ـ االرسائييل، فكان 
هذا  قبل  الصهيونيني.  والكراهية  للعنف  نهبا  صار  ان 
وذاك كان ساحة لكباش املحاور االقليمية والدولية فكان 
ما كان من تصدعات كادت تطيح البلد حتى كان العام 
يزال  وال  شكل  الذي  الطائف  اتفاق  اىل  وصوال   1975

الضامن للبنان وشعبه واستقراره.

آن للبنانيني ان يتعلموا، من حروبهم وانشقاقاتهم، االلتقاء 
عىل كلمة سواء يف االزمات اليجاد الحلول لها ومعالجتها 
والخروج منها باقل االرضار املمكنة، وان ُيدركوا ان وطنهم 
لن يكون قويا ومعاىف اال متى كانت دولتهم، مبؤسساتها 
القوية  الدولة  وطبعا  وعادلة،  وقادرة  قوية  املختلفة، 
التي  "املواطنة"  وعامدها  املدنية  بالدولة  اال  تكون  لن 
بدولة  وليس  والواجبات،  بالحقوق  الجميع  فيه  يتساوى 
الطوائف الكارهة بعضها لبعض، والباحثة دامئا عن اسباب 

للرصاعات ظنا منها انها ضامن املستقبل.

وطن  منه  تجعل  استثنائية  قوة  ميلك  بتعدديته  لبنان 
الرسالة، لكونه ميتاز عن محيطه بالتنوع والتعدد. عىل ارضه 
واالنكلوسكسونية،  الفرانكوفونية  مع  العروبة  تتعايش 
يشتعل  كله  محيطنا  ان  حني  يف  تنازع.  اي  دون  ومن 
الذي  الغاصب  الكيان  وآخرها  القاتلة،  األحاديات  بسبب 
ليكون  نهار  ليل  يعمل  بينام  دميوقراطية  دولة  انه  يزعم 

كيانا دينيا بامتياز.

ضمان لبنان
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الفهرس

مواطنية صالحة وطن أفضل

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

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

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اول اإلداري حسان بركات

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم 3، قرب املتحف، بريوت

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، بريوت
هاتف: 01/425303

 01/425777 ext:1599 :فاكس

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

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم

مجلة األمن العام
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• البلوكات اإلسمنتية ال تشبهني وبقاؤها ال يمنع عمالً إرهابيًا

رئيسة مجلس الخدمة املدنية: ال لتحّكم السياسة باإلدارة

تعاون األمن العام واألنتربول: تخطي حدود املعلومات
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الغالف

عىل عتبة اسابيع قليلة من الذكرى الرابعة والسبعني لتأسيس األمن العام، اجرت وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا حّفار 
الداخلية، وقد  ـ تتوىل مهامت وزارة  العربية األوىل  ـ كام  اللبنانية االوىل  املرأة  الخمسة األوىل. فهي  الحسن جردة األشهر 
اظهرت بجدارة استيعابها الدور الواسع واملتشعب لهذه الحقيبة، املمتدة عىل مساحة الوطن. باتت ممسكة مبفاصلها ذات 
الوظائف املتعددة التي تشمل االمن واالدارة والبلديات، ما يجعلها بحكم املؤسسات التابعة لها واختصاصاتها أم الوزارات. 

عىل متاس يومي مع قضايا اللبنانيني واملقيمني عىل األرايض اللبنانية 

حّفار  ريا  والبلديات  الداخلية  وزيرة  اكدت 
ان  العام"  "االمن  مع  شامل  حوار  يف  الحسن 
البلوكات التي كانت عىل مدخل وزارة الداخلية 
ازالتها  طلبت  الغاية  ولهذه  تشبهها،  تكن  مل 
تعيق  لن  انها  واعتربت  مهامتها.  تسلمها  قبل 
اي ارهايب ان اراد القيام بعملية، وان ما كانت 
املستمر  التنسيق  قد تحقق من خالل  تريده 
بني االمن العام واالمن الداخيل وباقي االجهزة 
االستعدادت  ان  العسكرية واالمنية. وكشفت 
بدأت لالنتخابات البلدية واالختيارية الفرعية 

يف البلديات يف ايلول املقبل. 
آفة  مواجهة  يف  بالصعوبات  اقرت  بعدما 
انها "مسؤولية جامعية تقع  املخدرات، قالت 
عىل عاتق نصف الوزارات واالدارات الرسمية"، 
مع  مبارشة  التواصل  يف  ترغب  انها  اىل  الفتة 
املواطنني الستعادة بعضا من الثقة املفقودة". 
عن منفذ العملية االرهابية يف طرابلس قالت 
احد". واشارت  يتبناه  او  يدعمه  "فرد مل  انه 
اىل قانون العفو العام سيبحث عاجال ام اجال 
املوقوفني من  املظلومني  "وهو يحل مشكلة 
حققه  ما  ان  واكدت  وغريهم".  االسالميني 
"تدار  املديرية  ان  عىل  يدل  العام  االمن 

بطريقة  محرتفة ومنظمة".

■ بعد خمسة اشهر من توليك وزارة الداخلية، 
التجربة استنادا اىل  نتائج هذه  كيف تقيمني 

املهامت الكبرية التي تضطلعني بها؟

وزيرة الداخلية والبلديات في جردة األشهر الخمسة األولى:
البلوكات اإلسمنتية ال تشبهني وبقاؤها ال يمنع عمالً إرهابيًا

ما حققه األمن العام يؤكد اإلدارة املحترفة واملنظمة للمديرية
العفو العام سُيبحث عاجالً أم آجالً

األمن مستتب ومتماسك وعلينا خوض مواجهة شاملة ضد املخدرات 

اجل  من  محصية  جميعها  واصبحت 
والعمليات  املقررة  الخطط  يف  استخدامها 
تعتمد  واضحة  اسرتاتيجيا  وفق  املستقبلية 
وهو  املحقق.  التقني  والتطور  الحداثة  عىل 
ما يسهل علينا التطلع اىل املستقبل وتحديد 
ما نحتاج اليه وما هو ممكن الحصول عليه 
اما  املستويات.  كل  عىل  القدرات  لتعزيز 
القول  ميكن  املدنية  امللفات  مستوى  عىل 
االنتخابات  كانت  االستحقاقات  اوىل  ان  
تقييمنا  كان  برصاحة  طرابلس.  يف  الفرعية 
االنتخابية  التجربة  فهي  وايجابيا،  جيدا  لها 
االوىل ونستعد يف هذه الفرتة لوضع خريطة 
واالختيارية  البلدية  لالنتخابات  الطريق 
الفرعية يف العديد من املدن والقرى منتصف 
العامة  باملديرية  يتعلق  ما  يف  املقبل.  ايلول 
من  بعيدا  شوطا  قطعنا  الشخصية  لالحوال 
اجل وضع تصور كامل يتصل بدفرت الرشوط 
ملكننتها.  عمومية  مناقصة  الطالق  املخصص 
اخراج  مكننة  هي  املقررة  االوىل  الخطوة 
الحصول  من  املواطن  يتمكن  بحيث  القيد 

عليه من اي مكان عىل االرايض اللبنانية.
ويف موضوع السالمة املرورية عقدنا االجتامع 
منذ  تجتمع  مل  التي  الوزارية  للجنة  االول 
بالسالمة  الخاصة  عامني تحضريا لإلسرتاتيجيا 
السري.  قانون  بتحديث  تبدأ  والتي  املرورية 
درس  اليها  اوكلت  خاصة  لجنة  شكلت 
يجب  والتي  القانون  يف  املوجودة  الثغر 

وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تتحدث اىل "االمن العام".

الخدمات  تستجيب  وزارة  ولتكون  بطابعها، 
التي يحتاج اليها املواطنون. 

ازيلت  الوزارة،  ■ بعد ساعات عىل تسّلمك 
الداخلية  البلوكات االسمنتية من امام وزارة 
التي  النتائج  هي  فام  اخرى،  امنية  ومراكز 

ترّتبت عىل هذه الخطوات؟
□ منذ اللحظة االوىل لتكليفي هذه الوزارة 
املرتاصة  البلوكات  هذه  ان  بصدق  شعرت 
عىل مدخل الوزارة ال تشبهني. لذلك طلبت 
ازالتها قبل عملية التسليم والتسلم ألنني ال 
أريد رؤيتها عند دخويل اليها. وهو ما شكل 
وتعاطي  عميل  طريقة  اىل  االشارات  اوىل 
قلعة  يف  هنا  لست  الحاالت.  هذه  مثل  مع 
واول حاجز بيني وبني املواطن رأيته يف هذه 
واعتقد  القرار  اراحني  االسمنتية.  البلوكات 
انه اراح املواطنني ايضا فانعكس ايجابا عند 
البّناء فطلبت من  العمل  الناس. منها بدأت 
عىل  االجراء  هذا  تعميم  املحافظني  جميع 
العوائق حتى تلك  ازيلت هذه  باقي املدن. 
التي كانت قامئة امام دار االفتاء ومقر دولة 
بري ويف كراكاس وامكنة كثرية  نبيه  الرئيس 
كانت قد تحولت بسببها اىل مربعات امنية. 
اخذت خيارا شخصيا منذ اول يوم بأن ازيل 
املواطن وهو ما طلبته  بلوك يشكو منه  اي 
البلوكات  جميع  حيال  بريوت  محافظ  من 
يبق  ومل  حصل  ما  وهذا  األمنية  واملربعات 
امامنا سوى "مربع االسكوا" وهو ما اعالجه 
شخصيا مع املسؤولني. علينا ان نظهر للجميع 
ان الوضع االمني املستتب ال يحتاج اىل هذه 
البلوكات، ويف حال ال سمح الله حدث يشء 
فأنا عىل قناعة بأن هذه البلوكات لن متنعه. 

الوزارة  تسلمك  قبل  بذلت  جهود  هناك   ■
ملواجهة آفة املخدرات والحد من تفشيها بني 

املواطنني؟ فام الجديد الذي قمت به؟ 
□ برصاحة كلية انا عىل قناعة بأن هذه اآلفة 
خارجة عن سيطرتنا وتعزز شعوري اخريا. مرد 
ذلك اىل ان العمل واجب ملعالجة هذا الوضع 
صالحياتنا  تتعدى  شاملة  خطة  خالل  من 
مسؤوليتنا  ليست  هذه  الداخلية،  وزارة  يف 
وحدنا. انها مسؤولية جامعية عىل عاتق نصف 

اللبنانية.  الدولة  يف  واالدارات  الوزارات  

املستمر  التنسيق  مطلبي 
بني االمن العام واالمن 

الداخلي واالجهزة االخرى 

انتخابات  بعد 
لالنتخابات  طرابلس نستعد 

واالختيارية  البلدية 
الفرعية في ايلول

حاورها العميد منير عقيقي وجورج شاهني

□ امضيت شهرين بعد تشكيل الحكومة من 
اجل االطالع عىل املهامت والصالحيات التي 
اآلن  القول  وميكنني  الداخلية،  وزارة  تعني 
وبكل رصاحة انني اصبحت ممسكة ومطلعة 
واصبحت  اواجهها،  التي  التعقيدات  عىل 
قضية  لكل  عمل  خطة  وضع  عىل  قادرة 
اىل  بالنسبة  اولويايت.  جدول  وفق  وملف 
املوضوع االمني اوال، ميكنني القول انه بات 
عىل املسار الثابت. االمن مستتب ومتامسك 
بفضل املديريتني املعنيتني بامللف االمني. فام 
كنت اريد ان اصل اليه تأمن وهو التنسيق 
املستمر بني االمن العام واالمن الداخيل ومع 
امر  وهو  واالمنية.  العسكرية  االجهزة  باقي 
مجلس  اجتامعات  خالل  من  اليه  توصلت 
الدورية. ومن  خالل الخطط  االمن املركزي 
مديرية  كل  وضعتها  التي  االسرتاتيجية 
اصبحت اعرف ادوارهم ومهامتهم توصال اىل 
االهداف التي وضعت لها هذه االسرتاتيجية 
ونجحت  قصدته  ما  منهام.  بكل  الخاصة 
فيه انني متكنت من توحيد كل املساعدات 
مل  ما  وهذا  املؤسسات  هذه  اىل  تصل  التي 
يكن موجودا من قبل. مل يكن هناك بيانات 
املساعدات  لكل  شامل   مسح  وال  تفصيلية 
املادية  او  االمنية  النواحي  من  تأيت  التي 
من خالل  اننا جمعنا  به  قمت  ما  واملدنية. 
املانحني  خالل  ومن  املتحدة  االمم  مكتب 
الداخلية،  وزارة  اىل  املقدمة  املساعدات  كل 

يتصل  ما  منها.  تعديله  يجب  ما  تعديل 
دوريا  نجتمع  فنحن  ذاتها  يف  السري  بحركة 
بريوت  رشطة  قائد  ومع  الدرك  قيادة  مع 
واالعياد   باملناسبات  خاصة  خطط  لوضع 
الزحمة.  من  للتخفيف  جادة  محاولة  يف 
املدين  للدفاع  العامة  املديرية  مستوى  عىل 
نستعد الطالق االمتحانات لثبيت املتطوعني 
بنجاح  اطلقنا  كام  القانون،  شملهم  الذين 
مرشوع "Moto Ambulance" الذي سيقوم 
حوادث  نتيجة  املصابني  واسعاف  مبعالجة 
السري يف ارسع وقت ممكن وضامن سالمتهم 
وصول  حني  اىل  الحياة  قيد  عىل  وبقائهم 
سيارات االسعاف او الصليب االحمر لنقلهم 
البلديات وهو  املستشفيات. يف موضوع  اىل 
املوضوع االكرث تشعبا، يف تقييمي ان ما انجز 
يؤكد اننا عىل الطريق الصحيح لجعل وزارة 
امنية  وزارة  مجرد  من  بكثري  اكرب  الداخلية 
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الخطط  وضع  مسؤولية  جميعا  عليها 
ملكافحتها عىل كل االرايض اللبنانية. ال نغفل 
انها آفة تفاقمت وأصبحت يف متناول الجميع 
اصبح  االخرية  العرش  السنوات  يف  بسهولة. 
واصبحت  املخدرات  انواع  من  العديد  هناك 
مكافحتها  اصعب. ما اعتقده انه علينا ابتكار 
اساليب او آليات مختلفة عن التقليدية منها، 
نراقب  وان  مختلفة  بطريقة  التفكري  وعلينا 
وتطابقها  نجاحها  ومدى  العاملية  التجارب 
اوضاع  من  نعاين  اننا  اضف  اوضاعنا.  مع 
ترصفات  عىل  تنعكس  مأزومة   اجتامعية 
اراقب  انني  شبابنا وشاباتنا. ما ميكنني قوله 
بقلق تزايد هذه املشكلة وما بلغني شخصيا 
ومراجع  ومؤسسات  البلديات  شكاوى  من 
مختلفة يشري اىل انها ظاهرة باتت متحكمة 
بهذه  محصورة  وليست  املناطق  من  بالكثري 
املواجهة  او تلك. لذلك علينا خوض  املنطقة 
منها  تحد  لن  الفردية  املبادرات  الشاملة. 
اللجوء  الواجب  من  بات  عليها.  تقيض  او 
وباالضافة  للمكافحة.  شاملة  اسرتاتيجيا  اىل  
يف  افكر  املطلوبة،  التقليدية  الخطوات  اىل 
لجنة وزارية تستعني بخربات مؤسسة دولية 
متخصصة لنضع معا خطة مواجهة بالتعاون 
واالدارات  االهلية  الجمعيات  مع  والتشاور 
عالج  وهو  الوضع.  هذا  ملعالجة  املختصة 

طويل االمد وليس قصري االمد. وما افكر فيه 
يف  املتحدة  االمم  منظامت  اىل  اللجوء  اآلن 
محاولة لتأمني التمويل واالفادة من خرباتهم 

لوضع خطة اسرتاتيجية واضحة االهداف.

القنب  زراعة  ترشيع  مرشوع  اصبح  اين   ■
التزام  ضامن  االمكان  يف  وهل  الهندي؟ 

الضوابط املطلوبة؟
□ ما زالت الفكرة مطروحة من ضمن خطة 
وليس  طبية  لدواع  كان  وترشيعها  "ماكنزي" 
وضع  علينا  لذلك  املطلق.  يف  ترشيعها  ألجل 
القانون  بها  يقول  التي  الالزمة  الضوابط 
الحايل،  الوضع  يف  ويالالسف  سيصدر.  الذي 
كل الخوف اذا تم ترشيع الحشيشة - والتي 
ليست مطروحة حاليا - سيصبح الوضع اسوأ 
ألن الكالم ليس فقط عىل املخدرات الطبيعية 
التي نعرفها، ال بل اصبح هناك انواع متعددة 
من املخدرات وهذا املوضوع يجب معالجته 

من جذوره برصاحة.

انه سيكون  اعلنِت يف مؤمتر "عرب نت"   ■
يف امكان املواطن الحصول عىل اخراج  قيده 
من أي منطقة، فهل من توضيحات وهل من 
اجراءآت جديدة لتنظيم عملية الحصول عىل 

بطاقات الهوية؟

 pilot  اريد وخالل 3 اشهر ان اكون عىل □
وهو  القيد   اخراجات  اىل  بالنسبة     page
ان  اىل  منوذجية  مبناطق  ابدأ  ان  يعني 
فاملنطقة  االتصاالت.  وزارة  مع  الربط  ننهي 
بالتجارب  لنا  تسمح  قامت  متى  النموذجية 
لنتأكد من سالمة النظام وآلية العمل لنكمل 

عىل  النفوس  دوائر  مع  الربط  بعدها  من 
االرايض اللبنانية. هناك اماكن يستحيل فيها 
ومدير  االتصاالت  وزير  مع  وسنلتقي  الربط 
االجراءآت  الستكامل  قريبا  اوجريو  عام 
التقنية والفنية. ان مثل هذه العملية تشكل 
الخطوة االوىل نحو مكننة االحوال الشخصية 

وهي خطوة تقودنا يف االتجاه الصحيح.

يف  مبادرة  من  اكرث  اطلقت  ان  لك  سبق   ■
شأن السجون يف لبنان فهل من جديد؟

□ "ليساعدنا الله عىل السجون"، لدينا خطة 
شاملة وضعت بني ايدينا، فيام هي يف معظم 
عن  املسؤولة  العدل  وزارة  يد  يف  البلدان 
يدها  العدل  وزارة  سحبت  اآلن  امللف.  هذا 
العنارص  لديها  ليس  ان  بحجة  امللف  عن 
الكافية وال املوارد وال العديد ليك تؤمن ادارة 
السجون. نحن كوزارة داخلية فرض علينا ادارة 
نضع  ان  وليس  االمنية  الناحية  من  السجون 
تشكو  التي  الحقيقية  املشكلة  شاملة.  خطة 
منها السجون تكمن يف نسبة االكتظاظ وحل 
تعانيه  امر  وهو  سهال،  ليس  املشكلة  هذه 
سجون  اىل  بعضها  تحول  وقد  ايضا  املخافر 
االسايس.  عملها  عى  سلبا  ينعكس  ما  وهو 
االكتظاظ نابع من اسباب عدة واولها البطء 

يف املحاكامت وثانيها يكمن يف القوانني التي 
العقوبة  السجن  يبقى  فال  تعديلها  علينا 
مثال  السجون.  مفهوم  نغري  وبذلك  الوحيدة 
املخدرات  يتعاطى  فتى  اوقف  ان  ذلك  عىل 
ينتظر لعرضه عىل مكتب املخدرات وهو ما 
يعتمد  العامل  فيام  وقتا طويال،  رمبا  يستغرق 
الحرية.  حجز  غري  العقوبة  لتنفيذ  اساليب 
ميكن استعامل وسائل اخرى مثل وضع سوار 
يف قدمه او تكليفه القيام بخدمة عامة ايضا. 
لذلك قناعتي ان االرساع يف املحاكامت واعادة 
النظر يف قانون العقوبات يؤدي اىل التخفيف 
ينتظرون  فاملوقوفون  االكتظاظ.  حدة  من 
غري  امر  وهو  املحاكمة  اىل  ليحالوا  اسابيع 
صحي. القدرة االستيعابية للسجون محدودة. 
موقوفا،   1050 يستوعب  مثال  رومية  سجن 
وقد بلغ عدد املوقوفني فيه 3000. ماذا ميكن 
لقوى االمن ان تفعل ولتؤمن طريقة تعامل 
الئقة مع هؤالء االشخاص؟ لذلك نرى ان ادىن 
الحقوق مفقودة يف السجون وكرامة االنسان 
لجنة  شكلت  حال  كل  عىل  العكس.  تفرض 
الذي  السجون  ادارة  نظام  يف  النظر  العادة 
االربعينيات وهذه مبادرة  ُيعدل بعد من  مل 
من ضمن الوزارة نفسها، وتبدأ بعملية مسح 
طبية للسجناء لنستطلع انواع االمراض وتأمني 

مع  وسنتعاون  االطباء.  من  الكايف  العدد 
للقيام  اضافيني  اطباء  لتكليف  الصحة  وزارة 
بالكشف الطبي الدوري عىل السجناء. ونعمل 
عىل تنظيم الزيارات اىل املوقوفني التي يقوم 
ألن  املحامني  من  موكلوهم  او  اهلهم  بها 
لديهم اعرتاضات عىل طريقة التفتيش. فتحنا 
اىل اليوم ثالثة مداخل اىل سجن رومية لتأمني 
االحرتام للزائر يف اثناء زيارة السجني، وفعلنا 
نظام الشكاوى يف داخل سجن رومية لتحديد 
من  والتثبت  تسهيلها  يعيق  وما  الشكاوى 
عدم وجود ما يشكل انتهاكا لحقوق االنسان. 
يف  جديد  لسجن  االساس  حجر  وضعنا  كام 
املناقصة  وانطلقت  زغرتا  يف  مجدليا  منطقة 
يف مجلس االمناء واالعامر لتنفيذه يف مهلة 3 
لسجن  قريبا  االساس  وسنضع حجر  سنوات. 
آلية  فيه  وتتوافر  لالحداث  املخصص  الوروار 

املعالجة بوسائل متقدمة وحديثة.
مختلفة  مبادرات  لدينا  االجراءآت  هذه  اىل 
باملفرق، لكن االهم املطلوب ان نعالج اوضاع 
وهو  العدل.  وزارة  مع  بالتعاون  السجون 
وترسيع  املوقوفني  تدفق  بتنظيم  يبدأ  امر 
سبيلهم  ليخىل  او  عليهم  ليحكم  املحاكامت 

واعادة النظر يف شكل العقوبات ونوعيتها. 

■ ما هي نسبة االجانب يف السجون؟
يشكلون  وحدهم  السوريون  النازحون   □
املخالفون  االجانب  ومعهم   %30 نسبة 
يف  نحن  القضايا.  من  غريه  او  االقامة  لنظام 
العام  العفو  قانون  يف  البحث  احياء  انتظار 
وهو سيبحث عاجال ام اجال، وسيحل مشكلة 
املوقوفني االسالميني ألن من بينهم مظلومني 
الفرتة.  هذه  طيلة  محاكمتهم  عدم  ملجرد 
الشغب  انه يساهم يف تخفيف احداث  كام 
التي تقع. يف املناسبة نظمنا حمالت تربع من 
القطاع الخاص واملصارف لتوفري االموال  ملن 

ال ميلكها من املوقوفني متهيدا لالفراج عنهم.

تنظيم عمل  الجديد عىل مستوى  ■ ما هو 
وتحسني  املراقبة  تعزيز  اجل  ومن  البلديات 

االداء االداري واملايل؟
الهيكلية  وكبري.  متشعب  امللف  هذا   □
معقدة  البلدي  بالعمل  املتحكمة  االداراية 

وهي تتدرج وفق املسؤولية ما بني رئيس 

ارهايب طرابلس كان يعمل لوحده وان وجد من يؤيده فلم يتنّب عمليته احد.

يحاورها العميد 
منري عقيقي 
وجورج شاهني.

العامة  مكننة املديرية 
لالحوال الشخصية تجاوزت 

وضع دفتر الشروط

اؤمن بضرورة التواصل 
بيني واملواطنني 

الستعادة بعض من الثقة 
املفقودة
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واتحاد  البلدي  املجلس  واعضاء  البلدية 
املحافظ   بعده  ومن  فالقامئقام  البلديات 
فاملديرية العامة للمجالس البلدية لتصل اىل 
املتفرعة  املشاكل  اىل  باالضافة  هذا  الوزير. 
خصوصية،  للعاصمة  بريوت.  بلدية  من 
وليس  تقريرية  سلطة  له  البلدية  فرئيس 
لديه سلطة تنفيذية، واملحافظ لديه السلطة 
ينعكس  امر  وهو  تقريرية  وليست  تنفيذية 
عىل آلية العمل. املسوغ القانوين ليس مالمئا 
فبريوت كام بعض املدن الكربى انا من يعالج 
عىل  ينسحب  امر  وهو  ويتابعها  امورها 
املشاكل  أعالج  وانا  وزحلة  وصيدا  طرابلس 
اسبوعي  اجتامع  لبريوت  دورية.  بطريقة 
مع كل من املحافظ وآخر مع رئيس البلدية 
ألين اعرف ان قانون اليوم يبقيهم حكام عىل 
تصادم. اما البلديات االخرى فهي مرآة لكل 
البلد، كل بلدية لديها مشاكلها  ما يجري يف 
بسبب تنوعها اما املذهبي او السيايس. ورغم 
املشاكل  من  االكرب  الجزء  يحل  املحافظ  ان 
لسلطة  تخضع  التي  البلديات  يف  االدارية 
عىل  فتعرض  الكربى  املشاكل  اما  وصايته، 
مبناقصات  يتعلق  ما  وكل  البلدي،  املجلس 
االعامل  بعض  عىل  رقابة  او  توظيفات  او 
رأيهم  البداء  البلدية  املجالس  عىل  فتعرض 
االهم  لكن  بعدهم.  من  عليها  اصادق  وانا 

يف رأيي هو يف كيفية تطوير عمل البلديات 
لتؤمن الخدمات  اليومية للناس. وهذا الذي 
دفعني اىل القيام باملسح الشامل الذي تطلب 
استطعنا  ان  اىل  شهرين  وملدة  مضنيا  عمال 
املالية  قدراتها  عن  املعلومات  كل  جمع 
يتلقونها  التي  املساعدات  وحول  والبرشية 
من  داتا  اي  هناك  يكن  مل  ادارتها.  وكيفية 
هو  ما  لنعرف  عليها  االعتامد  ميكننا  قبل 
متوافر منها.  اريد ان اعرف كل هذه االمور 
وتعميمها  تثمريها  ميكن  كيف  الحقا  لنقرر 
وفق سياسة عامة هادفة اىل تقوية قدراتها 
وتزخيم خدماتها وكيفية التعاطي مع الهبات 
يضمن  ومبا  عادل،  بشكل  وتوزيعها  املقبلة 
التكامل  مع بعضها البعض . ما اريده معرفة 
اجل  من  واملساعدات  الخدمات  تدار  كيف 
متوافرة  فهي  الصحيح.   املكان  يف  توظيفها 
وفق  منها  االفادة  وعلينا  الدوالرات  مباليني 
ان  اقول دامئا  املتكاملة. ولذلك  االسرتاتيجية 
خطوة  فهو  البلديات.  قانون  تعديل  علينا 
لجان  عدة  يف  يبحث  امر  وهو  االولوية  لها 
املقدم  القانون  مطروح  هو  ما  ابرز  نيابية. 
يتعلق  الذي  الجميل  سامي  النائب  من 
بتعديل قانون البلديات، وهو غري اقرتاحه يف 
شأن الالمركزية االدارية. قانون الالمركزية ال 
ميكن البحث فيه قبل تعديل وتطوير قانون 

ال  فرتة  اىل  حاجة  يف  نحن  لذلك  البلديات. 
تقل عن سنة لوضع هذه املساعدات ضمن 
توجه واحد، بعدها نبدأ التفكري يف موضوع 
الالمركزية. عدا عن ذلك  لدينا اليوم ما بني 
60 او 70 بلدية منحّلة. لذلك هناك رضورة 
لتنظيم انتخابات بلدية يف ارسع وقت ممكن 
وسد الشغور يف مراكز القامئقامني الذي يكاد 

يكون شامال.

■ بعد اسابيع عىل عملية طرابلس االرهابية، 
اين اصبحت التحقيقات؟

عهدة  يف  هي  الجرمية  يف  التحقيقات   □
املعلومات،  شعبة  مع  بالتعاون  الجيش 
برهنت   اليوم  حتى  التحقيقات  كل  ومبدئيا 
املؤكد  من  لوحده.  يعمل  كان  االرهايب  ان 
مع  ويتعاطف  يؤيده  من  هناك  يكون  قد 
مل  احدا  لكن  يحمله،   الذي  الداعيش  الفكر 
يتنّب العملية. ما هو ثابت ان االرهايب ليس 
جزءا من املنظومة الداعشية، ولو كان هناك 
تنظيم وراءه ملا باع اثاث منزله لرشاء السالح. 

■ ما هو الدور الذي قمت به لرأب الصدع 
بني االمن والقضاء بعد االحداث االخرية؟

□ ال اعرف اذا كانت عبارة رأب الصدع هي 
املوضوع.  هذا  اىل  بالنسبة  املناسبة  الكلمة 

ما اعتقده ان ال سبب يقود اىل تأزم العالقة 
كلف  العام  فاملدعي  واالمن.  القضاء  بني 
شعبة املعلومات التحقيق يف ملفات الفساد 
الطبيعي  ومن  حرفية،  بكل  بعملها  فقامت 
النهايئ  القرار  يصدر  ان  القانوين  االطار  ويف 
عن  وليس  القضاء  عن  جرى  ما  كل  يف 
اآللية  اىل هذه  الجميع  نظر  لو  املعلومات. 

القانونية  ملا حصل ما حصل ومل يكن هناك 
ما يثري الحساسية. الجميع يعرف إن حصلت 
فهي  الداخيل،  االمن  قوى  يف  مخالفة  اي 
مسلكيا  بنفسها  نفسها  تحاسب  من  اول 
واداريا.  دور االمن الداخيل هو التحقيق يف 
ما تكلف به ولكن النتائج تسلم اىل املدعي 
العام او النيابة العامة التي تتخذ اإلجراءات 
والجميع  الجمهورية  رئيس  الرضورية. 
كل  فإن  عليه،  الفساد.  مبحاربة  يطالبون 
املؤسسات يجب ان تعمل من هذا املنطلق 
والتوجه العام. مهام كانت النتائج يجب ان 
تبقى االمور تحت سقف القانون. وال ينىس 
ايضا ليحاسب  احد ان هناك تفتيش قضايئ 
اي مخالف اذا كان هناك اي خطأ مسليك او 

مظهر من مظاهر الفساد.

تقصري  عن  كالم  األخرية  اآلونة  يف  تردد    ■
االمنية وال سيام يف  التنسيق بني االجهزة  يف 

جرمية طرابلس؟
تلك  مثل  جرمية  وقوع  عند  لألسف   □
طبيعيا  يكن  مل  طرابلس  يف  ارتكبت  التي 
عندما  مثال  فرنسا  يف  ببعضنا.  "ُنَفّخت"  ان 
وقفت  "باتاكالن"  مرسح  جرمية  وقعت 
جانب  اىل  لوبني  ماري  املعارضة  زعيمة 
السلطة يف مواجهة االرهابيني. لذلك مل يكن 

االتهامات  السياسيون  يتبادل  ان  منطقيا 
ليقول فالن ان الحق عىل فالن والدم كان ما 
زال عىل االرض ومل ينشف بعد. ويالالسف 
وفالن.  فالن  الحق عىل  ان  يقول  من  وِجد 
ونتعاون  نتكاتف  ان  انتظر  كنت  بالعكس 
والحقا نبحث عن التقصري إْن وِجد يف مكان 
ما. ان ما حصل كان خطأ كبريا عندما وجه 
يف  ذاك  او  الجهاز  هذا  اىل  السهام  البعض 
التضامن  تعزز  مواقف  املطلوب  كان  ما 
والتكافل بني الجميع يف مواجهة مثل هؤالء 
االرهابيني، ويف النهاية هناك تحقيق يحصل. 
بل  تقصريا  هناك  ان  يظهر  مل  تبني  وكام 
فيها  التنسيق  التي جرى  الطريقة  بالعكس 
املعلومات  وشعبة  الجيش  مخابرات  بني 

واالمن العام كانت هي املثىل.

■ اخريا، قمت بزيارة اىل االمن العام واطلعت 
منذ  حصلت  التي  التطويرية  الربامج  عىل 
العام 2012، ماذا كان انطباعك من النواحي 

االدارية والخدماتية واالمنية؟
لالمن  العامة  املديرية  ان  الواضح  من   □
يف  املديريات  واحسن  افضل  من  هي  العام 
ينجز من  ما مل  انجزت  العامة. وقد  االدارات 
قبل. فاملهامت التي تقوم بها بدءا من تطوير 
سفر  )جوازات  البيومرتية  الوثائق  وتحديث 
حققته  وما  االمنية  املهامت  اىل  واقامات(، 
الحدودية،  املعابر  وضبط  توقيفات  من 
ومنظمة.  محرتفة  بطريقة  تدار  انها  اثبتت 
يف املناسبة يهمني ان اؤكد ان العالقة القامئة 
جدا.  سلسة  بطريقة   تجري  واملديرية  بيني 
نبني عىل هذا  ان  امل يف  الله كيل  وان شاء 
التنسيق الدائم املزيد من التطور املنشود عىل 
مستوى االمن العام. وكام قلت اكرث من مرة 
اللتان هام  املديريتان  ان تحافظ  فأنا يهمني 
االمن  وقوى  العام  االمن  الداخلية،  وزير  يدا 
الداخيل، عىل ما هو قائم من تعاون وتنسيق  
دوري مستمر بينهام. بهذه الطريقة الوحيدة 
واالستقرار،  االمن  من  املزيد  نكفل  ان  ميكننا 
باقي  مع  الدائم  التنسيق  هو  يعززه  وما 
األجهزة األمنية والعسكرية. وهذا ما ارغب يف 
التأكيد عليه يف كل مرة التقي فيها مع وزير 
الدفاع لنبقى عىل الخطى نفسها التي تفيض 

اىل وضع امني مستقر ومستتب. 

مسؤولية 
مكافحة 
املخدرات  
جامعية 
عىل عاتق 
نصف 
الوزارات 
واالدارات.

قانون العفو العام 
سيبحث عاجال ام اجال، 

وهو يحل مشكلة 
املوقوفني املظلومني 

ال اعتقد  ان هناك سببا 
يقود الى تأزم العالقة بني 

القضاء واالمن

الوزيرة الحسن تتسلم كتاب "رس الدولة" عن تاريخ االمن العام. 
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جورج شاهني

الحدث

بعد ثالث سنوات و8 اشهر و24 يوما عىل توقيفه يف ايران، عاد رجل االعامل نزار زكا اىل لبنان حرا، وقد اصطحبه املدير 
بناء عىل طلب  استعادته،  مهمة  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  كلفه  بعدما  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 

شخيص تقدم به اىل نظريه االيراين حسن روحاين

مل يكن الحدث عاديا. نزار زكا الذي اوقف 
وهو يف طريقه من احد فنادق طهران اىل 
املطار يف 18 ايلول 2015 عىل يد مجموعة 
خربا  تحول  االيراين،  الثوري  الحرس  من 
مواطن  بأنه  االعتقاد  اىل  بالنظر  بارزا 
لبنانية.  اصول  من  يكون  ان  قبل  امرييك 
اللحظة  من  كشف  قد   كان  ذلك،  اىل 
يف  ايران  يف  اختفائه  عن  للحديث  االوىل 
مؤمتر  يف  يشارك  كان  انه  غامضة،  ظروف 
السيرباين  الفضاء  يف  للبحث  متخصص 
رئيس  نائبة  املؤمتر  منظمة  اليه  دعته 
الجمهورية االيرانية لشؤون املرأة واالرسة 
فيه  للمشاركة  موالفردي،  شاهيندوخت 
بصفته رئيسا للسياسة العامة يف التحالف 
والخدمات   املعلومات  لتكنولوجيا  العاملي 
للمنظمة  العام  واالمني   )WITSA(
)اجمع(.  واالتصاالت  للمعلوماتية  العربية 
متقدمة  خربة  من  ميتلكه  ما  اىل  وبالنظر 
ما  وهو  واالتصاالت،  التكنولوجيا  عامل  يف 
عد استدراجا له فوضعت القضية يف خانة 
ايران  تقول  ان  قبل  التوقيف،  ال  الخطف 
كلمتها يف االتهامات التي وجهت اليه من 

السلطات االمنية والقضائية االيرانية.
طويل  جدل  دار  الخلفيات،  هذه  عىل 
التي  والظروف  للحدث،  االوىل  االيام  يف 
قبل  النوع،  هذا  من  عملية  اىل  قادت 
الرسمية  االيرانية  السلطات  تعلن  ان 
 3 يف  وتحديدا  شهر،  ونصف  شهر  بعد 
ترشين الثاين من العام عينه،  عن اعتقال  
من  امرييك  وهو  زكا  نزار  يدعى  شخص 
مرتديا  الصور  بعض  اظهرته  لبناين.  اصل 
سايد  ريفر  قاعدة  يف  االمرييك  الجيش  زي 
العسكرية يف امريكا، عىل ما جاء يف وكالة 
مهر االيرانية لالنباء. واعتربت ان السطات 

اإلفراج عن نزار زكا من ألفه إلى يائه
اللواء إبراهيم: أُوِقف كلبناني مشتبه به 

اللواء عباس ابراهيم ملتقيا نزار زكا يف طهران يف املرة االوىل.

رئيس 
الجمهورية 

ميشال عون 
مستقبال 

اللواء ابراهيم 
وزكا وعائلته.

اللواء ابراهيم يتحدث يف قرص بعبدا عن انجاز املهمة.

املغربية.  السلطات  يد  2017 عىل  آذار   2
الرتابية  الوحدة  عىل  بالتآمر  اتهمته  اذ 
السلطات  افادت  كام  املغربية،  للمملكة 
اىل  تسلمه  ان  قبل  الرسمية  املغربية 
واشنطن  يف  املختصة  االمريكية  السلطات 
الصادرة  املذكرة  مضمون  منها  التزاما 

طلبت املساعدة اوال من 
االمني العام لحزب الله

في اول لقاء مع زكا سألني: 
"جايي تاخدني معك؟"

نظرا  الدفني،  بالكنز  اوقعت  قد  املعنية 
باجهزة  والوثيقة جدا  الخاصة  عالقاته  اىل 

االمريكية. االستخبارات 
من  توقيف  عىل  اشهر  تسعة  ميض  بعد 
سمته ايران املواطن اللبناين - االمرييك نزار 
زكا، وعىل وقع الضغوط الدولية املختلفة، 

وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  اعلن 
انصاري  جابري  حسني  االيرانية  الخارجية 
الرئيس حسن روحاين تحاول  بأن حكومة 
االرساع يف تسوية ملف نزار زكا. فهو من 
وبدفع  سنوات   10 بالسجن  عليه  حكم 
مليون  ونصف  ماليني   4 قدرها  غرامة 
دوالر، مشرية اىل ان نهايتها وعملية اصدار 
الحكم هو من شأن السلطة القضائية، وان 
الحكومة االيرانية ال تتدخل يف القضاء.     

زكا  قضية  بقيت  املعطيات،  هذه  عند 
عام  ونصف  عامني  مدى  عىل  تتفاعل 
تارة  املعلومات  تتواىل  ان  قبل  تقريبا، 
بني  لها  التحضري  يجري  تبادل  عملية  عن 
بعد  االمريكية،  املتحدة  والواليات  ايران 
الدين يف  تاج  قاسم  االعامل  توقيف رجل 
البيضاء يف  الدار  الخامس يف  مطار محمد 

اموال  تبييض  يف  املشاركة  بتهمة  عنها 
بايران  صلة  عىل  ارهابية  منظامت  ودعم 
انه املسؤول االول عن  الله، وعىل  وحزب 
القارة  يف  امواله  وادارة  الله  حزب  متويل 

االفريقية.
بل  متفرجة.  زكا  عائلة  تقف  مل  تزامنا، 

محاولة  يف  واشنطن  يف  اتصاالتها  بدأت 
لالفراج  االمريكية  السلطات  عىل  للضغط 
عنه، عىل غرار سجناء امريكيني  ومعظمهم 
من  جنسيتها  وحاميل  ايرانية  اصول  من 
انه  عائلته  ادعت  وملا  االيرانية.  السجون 
يدفع تكلفة ارتباطه مع الواليات املتحدة، 
االعرتاف  االمريكية  السلطات  رفضت 
بطاقة  ميلك  انه  علام  امريكيا،  مواطنا  به 
خرضاء امريكية، وادعت انه لبناين ما يعني 
ان الحكومة اللبنانية عليها ان تحرك ساكنا 
الحديث  ان  كرث  تبلغ  املجال. كام  يف هذا 
وجود  ال  تبادل  عملية  عن  االمريكيني  مع 

لها عىل هذه االسس.
ويف الوقت الذي توالت فيها الروايات عن 
يزور  انجاله  احد  كان  زكا،  صحة  تدهور 
يقصد  ان  قبل  االمريكية  الخارجية  وزير 
الكونغرس يف مسعى الصدار قانون خاص 
باستعادته من طهران. ثم برزت الخطوات 
التي قادها املدير العام لالمن العام اللواء 
ابراهيم بني بريوت وطهران، والتي  عباس 
الرئيس  وجهها  التي  بالرسالة  توجت 
روحاين،  االيراين  نظريه  اىل  عون  ميشال 
فكانت الخطوات التي ادت اىل اطالقه يف 

11 حزيران املايض.
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اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  تحدث 
عن  العام"  "االمن  اىل  ابراهيم  عباس 
من  زكا  نزار  الستعادة  مهمته  مراحل 
توقيفه  "بعد  اآلتية:  الوقائع  روى  ايران. 
باسابيع قليلة قصدتني زوجته ومحاميته 
عن  معلومات  من  لديهام  ما  وابلغتاين 
اي  دون  من  علم  عىل  كنت  توقيفه، 
قد  زكا  نزار  يدعى  لبنانيا  بأن  تفصيل 
تستعد  زوجته  كانت  ايران.  يف  اوقف 
سمحت  بعدما  له  االوىل  بزيارتها  للقيام 
تلك  منذ  بذلك.  االيرانية  السلطات  لها 
باملسؤولني  االتصاالت  بدأت  اللحظة، 
ان  العتقادي  الله،  حزب  ومع  االيرانيني، 
باالتصاالت  ايجابا  يدفع  ان  امكانه  يف 
زوجته  لقايئ  بعد  االمام.  اىل  الجارية 
للحزب  العام  طلبت املساعدة من االمني 
كنت  لقاء  نهاية  السيد حسن نرصالله يف 
"سرنى  باختصار:  فاجابني  معه،  فيه 
باالطالع  وعدين  انه  يعني  املوضوع". 
بكامل  علم  عىل  يكن  مل  اذ  امللف،  عىل 
تالحقت  القضية.  وحيثيات  التفاصيل 
التطورات يف تلك املرحلة التي كنا نعيش 
عند  البلد.  يف  الرئايس  الفراغ  مرحلة  فيها 
بعد  االوىل.  املرحلة  عربت  الوقائع  هذه 
قد  وكنت  املستجدات  تالحقت  فرتة 
يف  االيراين.  الجانب  مع  اتصااليت  بدأت 
املوضوع  اطرح  كنت  لطهران  زيارة  كل 
التي  االخرية  قبل  ما  الزيارة  يف  واتابعه. 
دعوة  عىل  بناء  عليهم،  ضيفا  فيها  كنت 
رسمية - وتحديدا يف آب املايض - طلبت 
منهم ان التقي زكا فكان الجواب ايجابيا. 
ال  انا  العسكرية.  املراكز  احد  يف  التقيته 
اعرفه وشعرت بأن معنوياته كانت جيدة 
كان  انه  واعتقدت  نحيال،  كان  ولكنه 
يومها  يل  اكد  لكنه  واسعا،  لباسا  يرتدي 
انها مالبسه الخاصة. هو تعرف عيّل عىل 
تاخدين  "جايي  حرفيا:  يل  وقال  الفور، 
الثانية سآخذك  املرة  "يف  اجبته:  معك؟". 

اليوم الطلع عىل وضعك".  معي وانا آت 
املسؤوالن  يومها  معنا  اللقاء  حرض 
والقضايئ.  االمني  ملفيه  متابعة  املكلفان 
جلسة  اىل  اللقاء  تحول  املناسبة،  يف 
مل  انه  علام  ودميوقراطية،  جدية  مناقشة 
يكن لدي اي معلومة عن ملفه قبل هذه 
الجلسة، وفوجئت بالرصاحة املتبادلة بني 
املتحدثني رغم حدة زكا يف الكالم.     يف 
اذا  عام  سؤاله  نزار  جدد  اللقاء  نهاية 
"الظروف  له:  فقلت  معي،  كنت سآخذه 
بالك". بعدها سألته  مل تنضج بعد، طّول 
تدهور  من  فشكا  السجن  يف  وضعه  عن 
الصحف  بقراءة  له  السامح  وعدم  صحته 
التلفزيون، فهو منقطع عن  وال مشاهدة 
العامل واالخبار كام قال. يف الحديث الذي 
مبغادرة   اهّم  كنت  وملا  الحوار،  هذا  تال 
القاعة، قال يل: "اكيد انت ما راح تاخدين 
معك؟". سألته ملاذا يرص عىل هذا املطلب 
وتأيت  السوريني  تعيد  "انت  فقال:  اليوم؟ 
له  اين  باملخطوفني". قاطعته وسألته من 
هذه االخبار؟ فقال يل: "شفتا يف االعالم"، 
املحظر  من  ان  يل  قال  انه  له  عقبت  ملا 
رمبا  لربهة.  صمت  االعالم،  متابعة  عليه 
عىل  اشهر  عرشة  بعد  لسان.  زلة  كانت 
هذا اللقاء، وملا كانت االتصاالت مستمرة 
والحظت  نضجت  االمور  بأن  وشعرت 
اجواء ايجابية، اكتشفت عندها ان فخامة 
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون وجه 
الدكتور  االيراين  نظريه  اىل  خطية  رسالة 
بعد  الديبلوماسية.  بالطرق  روحاين  حسن 
ابعادهام،  بكل  وقضائيا  امنيا  ملفه  درس 
جاءته املوافقة عىل اطالقه. عندها كلفت 
اىل  به  لالتيان  الرئيس  فخامة  من  املهمة 
الفرتة عىل  تلك  بقيت طيلة  لكنني  لبنان. 
كانوا  الذين  اهله  ومع  عائلته  مع  تواصل 
ينقلون ايّل االخبار. تواصلت اللقاءات بينه 
وبني افراد عائلته، وقيل يل ان كل حقوقه 

الرشعية مصانة، وكذلك القانونية منها". 

■ ما هو الدور الذي لعبه  حزب الله؟
النه  ايجايب،  االساس  من  الحزب  دور   □
االنسانية  الزاوية  من  املوضوع  اىل  نظر 
وقد  طلبايت.  مع  متجاوبا  كان  اكرث.  ليس 
تبلغت منه اكرث من مرة ان الحديث مع 
مستمر،  وهو  حصل  االيرانيني  املسؤولني 
مثاره.  ليؤيت  الوقت  بعض  اىل  ويحتاج 
مطلعا  لست  انني  برصاحة  اقولها  لكنني 
عىل الخلفيات والتفاصيل. امنا من املؤكد 
ان تدخل الحزب اعطى قوة دفع للرسالة 
الرئاسية وامللف يف محطة ما من العملية 
حتى حصلنا عىل الوعد االيجايب. ال ميكن 
تجاهل دور الرئيس، فهو مل يرتك مناسبة 
القرص  يف  ايراين  مسؤول  اي  فيها  التقى 
امللف،  هذا  معه  يثري  كان  اال  الجمهوري 
اىل ان تحول املوضوع ضاغطا فكان القرار 

االيجايب.

به  تسبب  الذي  االلتباس  تفرس  كيف   ■
النية  عن  كالما  االيرانية  االنباء  وكالة  نرش 
ساعات  قبل  الله  حزب  اىل  تسليمه  يف 
قليلة من تسلمك اياه وليس اىل السلطات 
ملضمون  مخالفا  ذلك  يكن  امل  الرسمية؟ 
الخارجية  وزارة  اصدرته  الذي  البيان 

اللبنانية؟
□ انا عىل ثقة ومتأكد من ان مثل هذا 
االيراين،  الداخل  اىل  موجها  كان  الكالم 
عام  ذلك  نقلوا  رسميا.  كالما  وليس 
وانتم  اعرف  انا  مطلعا.  مصدرا  سموه 
ماهية  وكاعالميني،  كامنيني  تعرفون 
سياسية  لعبة  فهي  جيدا،  املصادر  لعبة 
لتسلم  طهران  اىل  وصلت  ملا  داخلية. 
الذي  الخرب  مضمون  مع  تعاطيت  نزار 
كانت  قاسيا.  فعيل  رد  وكان  هناك  نرش 
االيرانية  املستويات  اعىل  عىل  اتصااليت 
بسحب  وانتهت  املوضوع  هذا  ملعالجة 
من  ومضمونه  الوكالة  من  الترصيح 

التداول.

رسالة  حملت  هل  زكا  تسلمت  عندما   ■
معينة من الجانب االيراين ويف اي تجاه؟

□ ابدا ليس هناك اي رسالة. تبلغت منهم 
مع  املايض  يف  تجاربهم  ان  رصاحة  بكل 
عالقة  لهم  الذين  السجون  يف  املوقوفني 
غري  كانت  االمريكية  املتحدة  بالواليات 
مع  يتفقون  كانوا  انهم  مبعنى  مشجعة. 
صلة  عىل  موقوفني  اطالق  عند  االمريكيني 
اكرث  بالوعود  ينكثون  كانوا  لكنهم  بهم، 
من مرة. ما متنوه عىل نزار ان يتحدث عام 
جرى معه فور عودته اىل لبنان بحرية، من 
دون ان يتعرض اىل ضغوط متنعه من قول 

الحقيقة وعدم اللجوء اىل تضخيم االمور.

■ هل كان نزار زكا ضالعا يف يشء ما؟ وهل 
التهمة التي وجهت اليه كانت حقيقية؟ 

□ طبعا بالنسبة اىل االيرانيني، وكام عرضوا 
ما  يكن  ومل  متورطا،  كان  معي  املوضوع 
بذلك.  افرتاء، فهم مقتنعون جدا  به  قاموا 
رسمية  دعوة  عىل  بناء  طهران  يف  كان 
وجهت اليه. اعتقد انهم مل يكونوا ليقوموا 
مبا قاموا به لو مل يتثبتوا من ان  نزار كان 

رضوريا  يكن  مل  واال  ما،  مكان  يف  متورطا 
االخالل بالربوتوكول الذي كان يحميه.

■ هل تعتقد ان الدعوة  التي وجهت اليه 
كانت من اجل استدراجه؟ 

غري  اوقفته  التي  الجهة  ذلك.  اعتقد  ال   □
هذا  الدعوة.  اليه  وجهت  التي  الجهة 
رئيس  نائبة  معرفته.  الجميع  عىل  امر 

املشاركة اللواء إبراهيم راويًا اىل  دعته  التي  هي  الجمهورية 
يف املؤمتر الذي كان مخصصا للحديث عن 
ليست  بالتأكيد  وهي  السيرباين.  الفضاء 
الجهة التي كان لديها ملفه. نزار ناشط عىل 
مواقع التواصل االجتامعي، ومل تكن زيارته 
يكون  ان  الطبيعي  ومن  اليران،  االوىل 
الفرتة.  تلك  منذ  املراقبة  تحت  موضوعا 
هذا يف املطلق. انا ال اتحمل مسؤولية مثل 
هذا الكالم، ألنني مل ار امللف ابدا. انا غري 
كلفت  وما  الزاوية،  هذه  من  مبلفه  معني 
يف  الطالقه.  باملفاوضات  فقط  يتصل  به 
املناسبة، يهمني ان يعرف الجميع ان نزار 
لديه  بل  االمريكية،  الجنسية  يحمل  ال  زكا 
توقفه  مل  االيرانية  السلطات  دامئة.  اقامة 

كامرييك، بل كلبناين عليه شبهات.

من  لبنان  من  شيئا  االيرانيون  اراد  ■ هل 
خالل هذه الخطوة أم انها مسعى اىل بناء 

عالقات جيدة بني البلدين؟ 
عمق  تؤكد  مبادرة  انها  قوله  ميكن  ما   □
والعالقة  الجمهورية،  رئيس  بفخامة  الثقة 
مل  ولو  بفخامته،  ممثلة  اللبنانية  بالدولة 
ملا  ايران  الحجم يف  مكانة يف هذا  له  تكن 
تجاوبوا معه ابدا. هذا دليل عىل ان ايران 

ليست رشيرة اىل هذا الحد. 

لبنان  بني  امني  تنسيق  هناك  هل   ■
وايران، وكيف تصف العالقة معها؟

اجهزة  مستوى  عىل  قائم  التنسيق   □
عالقة   له  ما  كل  يف  االيرانية  املخابرات 
بيننا  القامئة  العالقة  يشبه  باالرهاب 
املنطقة  يف  جهاز،  اي  او  سفارة،  اي  وبني 
واوروبا وامريكا ودول العامل كلها. بالتأكيد 
ما  كل  يف  للمعلومات  وتبادل  تعاون  مثة 
االرهاب  مكافحة  عنوان  تحت  يندرج 
وايران  الله  حزب  بني  العالقة  ومواجهته. 
ان  ميكنه  حزب  او  فرد  اي  طبعا.  مفيدة 
يساعد عىل اطالق اي لبناين موقوف اينام 
هذا  كان  اذا  فكيف  بجهوده،  نرحب  كان 
الحزب هو حزب لبناين وميثل رشيحة من 

اللبناين. املجتمع 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم متحدثا اىل "االمن العام".

قيل لي ان جميع حقوق 
الشرعية والقانونية  زكا 

كانت مصانة

لم يترك الرئيس عون 
مناسبة مع مسؤول ايراني 

اال اثار معه ملف زكا
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بارشت وزارة العمل، اسوة بوزارات اخرى يف املئة يوم االوىل لتشكيل الحكومة، وضع خطط قريبة وبعيدة املدى لتطوير 
العمل  املعنية بشؤون  الوزارة  او يف حاجة اىل تجديد وتغيري، خاصة وانها  او متأخرة،  عملها ومعالجة ملفات كثرية عالقة 

والصحة ملئات االف املواطنني اللبنانيني والعامل االجانب

مقابلة

ورشة وزارة العمل مكننة املعامالت وتحديثها
أبوسليمان: نحو تغيير قانون الضمان االجتماعي

من املعلوم ان وزارة العمل وزارة وصاية عىل 
الصندوق الوطني للضامن الضامن االجتامعي، 
لبنان،  العمل يف  ويرتبط عملها بكل قطاعات 
وباالتحادات النقابية والعاملية، ومنح اجازات 
وغري  العرب  االجانب  العامل  لكل  العمل 
العرب وتوفري الحدود القانونية لحقوق هؤالء 
الواسع  النزوح السوري  العامل. لكن مع ازمة 
كثرية  وتجاوزات  مخالفات  حصلت  لبنان،  اىل 
اختلط  بحيث  االجازات،  ومنح  العمل  لقانون 

مفهوم بطاقة االقامة مبفهوم اجازة العمل.
كميل  العمل  وزير  التقت  العام"  "االمن 
ابوسليامن، واطلعت منه عىل مشاريع الوزارة 
عىل  ساعة  من  اقل  بعد  اللقاء  تم  وخططها. 
االجنبية  العاملة  ملكافحة  الوزارة  اعالنه خطة 
بهدف  اللبنانية،  االرايض  عىل  الرشعية  غري 
القوانني  وتطبيق  اللبنانية  العاملة  اليد  حامية 
الخطة  وتتضمن  االجتامعي.  االمن  وتعزيز 

سلسلة اجراءات تتلخص يف النقاط االتية: 
• اعطاء مهلة شهر للمخالفني لتسوية اوضاعهم 

تبدأ يف 10 حزيران. 
• تفعيل جهاز التفتيش يف الوزارة. 

• تحرير محارض ضبط يف حق صاحب العمل 
املخالف بقيمة اقصاها مليونني و500 الف لرية 

لبنانية. 
• انشاء غرفة عمليات مشرتكة بني وزارة العمل 
وقوى االمن الداخيل واالمن العام وامن الدولة 
وسائر الوزارات للتنسيق ومواكبة مفتيش وزارة 

العمل ومؤازرتهم. 
• اقفال املؤسسات اململوكة او املستأجرة من 

اجانب ال يحملون اجازة عمل. 
• رصد عدد النازحني السوريني الحاصلني عىل 
بطاقات نزوح ومساعدات من املفوضية العليا 
لشؤون الالجئني التابعة لالمم املتحدة. علام انه 
مؤسسات  لفتح  بطلب  التقدم  لالجانب  يحق 

وزير العمل كميل ابوسليامن.

تجارية اذا كانت مساهمتهم ال تقل عن 100 
من   %75 يكون  بأن  ويلزمون  لرية،  مليون 
عاملهم لبنانيني: مقابل كل عامل اجنبي يجب 
ان يكون هناك 3 عامل لبنانيني. كذلك التعاون 
وجمعيات  نقابات  من  الخاص  القطاع  مع 
وغرف تجارة وصناعة وزراعة، ملعرفة متطلبات 
السوق لليد العاملة واملهن التي تتوافر فيها يد 

عاملة لبنانية.
كل  الحوار  هذا  يف  ابوسليامن  الوزير  عرض 
التي  امللفات  يف  واجراءاتها  الوزارة  خطط 

تعنيها وتهتم بها.

املرحلة  يف  العمل  وزارة  اولويات  هي  ما   ■
انك  السيام  تركز،  ملفات  اي  وعىل  املقبلة 
الوزارة  خطة  او  الوطنية  الحملة  اطلقت 
عىل  الرشعية  غري  االجنبية  العاملة  ملكافحة 

االرايض اللبنانية؟
العاملة  ملكافحة  الوزارة  خطة  اطلقت   □
اللبنانية  االرايض  عىل  الرشعية  غري  االجنبية 
منذ  بدأت  مشكلة  وهي  حزيران،  مطلع  يف 
عدم  بسبب  كثريا  وتفاقمت  السوري  النزوح 
العاملة.  اىل  بالنسبة  املرعية  القوانني  تطبيق 
املسألة  هذه  مع  التعاطي  حول  لغط  هناك 
بني اعطاء بطاقات اقامة للسوريني واالجانب 
اكرثية  فصارت  عمل،  اجازات  اعطائهم  وبني 
االقامة  بطاقات  عىل  تتكل  االجنبية  العاملة 
للقانون.  العمل، وهذا مخالف  اجازات  بدل 
مثة سبب اسرتاتيجي وسيادي وامني لرضورة 
املوجودين  السوريني  النازحني  احصاء  اجراء 
العامة لالمن  اللبنانية. املديرية  عىل االرايض 
العام تقوم بعملها يف هذا املجال، ونحن وبقية 
الوزارات يجب ان نقوم بعملنا بالتفريق بني 
اجازة  وبني  العام  االمن  مينحها  التي  االقامة 
العمل التي مننحها نحن يف وزارة العمل. من 

عىل  املوجودين  السوريني  االف  مئات  بني 
سوري   1700 نحو  هناك  اللبنانية  االرايض 
يعني  ما  عمل،  اجازات  عىل  حصلوا  فقط 
من  القانون.  لطبيق  فاضحا  خرقا  هناك  ان 
منافع الخطة التي اطلقناها تشجيع االعتامد 
ايرادات  وتوفري  اللبنانية  العاملة  اليد  عىل 
القانون،  تطبيق  االهم  للدولة.  اضافية  مالية 
عليه  هو  ما  عىل  الوضع  ابقاء  نستطيع  فال 
القانون  يخالفون  الذين  االالف  مئات  بوجد 

ومرتاحني عىل وضعهم.

■ كيف ستطبقون االجراءات التي قررمتوها يف 
خطة مكافحة العاملة غري الرشعية؟

زمنية  مهلة  او  فرصة  منحهم  يجب  بداية   □
ارباب  سواء  وتصحيحها،  اوضاعهم  لتنظيم 
احدا،  نظلم  ان  نريد  ال  العامل.  او  العمل 
تستخدم  التي  والرشكات  املؤسسات  السيام 
وقت  اىل  حاجة  يف  كونها  االجنبية  العاملة 
لتنظيم اوضاعها، ثانيا نحن يف حاجة اىل مزيد 
من املفتشني يف الوزارة. لدينا 30 مفتشا فقط. 
ريا  الداخلية  وزيرة  مع  اجتامعا  عقدنا  لذلك 
وطلبنا  العام،  االمن  عن  ممثلني  ومع  الحسن 
من  الداخيل  االمن  وقوى  العام  االمن  مؤازرة 
اجل تفعيل عمليات التفتيش عىل املؤسسات 
التي  الوزارات  كل  مع  سنعمل  كام  املخالفة. 
ايضا  املساعدة  اجل  من  تفتيش  اجهزة  لديها 

لتشمل الحملة كل االرايض اللبنانية.

■ ماذا عن اجازات العمل؟
قطاعات  بحسب  عمل  اجازات  سنعطي   □
او  اللبنانيني  عمل  وامكان  اللبنانية  العمل 
كبري  عدد  هناك  كان  اذا  فيها.  اللبنانيني  غري 
التي  القطاعات  بعض  يف  االجانب  للعامل 
ميكن ان يعمل فيها اللبناين، سنتشدد يف منح 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

العاملة  لليد  اكرث  الفرصة  العمل ملنح  اجازات 
نفعل  لن  قليال  العدد  كان  واذا  اللبنانية، 
ذلك. كام نعمل مع املنظامت الدولية ووزارة 
النزوح  مبوضوع  املعنية  االجتامعية  الشؤون 
والتي تعطي مساعدات مالية للنازحني ملعرفة 
عددهم واوضاعهم، وهؤالء ال نستطيع منحهم 
اجازات عمل حتى مننع املنافسة غري املرشوعة.

املديرية  مع  القائم  التعاون  تصف  كيف   ■
العامة لالمن العام؟

بناء  تعامل  اىل  يحتاج  الخطة  هذه  تنفيذ   □
قائم  وهو  العام،  االمن  مع  ومستمر  ودقيق 
الخطة  هذه  مع  نسعى  لكننا  بيننا  ومستمر 
اذا  انه  الحظت  والتنسيق.  التعاون  زيادة  اىل 
يف  معا  االمنية  واالجهزة  الوزارات  اشتغلت 
بعض الوزارات نتوصل اىل نتائج ارسع وافضل. 
اخريا،  الكهرباء  خطة  يف  مثال  حصل  ما  هذا 

حيث بدأت ازالة املخالفات والتعديات.

■ عىل ماذا تركزون ايضا يف عمل الوزارة؟
□ املوضوع الثاين االسايس الذي نعمل عليه هو 
قانون العمل. وقد عينت لجنة لتحديث قانون 
العمل تضم اختصاصيني من وزارة العمل ومن 
ممثيل منظمة العمل الدولية واالتحاد العاميل 
الثغر.  لدرس  والصناعة،  التجارة  وغرفة  العام 

التمييز  منها  العمل،  قانون  يف  كثرية  وهي 
تطوير،  اىل  حاجة  يف  وهو  واملرأة،  الرجل  بني 
بعض  عليه  وحصلت   1946 عام  وضع  وقد 
التعديالت القدمية لكنها غري كافية. ندرس ايضا 
املنازل  لعامالت  الكفالة  نظام  النظر يف  اعادة 
االجنبيات. انا غري مرتاح اىل هذا النظام الحايل 
انه  لبنان، خاصة  النه يعطي صورة سيئة عن 
تحتاج  تغيري وظيفتها  املنزل  عاملة  ارادت  اذا 
اىل اذن من رب العمل االسايس، وقد ال يعطيها 
ان  اىل  امنية تحتاج  االذن. طبعا مثة تداعيات 
من  طلبت  وقد  العام،  االمن  مع  فيها  ننسق 
والعامالت  االنسان  بحقوق  تعنى  جمعيات 

الخصوص  هذا  يف  اقرتاحات  وضع  االجنبيات 
ويفرتض  وتغيريه،  وتطويره  القانون  لتحسني 
لكنني سابحثها مع  ان تصلني خالل حزيران. 
املعايري  مع  تطابقها  مدى  ملعرفة  العام  االمن 
تضعها  التي  االمنية  واملعطيات  والرشوط 
االمن  ان  من  التأكد  اريد  انا  العامة.  املديرية 
التدابري  كل  اىل  مرتاحا  يكون  ان  يجب  العام 

الجديدة التي ستتخذ.

عامالت  معاملة  حول  عدة  شكاوى  مثة   ■
هذا  يف  تدابري  من  هل  االجنبيات،  املنازل 

الخصوص؟
ترشيعات  وضع  عىل  نعمل  نحن  طبعا.   □
تكفل حسن معاملتهن حيث يتعرضن لتعنيف 
وتعذيب. هناك نسبة انتحار بينهن، لذا نحن 
ندرس فكرة اقامة خط ساخن ملتابعة املوضوع 
يقوم  من  اسم  ادراج  وقررنا  والشكاوى، 
بتعنيف او تعذيب العامالت يف الئحة الحظر، 
بحيث مننعه هو او من يقيم معه يف املنزل من 
مرشوع  ايضا  مثة  اجنبيات.  عامالت  استخدام 
مكننة االجراءات وتبسيطها يف الوزارة لتسهيل 
املعامالت وتسهيل حياة الناس. لقد بارشنا بها 
وهي ماضية عىل قدم وساق، وسنعلن عنها فور 
انتهائها قريبا. كام اطلقنا تفعيل مكننة الضامن 
التي يقوم بها فريق استشاري متخصص متوله 
هبة من االتحاد االورويب، بالتنسيق مع وزارة 

الدولة للتنمية االدارية.

االجتامعي  للضامن  الوزارة  خطط  هي  ما   ■
وهناك مشكالت كثرية وكبرية حوله؟ 

□ بالنسبة اىل مجلس ادارة الضامن، اعمل عىل 
عدده  وفق  جديدة  بتعيينات  تشكيله  اعادة 
الحايل )26 شخصا(، وهو مكون من 10 ممثلني 
للعامل و10 الرباب العمل و6 للدولة. ال مجال 
مجلس  اعضاء  عدد  يف  النظر  العادة  حاليا 
االدارة، الن االمر يحتاج اىل اعداد قانون جديد، 
لكنني اعمل عىل ان يتم تعيني ممثيل الدولة 
وفق آليات التعيينات التي تعتمدها الحكومة. 
كام سنقوم بتفعيل بعض اللجان القامئة ودفع 
مستحقات الضامن لدى الدولة وتبلغ اكرث من 
ملياري دوالر، الن الضامن بدأ يستعمل اموال 
اموال  وهي  والتقاعد،  الخدمة  نهاية  صندوق 

وليست  العمل  واصحاب  والعامل  للناس 

يجب التفريق بني 
بطاقة االقامة واجازة 

لالجنبي العمل 

مستحقات سندفع 
الضمان لدى الدولة وتبلغ 

اكثر من ملياري دوالر
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معقولة  وغري  مقبولة  غري  مسألة  هذه  لنا. 
ويجب ان تتوقف يف ارسع وقت. متت املوافقة 
زيادة  خالل بحث مرشوع موزانة 2019 عىل 
بند يقيض بجدولة ديون الدولة للضامن خالل 

مدة 10 سنوات.

■ ماذا بالنسبة اىل مكافحة الفساد يف الضامن 
وقد تابعتم شخصيا هذا االمر يف جوالتكم عىل 

مكاتب الضامن؟
طلب  وصلني  كلام  انه  حاليا  به  اقوم  ما   □
اي  ومالحقة  الحصانة  لرفع  العامة  النيابة  من 
وهناك  فورا،  االذن  اعطي  الضامن  يف  موظف 
ان  اعتقد  انا  موظفني.   10 من  الكرث  مالحقات 
ليس من املفروض ان تكون هناك حصانة عىل 
املوظفني، او ان تكون هناك رضورة ألن تعطي 
القضائية،  باملالحقة  االذن  السياسية  السلطة 
طاملا ان السلطة القضائية مستقلة وفق القانون 
مكافحة  عملية  ضمن  من  بنزاهتها.  ثقة  ولنا 
اللبنانيني  الفساد يجري العمل عىل تغيري نظرة 
وزارة  اىل  االجانب  والعامل  االجنبية  والدول 
وذلك  املواطنني،  مع  تعاطيها  وطريقة  العمل، 
عرب اجراءت تصحيح ومالحقة ومتابعة نقوم بها.

■ ما هو وضع الكادر الوظيفي يف الضامن وما 
حجم النواقص فيه؟

□ طلبت من ادارة الضامن اعداد الئحة بالوظائف 
الشاغرة وامللحة جدا، فقدمت يل الئحة بنحو 75 
وظيفة ملحة شاغرة، علام ان الشغور يبلغ نحو 
300 وظيفة. ساتقدم من مجلس الوزراء بطلب 
تعيينهم كونها وظائف رضورية تساعد يف تسهيل 

معامالت املواطنني املتسبني اىل الضامن.

الضامن  قانون  تعديل  بحث يف  كان هناك   ■
لتطويره وتحديثه اين اصبح؟

اىل  بل  القانون  تعديل  اىل  ليس  االتجاه   □
تغيريه ووضع قانون جديد. كان هناك مرشوع 
قانون يف مجلس النواب استعدناه ونعمل عليه 
العمل  منظمة  ومع  الضامن  ادارة  مع  حاليا 
لكن  مطروحة  معينة  اقرتاحات  مثة  الدولية. 

بحثها يجري عىل نار خفيفة.

ادارة  مجلس  يف  الشغور  تعيني  تتوقع  متى   ■
الضامن؟

االعضاء.  اىل االرساع يف تعيني  □ كنت اسعى 
العام  العاميل  االتحاد  رئيس  استقالة  لكن 

)الدكتور بشارة االسمر( ادت اىل تريثنا قليال. 
الدولة  ممثيل  تعيني  اجراء  اىل  حاليا  نسعى 
الستة عرب مباراة تجري وفق آلية التعيني من 
خالل وزاريت العمل والتنمية االدارية ومجلس 
الخدمة املدنية، وفق معايري واضحة وشفافة 

متنح الفرص للجميع.

■ كنتم تعملون يف الوزارة عىل مرشوع الحامية 
االجتامعية وضامن الشيخوخة، اين اصبح؟

□ ما زلنا نعمل عىل مرشوع ضامن الشيخوخة 
ماليا  الدولية، وهو مكلف  العمل  مع منظمة 
وال بد من توفري املال له. مثة دراسات اكتوارية 

نجريها ملعرفة الكلفة بالضبط.

■ هناك امر ملح يسأل عنه معظم املواطنني 
حول املعاهدة التي كانت ستوقع مع اثيوبيا يف 
شأن عمل عامالت املنازل وتأجل ابرامها بسبب 

تغيري الحكومة؟
□ ارسلنا املعاهدة اىل وزارة الخارجية لالطالع 
االمانة  عىل  احلناها  ثم  الينا  واعادتها  عليها، 
يف  ادراجها  وساطلب  الوزراء  ملجلس  العامة 

جدول االعامل يف اقرب فرصة.

1700 سوري فقط حصلوا عىل اجازات عمل.
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امللفات  الخطط والربامج واالقرتاحات ملعالجة كل  الحكومة بورشة كبرية من اجل وضع  البيئة منذ تشكيل  انهمكت وزارة 
العالقة، وانجزت خالل االشهر الثالثة االوىل العديد من هذه امللفات. منها ما طرح للتنفيذ مثل ادارة النفايات الصلبة، ومنها 

ما ينتظر التنفيذ كربنامج السياسة املقرتحة لالدارة املتكاملة لقطاع محافر الرمل واالتربة واملقالع والكسارات

مقابلة

وزير البيئة: لدينا عشر أولويات
أطلقنا ورشة تنظيف الهواء والبر والبحر 

غاصب مختار

تابعت وزارة البيئة بكثري من الجهد والصمت 
الطارئة،  البيئية  والقضايا  امللفات  من  الكثري 
مثل تلوث مياه البحر واالنهر واآلبار والهواء، 
الشاطىء  وتنظيف  العمراين،  التلوث  عدا 
من  امتدت  كبرية  وطنية  حملة  يف  اللبناين 
الناقورة يف الجنوب.  العريضة يف الشامل اىل 
له  ما  كل  تتناول  اولويات  لنفسها  حددت 
القطاعات،  كل  سليمة يف  بيئة  بايجاد  عالقة 

ومنها الزراعية والصناعية والعمرانية.  
فادي  البيئة  وزير  التقت  العام"  "االمن 
الوزارة  خطط  تفاصيل  شارحا  جريصايت 

واولوياتها وبرامجها.

■ ما هي اولويات الوزارة حاليا، واي ملفات 
ام  املطامر  ام  الصلبة  النفايات  عليها  تعمل 

الكسارات واملرامل؟
□ ميكن تلخيص اولويات الوزارة حاليا ضمن 
عناوين عرشة تناولها البيان الوزاري لحكومة 

الوحدة الوطنية:
تطبيقا  الصلبة  للنفايات  املتكاملة  االدارة   -1

للقانون 2018/80.
الرمل  محافر  لقطاع  املستدامة  االدارة   -2
التي  للسياسة  تطبيقا  والكسارات،  واملقالع 
رقم  القرار  مبوجب  الحالية  الحكومة  اقرتها 

45 تاريخ 2019/3/21.
العمراين  االمتداد  لظاهرة  حد  وضع   -3
لحامية  سياسة  وضع  خالل  من  العشوايئ 
الجبال  )قمم  بيئيا  الحساسة  املناطق 
واالرايض  الخرضاء  واملساحات  والشاطىء 
لرتتيب  الشاملة  للخطة  تطبيقا  الزراعية( 
االرايض املقرة مبوجب املرسوم 2009/2366.

ملكافحة  الطريق  خارطة  تنفيذ  متابعة   -4
 ،)2016/63 )القانون  الليطاين  نهر  تلوث 
واعداد خطط حامية بيئية لالنهر واالحواض 

االخرى وتنفيذها.
للتنوع  الوطنية  االسرتاتيجيا  تنفيذ   -5
التي   2030-2016 العمل  وخطة  البيولوجي 

اقرتها الحكومة السابقة.
الهواء  نوعية  حامية  قانون  تنفيذ  حسن   -6

)القانون 2018/78(.
مثل  الكيميائية،  للمواد  السليمة  االدارة   -7
امللوثات  االوزون،  لطبقة  املستنفدة  املواد 
العضوية الثابتة، الجانب البيئي الدارة قطاع 

البرتول.
8- تحفيز العمل املناخي.

اعتامد  خالل  من  الوقايئ  العمل  تفعيل   -9
لالسرتاتيجيات  االعداد  يف  البيئية  الدراسات 
وكل املشاريع وتنفيذها )املرسوم 2012/8213 
واملرسوم  االسرتاتيجي،  البيئي  التقييم  حول 
البيئي،  االثر  تقييم  حول   2012/8633
البيئي  االلتزام  حول   2012/8471 واملرسوم 

للمنشآت(.
عام،  بشكل  البيئية  الحوكمة  تطوير   -10
القوانني  انفاذ  بحسن  عالقة  له  ما  وتحديدا 
واالنظمة البيئية بالتنسيق مع وزاريت العدل 
يف  القدرات  وتقوية  والبلديات،  والداخلية 

هذا املجال.

التعامل مع كل  كيفية  تفصيل  ■ هل ميكن 
ملف؟

□ انطالقا من مؤمتر بريوت للبيئة الذي انعقد 
الجمهورية  رئيس  برعاية   2019 ايار   3 يف 
والتنفيذية  الترشيعية  السلطات  ومشاركة 
املحلية  االدارات  اىل  اضافة  والقضائية، 
والقطاع  واالكادميية  االقتصادية  والهيئات 
الدوليني،  والرشكاء  املدين  واملجتمع  الخاص، 
حاليا  يجري  املواضيع،  بحث يف هذه  والذي 
البيئة  لوزارة  طريق  وخارطة  لرؤية  االعداد 

البنود الخاصة بهذه املواضيع وكيفية  تفصل 
التعامل معها. من املرتقب انجاز هذه الرؤية 
التشاور  سيتم  انه  علام  العام،  نهاية  قبل 

حولها مع االفرقاء كافة.

■ اقر مجلس الوزراء سابقا مهلة زمنية لتسوية 
اوضاع الكسارات واملرامل، اين اصبحت وما 
وكيف  املخالفني  تجاه  سيتخذ  الذي  االجراء 

ستعالجون الحاميات السياسية الصحابها؟
رقم  قراره  مبوجب  الوزراء،  مجلس  حدد   □
مبوجبه  وافق  الذي   2019/3/21 تاريخ   45
عىل السياسة املقرتحة من وزارة البيئة لالدارة 
واملقالع  الرمل  محافر  لقطاع  املستدامة 
والكسارات، فرتة سامح تنتهي يف 2019/6/21. 
البيئة  املوعد، تعد وزارة  متهيدا ملا بعد هذا 
مخططا توجيهيا جديدا لهذا القطاع، عرضت 
الوزارية  اللجنة  عىل  منه  االوىل  املسودة 
املعنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء يف اواخر 

ايار 2019.

■ ما هي ابرز عناوين السياسة املقرتحة؟
□ تتضمن السياسة املقرتحة لالدارة املتكاملة 
واملقالع  واالتربة  الرمل  محافر  لقطاع 
الرمل  محافر  قطاع  حال  واقع  والكسارات، 

واالتربة املقالع والكسارات من حيث:
• مبادئ السياسة.

• الجانب االجرايئ للسياسة.
• الجانب املايل واالقتصادي للسياسة.

• الجانب املؤسسايت للسياسة.
• الجانب القانوين والرقايب للسياسة.

• الجانب التخطيطي للسياسة.
• الجانب التثقيفي والتوجيهي للسياسة.

اىل حني انجاز املخطط التوجيهي املشار اليه 
الوزراء،  مجلس  من  واقراره   )6( الفقرة  يف 

املرسوم  باحكام  التقيد  االدارات  كل  تلتزم 
رقم 8803 / 2002، لجهة اي ترخيص جديد 
)اي ان يصدر الرتخيص عن املحافظ بناء عىل 
وعدم  للمقالع(،  الوطني  املجلس  موافقة 
املذكورة  املختلفة  التسميات  حول  االلتفاف 
الجازة استخراج صخور او اتربة او اية مواد 
عىل  اخرى  رملية  او  متحجرة  او  معدنية 
وزارة  تطلق  ثم  جوفها.  يف  او  االرض  سطح 
التي  املقالع  مواقع  تأهيل  عملية  البيئة 
اآللية  اىل  استنادا  وذلك  فيها،  العمل  انتهى 
املحددة يف قرار وزارة البيئة رقم 1/48 لعام 
قبل  العاملة  االستثامرات  اىل  بالنسبة   2010
العام 2002، واىل احكام املرسوم رقم 8803 
لالستثامرات  التطبيقية  وقراراته   2002 لعام 
اعاله، تعد وزارة  املراحل  العاملة. يف موازاة 
البيئة، بالتنسيق مع وزارة االقتصاد والتجارة، 
دراسة جدوى السترياد الرمل والبحص وغريها 
التقرير  اىل  )استنادا  الخارج  من  املواد  من 
العامة لتشجيع  االويل الذي اعدته املؤسسة 
استرياد  كلفة  حول  لبنان  يف  االستثامرات 
الرمل والبحص اىل لبنان يف حزيران 2017(، 
ملكيتها  العائدة  العقارات  بعض  والستثامر 
مركزية،  كمقالع  اللبنانية  الجمهورية  اىل 
وبناء،  ردميات  )نفايات  التدوير  ولتشجيع 

تهذيب مجاري االنهر ومصباتها(.

وزير البيئة فادي جريصايت.

■ كيف ستوفرون الجانب املايل واالقتصادي 
لهذه السياسة؟

الذي  القانون  مرشوع  انجاز  سياق  يف   □
ينظم هذا القطاع ونصوصه التطبيقية ستتم 
والغرامات  املتوجبة،  الرسوم  يف  النظر  اعادة 
املالية ذات الصلة، اضافة اىل الحوافز الالزمة 
التمويل  التدوير. كام سيتم  لتشجيع صناعة 
من املصادر اآلتية: مصادرة الكفاالت املرصفية 
وتسديد كلفة التجاوزات، االحكام القضائية، 
يف  التجاوزات  من  املرتتبة  املالية  الغرامات 
الكميات املستخرجة، مرشوع قانون برنامج، 

الصندوق الوطني للبيئة لدى صدور مرسوم 
للقانون  تطبيقا  فيه  العمل  وبدء  تنظيمه 

.2002/444

■ هناك اختالف تقني حول اعتامد املحارق 
خيار  واي  البيئة  وزارة  رأي  ما  للنفايات. 

ستعتمد؟
□ املحارق التي تحول النفايات اىل طاقة )او 
معامل التفكك الحراري( هي احد الخيارات 
املعتمدة يف العامل. يف لبنان، قرر مجلس الوزراء 
وكلف   ،2010 العام  يف  الخيار  هذا  اعتامد 
مجلس االمناء واالعامر التعاقد مع استشاري 
التي  الالزمة  الجدوى  دراسة  العداد  دويل 
 ،2014 العام  يف  عليها  الوزراء  مجلس  وافق 
وطلب اعداد دفاتر الرشوط ذات الصلة، التي 
الخطوة  العام 2017.  املوافقة عليها يف  متت 
تقييم  دراسات  اعداد  هي  التالية  املنطقية 
ليتم عىل  البيئي ضمن مواقع محددة،  االثر 
اساسها اتخاذ القرارات االنسب. هذا ما متليه 
النصوص القانونية املرعية اصال )قانون حامية 
البيئة 2002/444، ومرسوم تقييم االثر البيئي 

.)2012/8633

الليطاين  نهر  تلوث  معالجة  اصبحت  اين   ■
واملياه الجوفية ومياه البحر؟

 river restoration النهر استعادة  مسار   □
ويف  فيه  العشوايئ  الرمي  ايقاف  من  ينطلق 
روافده. لذلك كانت خارطة الطريق ملكافحة 
التي  الليطاين  ونهر  القرعون  بحرية  تلوث 
اقرتاح  عىل  بناء   ،2013 العام  يف  صدرت 
عبارة  وهي  املعنية،  والوزارات  البيئة  وزارة 
عن جدول يلخص النشاطات التنفيذية وغري 
من  للحد  بها  القيام  يقتيض  التي  التنفيذية 
االعىل  )الحوض  الحوض  يف  العشوايئ  الرمي 
كمرحلة اوىل(، اضافة اىل الجهة املسؤولة عن 
للتنفيذ،  الزمنية  والفرتة  والكلفة  نشاط،  كل 
اىل  اضافة  التالية  االربعة  املجاالت  يف  وذلك 

الشق املتصل بالحوكمة:
1- النفايات الصلبة غري الخطرة.

2- املياه املبتذلة املنزلية.
الناتجة  النفايات  اي  الصناعي  التلوث   -3
املؤسسات  الصناعية،  املؤسسات  من 

محطات  املزارع،  )مثل  االخرى  املصنفة 

قررنا وضع حد 
لظاهرة االمتداد العمراني 

العشوائي

سيتم اعداد دراسات تقييم 
االثر البيئي ملحارق النفايات 

ضمن مواقع محددة
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الصحية  املؤسسات  املحروقات...(، 
العيادات...(،  املختربات،  )املستشفيات، 
الفنادق،  )املنتجعات،  السياحية  املؤسسات 
واملقالع  الرمل  ومحافر  املطاعم...( 

والكسارات.
4- التلوث الناتج من القطاع الزراعي )اي من 
جراء االستخدام املفرط لالسمدة واملبيدات(.

يف 9 ايار 2014، وبناء عىل اقرتاح وزير البيئة 
 32 رقم  الوزراء  قرار مجلس  يف حينه، صدر 
حسن  عىل  لالرشاف  لجنة  بتشكيل  القايض 
ممثلني  من  مؤلفة  الطريق،  خارطة  تطبيق 
واملياه،  الطاقة  البيئة،  وزارات  من  كل  عن 
الداخلية  العامة،  الصحة  الزراعة،  الصناعة، 
والبلديات، ومجلس االمناء واالعامر، ومؤسسة 
مياه البقاع، واملصلحة الوطنية لنهر الليطاين، 
العلمية  للبحوث  الوطني  املجلس  اىل  اضافة 
املعلقة،   - )زحلة  املعنية  البلديات  واهم 
بعلبك، الفرزل، املرج، عنجر، جب جنني(، اي 
ما مجموعه 16 عضوا، عىل ان تتوىل املصلحة 
لهذه  العامة  االمانة  الليطاين  لنهر  الوطنية 
اللجنة، وان تتقدم بتقارير دورية كل 6 اشهر 
منذ  الوزراء.  مجلس  اىل  العمل  تقدم  حول 
تاريخ تشكيلها، تجتمع اللجنة شهريا وتتقدم 
وفق  املطلوبة  بالتقارير  الوزراء  مجلس  من 
الوترية املحددة. يف موازاة هذا القرار، مببادرة 

من السادة نواب البقاع يف حينه، ترجمت هذه 
الخارطة اىل اقرتاح قانون خصص االعتامدات 
الالزمة لتنفيذها عىل فرتة 7 سنوات )2017-

الخاصة  النشاطات  اليها  مضيفا   ،)2023
االول  ترشين   27 يف  وصدر  االدىن،  بالحوض 
بقانون  واملعروف   ،63 )القانون   2016 
الـ 1.100 مليار(، الذي نص يف مادته الثالثة 
عىل انه تغطى االعتامدات املذكورة من طريق 
املرصودة  واالعتامدات  والقروض  الهبات 
اللبنانية.  للدولة  العامة  املوازنة  يف  سنويا 
وزارة البيئة، وفقا للقانون 2016/63، مسؤولة 
عن الجزء املتعلق بالنفايات الصلبة بالتنسيق 
الجزء  كام  واالعامر،  االمناء  مجلس  مع 
املتعلق بالتلوث الصناعي، بالرشاكة مع وزارة 
مسؤولة  وهي  االخرى،  والوزارات  الصناعة 
بالتلوث  املتعلق  الجزء  عن  ثانوي  بشكل 
االمور  الزراعة.  وزارة  تتواله  الذي  الزراعي 
تجري يف االتجاه الصحيح، وان مل تكن ضمن 
الرسعة املرجوة. وتطبيقا للبيان الوزاري لهذه 
حامية  خطط  اعداد  ايضا  يقتيض  الحكومة، 

بيئية مامثلة لالنهر واالحواض االخرى.

السدود  بعض  انشاء  عىل  اعرتاضات  مثة   ■
نظرا اىل ما تسببه من رضر بيئي، ما موقف 

الوزارة وكيف ستعالج هذا االمر؟ 

املقرة  املياه  لقطاع  الوطنية  االسرتاتيجيا   □
تقييم  دراسة  اىل  اخضعت   2012 العام  يف 
بيئي اسرتاتيجي فور اقرار املرسوم ذي الصلة 
)املرسوم 2012/8213(. نرشت هذه الدراسة 
يف العام 2015 حيث من املفرتض ان تؤخذ يف 
االعتبار خالل تحديث اسرتاتيجيا املياه الذي 

يتم حاليا تطبيقا ملا جاء يف البيان الوزاري.
تتضمن  االسرتاتيجي  البيئي  التقييم  دراسة 
بشكل  السدود  شأن  يف  التوصيات  بعض 
البيئة اىل ادىن  عام لجهة تقليص آثارها عىل 
مرشوع  كل  ان  علام  املمكنة،  املستويات 
سد يخضع بدوره اىل دراسة تقييم اثر بيئي 
للمرسوم  تطبيقا  البيئة  وزارة  عليها  توافق 
2012/8633. هذا ما جرى يف شأن سد برسي، 
حيث اعطت وزارة البيئة موافقتها املرشوطة 
 ،2014 العام  يف  البيئي  االثر  دراسة  عىل 
املطلوبة،  الرشوط  استكامل  تباعا  ويجري 
مثل خطة التعويض البيئي عىل سبيل املثال 

ال الحرص.

الصيد  عشوائية  ملشكلة  تتصدون  كيف   ■
الربي والبحري؟

الربي  الصيد  موضوع  البيئة  وزارة  تتابع   □
تطبيقا للقانون 2004/580 ، علام ان موسم 
التوايل هذا  الثالثة عىل  الصيد سيفتح للمرة 
بيانات  باستمرار  البيئة  وزارة  تنرش  العام. 
للقانون  االمتثال  اهمية  حول  صحافية 
عىل  االستحصال  اي  التطبيقية،  ونصوصه 
رخصة صيد وفق االصول والتقيد برشوطها. 
باستمرار  املعنية  الجهات  مبراسلة  تقوم  كام 
والدفاع  والزراعة  الداخلية  وزارات  )مع 
الوطني، واملال، واالقتصاد والتجارة( للتشدد 
املوضوع،  بهذا  املتعلقة  النصوص  تطبيق  يف 
مبا يف ذلك استرياد املعدات ذات الصلة. كام 
تتابع عن قرب املخالفات الواردة اليها وتوجه 
املراسالت الالزمة اىل املدعني العامني البيئيني. 
وقد وقعت الوزارة اخريا خطة عمل مشرتكة 
يف  تضمنت  والبلديات  الداخلية  وزارة  مع 
الصيد حيث جاء فيه:  احد بنودها موضوع 
قمع الصيد الربي الذي يحصل خارج موسم 
ترتكب  التي  واملخالفات  الرسمي،  الصيد 
امام  املخالفني  احالة  وتنظيم  املوسم،  خالل 

املراجع املختصة.

نعد مخططا توجيهيا جديدا للمقالع والكسارات.

A4.indd   3 7/23/18   5:10 PM
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قبل نحو 3 سنوات من االنتخابات النيابية، سارعت كتلة التنمية والتحرير اىل طرح قانون جديد لالنتخاب عىل اساس الدائرة 
الواحدة، والحفاظ عىل النسبية، وعدم اعتامد الصوت التفضييل، وتحديد كوتا نسائية بـ20 مقعدا

تحقيق

عازار: لبنان دائرة انتخابية واحدة 
يقود إلى الدولة املدنية

رضوان عقيل

ضم  والتحرير  التنمية  كتلة  من  وفد  جال 
وهاين  عازار  وابراهيم  الخليل  انور  النواب 
وتلقى  النيابية،  الكتل  سائر  عىل  قبييس 
قدمته،  الذي  القانون  اقرتاح  عىل  تشجيعا 
يف  مكتوبة  مالحظات  حصيلة  وستتلقى 
سارت  اذا  لجوجلتها.  متهيدا  متوز  مطلع 
تشكيل  اىل  الكتلة  ستعمد  بايجابية،  االمور 
جمع  اجل  من  الكتل  مختلف  متثل  لجنة 
يتضمنها  ان  عىل  والعمل  االقرتاحات،  هذه 
الهيئة  اىل  به  ستسري  الذي  االقرتاح  هذا 

العامة يف املجلس مهام كانت النتائج. 
طرحها،  تسويق  من  متكنها  عدم  حال  يف 
حجم  توسيع  عىل  العمل  اىل  تعمد  قد 
 15 عىل  ابقائها  وعدم  الحالية،  الدوائر 
تقديم  قبل  الحايل.  القانون  يتضمنها  دائرة 
التيار  والسيام  اجاباتها،  املسيحية  االحزاب 
وحزب  اللبنانية  والقوات  الحر  الوطني 
بانشاء  املطالبة  اىل  عمدت  الكتائب، 
مجلس الشيوخ توازنا مع طرح لبنان دائرة 
يف  بعد  خياراتها  تحسم  مل  وان  واحدة، 

اعتامد هذا الخيار.
رئيسها  نائب  تناوله  التنمية  كتلة  اقرتاح 
"االمن  اىل  عازار يف حديث  ابراهيم  النائب 
العام"، وعرّب عن نية الرئيس نبيه بري السري 
يف مرشوعه اىل النهاية، ألن من غري املنطق 
كام جرت العادة االفراج عن قانون انتخاب 
هذا  موعد  من  االخري  الساعة  الربع  يف 

االستحقاق.

التنمية والتحرير عىل  ■ ملاذا اقدمت كتلة 
اقرتاح قانونها يف هذا التوقيت؟

□ توقيت هذا االقرتاح ليس غريبا. بل عىل 
يحمل  املوضوع   الن  طرحه  يجب  العكس 
هذا القدر من االهمية. يجب ان نعيد النظر 

السياسية لخلق منط سيايس  الرتكيبة  يف كل 
االسايس  هدفنا  يبقى  فيام  البلد،  يف  جديد 
يف  نتجه  نحن  املواطنة.  نحو  اكرث  الوصول 
طموحاتنا واقتناعاتنا يف الكتلة اىل بناء دولة 
مدنية، ونرى ان قانون االنتخاب الذي يتجه 
اىل الدائرة الواحدة يقرّب املواطنني بعضهم 

من بعض، ويخلق جوا وطنيا اكرب. 

التخفيف من  اىل  اقرتاحكم  ■ هل سيؤدي 
غلواء الخطاب املذهبي؟

□ بالتأكيد. سيفرض اقرتاحنا عىل املرشح يف 
اي منطقة ان يقدم خطابا معتدال بعيدا من 
كالم  اي  اطالقه  عدم  باالحرى  او  التقوقع، 
عىل "القطعة". وفق اقرتاحنا سيحدد املرشح 
بانتخابه.  الناس  ليقنع  البالد  كل  يف  خطابه 
لبنان  جعل  اىل  اعوام  منذ  نطمح  نحن 
دائرة واحدة. يف اقتناعاتنا نرى ان ال امكان 
حقيقي  مواطن  بخلق  اال  صحيح  بلد  لبناء 
هو  طموحنا  الطائفية.  حصون  من  يخرج 
الطائفية  خارج  نواب  مجلس  اىل  الذهاب 
يكون  وان  الغائها،  عىل  والعمل  السياسية، 
الوقت  انه يف  لدينا مجلس للشيوخ. نعتقد 
التي  االمور  هذه  لتحقيق  قدرة  ال  الحارض 
اىل  اضافة  االنتخاب،  قانون  مفتاحها  يبقى 
كل ذلك ال رجعة عندنا عن النسبية. االنجاز 
الساري عىل صعيد  القانون  الذي تحقق يف 
بالنسبة  للنقاش.  قابلة  غري  مسألة  النسبية 
ذهب  االكرثي  ان  رصاحة  بكل  نقول  الينا 

اىل غري رجعة.

زالت  ما  جهات  مثة  بأن  تشعرون  هل   ■
تحن اىل االكرثي؟

النيابية  الكتل  عىل  جوالتنا  خالل  من   □
نحن  االمر.  هذا  نلمس  مل  اقرتاحنا،  لعرض 

كان  هدفنا  ان  علام  بواقعية،  دامئا  نتحدث 
واالقضية  املذاهب  توزيع  من  الخروج 
ال  الحارض  الوقت  يف  نظامنا  لكن  الـ26، 
دائرة  يف  رسنا  لو  حتى  االمر.  بهذا  يسمح 
املناصفة ومتثيل كل  واحدة. كيف سنضمن 
عند  هواجس  مثة  ان  املؤكد  من  الطوائف. 

املسيحيني.  االطراف 

■ هل اخذتم يف االعتبار خصوصية الناخب 
بابن  التعلق  عىل  اعتاد  الذي  اللبناين 

منطقته؟
ان  هنا  اريد  لكني  صحيح.  االمر  هذا   □
ان  الدستور  يف  يقال  ملاذا  سؤاال:  اطرح 
النائب هو نائب عن االمة وهي ال تنتخبه؟ 
وال  اللبنانيني  لكل  ارّشع  املجلس  يف  انا 
احرصهم يف دائريت. مل نفصل مرشوعنا عىل 
النهاية  يف  اشخاص.  قياس  عىل  او  القطعة 
التكوين  كل  يف  النظر  يعيد  قانونا  انجزنا 
يكون  ان  اىل  ونطمح  البلد،  يف  السيايس 
هي  القانون  دولة  تكون  ان  عىل  االفضل، 
مع  الطائفة،  دولة  وليست  تحكم  التي 
احرتامنا للتعددية. انا مؤمن بانني ال اخرج 
بل  القانون،  بهذا  مشيت  اذا  طائفتي  من 
تتأّمن  طائفتي  حقوق  اعترب  العكس  عىل 

اكرث يف مثل هذا القانون. 

■ يف ظل ما تطرحونه مثة جهات مسيحية 
وغريها تطالب بالدائرة الصغرى؟ اي اعتامد 

الفردية؟ الدائرة 
بأنه  واضحا  كان  الكتائب  □ صحيح. حزب 
لكن  الواحدة،  الدائرة  يف  للسري  مستعد 
نائب لكل دائرة  الفردية، اي  الدائرة  ضمن 
)128(، واشرتط ان يواكب هذا االمر وجود 

للشيوخ.  مجلس 

■ هل يوافق التيار الوطني الحر عىل السري 
يف لبنان دائرة واحدة؟

رحبت  الكتل  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال   □
التي تم  بطرحنا واعتامدنا عددا من االمور 
ادخالها. يسري التيار الحر اذا حصل هذا االمر 
والصالحيات  الشيوخ  مجلس  مع  بالتوازي 
الذهاب  منه  ابلغنا  عليها.  سيحصل  التي 
متثيل   يف  اكرث  الحايل  النظام  تعزيز  اطار  يف 
الطوائف، ويعترب ان االنجاز الذي تحقق يف 
القانون الحايل هو متثيل املسيحيني يف شكل 
التيار  عند  عنه.  يتنازل  لن  امر  وهذا  جيد، 
وانشاء  السياسية  الطائفية  اللغاء  استعداد 
واضحة  صالحيات  ضمن  شيوخ  مجلس 
ولبنان دائرة واحدة خارج القيد  الطائفي.

املسايرة لكم  املوقف كان من باب  ■ هذا 
ام ان التيار يتمسك بالقانون الحايل؟

نظر  وجهتا  توجد  الشخيص  تقديري  يف   □
القناعة عندهم،  ضمن فريقهم او نوع من 
االكرثية  عىل  حصولهم  نتيجة  انه  وهو 
يريدون  ال  التيار  كونها  التي  املسيحية 

التنازل عنها. 

■ ماذا عن موقف القوات اللبنانية؟

النائب ابراهيم عازار.

□ استمهلت يف تقديم مالحظاتها. لكن من 
نواب  مسالة  ضد  انها  املبدئية  مالحظاتها 
كل  عند  ملسناه  ما  وهذا   ،)6( االغرتاب 
الكتل تقريبا، اي مبعنى عدم حرص اصوات 
زدنا  نحن  فقط.  االغرتاب  بنواب  املغرتبني 

ستة نواب عىل الـ128 لالغرتاب.

االطراف  من  وغريها  اللبنانية  القوات   ■
تأثري  من  االستفادة  يريدون  املسيحيني 

املغرتبني يف كل النواب؟
االبقاء  اللبنانية  القوات  تؤيد  ممكن.   □

السيايس  الخلل  ان  وترى  نائبا،  الـ128  عىل 
الوطني  التوافق  حكومات  انشاء  يف  يتمثل 
التي متنع وجود اكرثية ومعارضة حقيقيتني. 
عىل  االرشاف  هيئة  تكون  ان  ايضا  تريد 
من  وليس  الربملان  يف  مؤلفة  االنتخابات 
الحكومة، ومعها حق. طرحنا ان تحل هذه 
االستحقاق  يف  الداخلية  وزارة  بدل  الهيئة 
االنتخاب  قوائم  تحضري  من  بدءاً  االنتخايب، 
بصدق  نتجه  كنا  اذا  النتائج.  اعالن  اىل حد 
بخيار  نتمثل  ان  علينا  وطن،  بناء  خيار  اىل 
شهر  مهلة  مثة  االنتخابية.  الدائرة  توسيع 
)يف  الكتل  كل  مالحظات  اىل  لالستامع 
نتائج  نحصل عىل  ان  ونتمنى  مطلع متوز(، 
التي  الخطية  املالحظات  ايجابية. عىل ضوء 
مصغرة  لجنة  بتشكيل  سنقوم  سنتلقاها، 
ستتوجه  الذي  القانون  اقرتاح  يف  للبحث 
مع  للمجلس،  العامة  الهيئة  اىل  كتلتنا  به 
ستصلنا  التي  املالحظات  االعتبار  يف  االخذ 

من الكتل.

االطراف  ان  القول  االمكان  يف  هل   ■
بالدائرة  القبول  يرفضون  املسيحيني 

الواحدة؟
بهذه  النقطة  هذه  عن  احد  يعرّب  مل   □

الرصاحة.

■ ما هو موقف تيار املستقبل؟
مشجعا  كالما  سمعنا  جدا.  مرحبا  كان   □
يستطيع  الحريري.  بهية  السيدة  من 
عىل  االنتخابات  يف  التواصل  الفريق  هذا 
ورحبت  واحدة،  دائرة  لبنان  كل  صعيد 
من  اقرتاحنا  تضمنها  التي  باالقرتاحات 
البطاقة االلكرتونية وهيئة االرشاف والكوتا 

النسائية وسن الـ18.
 

■ كيف ردت الجهات املسيحية عىل اقرتاح 
سن الـ18؟

مل  اذا  استيعابه.  الجميع  عىل  واقع  هذا   □
منض يف مسألة سن الـ18 نكون امام مشكلة 
سواء  نفسها  النسب  ستبقى  منها.  نتهرب 
ما  هنا  خوف  ال  سنة.   21 او   18 عىل  كنا 

دام الدستور يضمن املناصفة، وال يعقل 

االحزاب املسيحية طالبت 
للشيوخ بمجلس 

اذا بقينا على القانون 
الحالي سنعزز الطائفية من 

التفضيلي خالل الصوت 
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ان نقول اننا نريد دولة قانون وال نسمح 
البن 18 باالقرتاع.

اكرث  مشجعا  املستقبل  تيار  رد  وجدتم   ■
من االخرين؟

كتلة  اكرث  كانت  نعم.  االولية  بالصورة   □
متجاوبة.

■ ماذا عن الحزب التقدمي االشرتايك؟
□ فوجئت باملوقف االيجايب له، وقد تحدث 

معنا برصاحة كبرية. يريد الذهاب اىل مكان 
وانشاء  بحرفيته،  الدستور  لتطبيق  ابعد 
مجلس شيوخ والغاء الطائفية السياسية، وان 
يكون الربملان من خارج القيد الطائفي. مثة 
املسيحيني.  غرار  عىل  الدروز  عند  هواجس 
التي  بالطروحات  التقدمي  رحب  املبدأ  يف 
حملها اقرتاحنا. التقينا ايضا التكتل الوطني 
مع  جيدا  ردا  منه  وتلقينا  املردة(،  )تيار 
الوفاء  كتلة  اما  املالحظات.  من  عدد  ابداء 

للمقاومة، فقد رحبت بالقانون عموما.

اقرتاحكم  الغاء  الكتل  تلقت  كيف   ■
التفضييل؟ الصوت 

واعتمدنا  الصوت  هذا  الغاء  اىل  عمدنا   □
اللوائح  تأليف  عند  اي  االنتخايب،  الرتتيب 
املرشحني.  اسامء  اختيار  يف  ترتيب  يحصل 
مرشحا   128 من  الئحة  بوضع  حق  مثة 
االقضية  كل  يف  اي   ،26 عن  يقل  ال  ما  او 
الهدف  قضاء.  كل  عن  مرشح  يوجد  الـ26 
من ذلك ان ال يكون املرشحون من منطقة 
مسلم  بني  مداورة  الرتتيب  سيكون  واحدة. 
ومسيحي او العكس، وستحصل هنا تصفية 

داخلية ضمن االفرقاء الختيار املرشحني. 

بني  حتى  ازمة  االسامء  ترتيب  يخلق  اال   ■
املتحالفة؟ الجهات 

املتحالفني.  الحزبني  اىل  يعود  االمر  هذا   □
للربنامج  تكون  ان  يجب  هنا  االولوية  لكن 
تعود  االسامء  وضع  يف  املفاضلة  السيايس. 
مثة  مقفلة.  قوائم  يف  الحزبية  القيادة  اىل 
ويعرفون  انتحاريني  سيكونون  مرشحون 
اىل  يعود  وهذا  لهم،  حظوظ  ال  ان  سلفا 
وضع  يتم  رمبا  وتركيبتها.  السياسية  اللعبة 

مرشحني هنا تحضريا لدورات مقبلة.

احالم  يرضب  اقرتاحكم  ان  يرى  من  مثة   ■
املستقلني؟ املرشحني 

□ اذا اردنا العودة اىل دور النائب الحقيقي 
يجب  الحكومة،  عمل  ومراقبة  الترشيع  يف 
كل  مع  تواصل  عىل  املستقل  يكون  ان 
مستقل  يتحالف  ان  من  مينع  وال  االفرقاء، 
مع  اخر او مع حزب ما. نحن مع مرشحني 

يغطون كل مساحة الوطن. 

املقاعد النيابية تبعا للطائفة والدائرة والكوتا النسائية

اعداد الناخبني واملقرتعني يف انتخابات العام 2018
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يقتيض تعديل سن االنتخاب من 21 سنة اىل 18 سنة.



2829
عدد 70 - تموز 2019عدد 70 - تموز 2019

ثغر قانون 2017/44 والحديث عن قانون جديد
بارود: قانون 2018 ليس كامالً وال نموذجيًا

مل تكد نتائج االنتخابات النيابية التي جرت يف ايار من العام املايض تصدر، حتى بدأت القوى السياسية التي هللت وسوقت 
لقانون االنتخاب رقم 2017/44 وجرت عىل اساسه االنتخابات عام 2018، الحديث عن وجوب احداث تغيريات وتعديالت 

عليه، كل من اعتبارات تتصل به لغايات حرصية

فتحت كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس 
قانون  صوغ  حول  النقاش  باب  بري  نبيه 
انتخاب جديد عىل مرصاعيه، من خالل افكار 
والكتل  السياسية  القوى  تتداولها مع  بدأت 
النيابية، مع بروز عدم حامسة ظاهرة لهذا 
التوجه، علام ان الجميع يقر بوجود ثغر يف 
النافذ. وصل الحد بالبعض  قانون االنتخاب 
احداث  يف  القانون  هذا  بفشل  القول  اىل 
التغيري املطلوب وعكس صحة التمثيل. هذا 
االمر يتناوله من هو خبري يف قوانني االنتخاب 
الوزير السابق للداخلية زياد بارود، مذ كان 
يزل،  ومل  املدين  املجتمع  صعيد  عىل  ناشطا 
حيث  الوزارية  الحقيبة  توليه  اىل  وصوال 
جهد القرار بنود اصالحية السيام الالمركزية 

االدارية وقانون االنتخاب.

اىل  الذهاب  وجوب  عن  الحديث  بدأ   ■
ادخال تعديالت جذرية عىل قانون االنتخاب. 

هل انتم مع هذا التوجه؟
القانون 2017/44  الذي  الحال.  □ بطبيعة 
جرت عىل اساسه انتخابات 6 ايار 2018 ليس 
انه طبخ  كامال وال هو منوذجي. نذكر متاما 
ومل  توافق،  حني  عىل  السياسية  القوى  بني 
رأسه  وعىل  املرجو،  االنتخايب  باالصالح  يأت 
استحداث هيئة مستقلة لالنتخابات وضبط 
املال االنتخايب. لذلك من الطبيعي الحديث 
تطاول  ان  من  بد  ال  اساسية  تعديالت  عن 
ان  االمور  محاسن  من  االنتخايب.  الترشيع 
االول من  النصف  نزال يف  ال  يحصل ونحن 
االخري.  الساعة  الربع  يف  ال  املجلس،  والية 
الوطنية  الهيئة  ان  السياق،  هذا  يف  للتذكري 
لقانون االنتخاب برئاسة الوزير الراحل فؤاد 
بطرس كانت اوصت يف تقريرها يف ايار من 
العام 2006، بتعديل دستوري يستحدث نصا 

داود رمال
aborami20@hotmail.com

مينع تعديل قانون االنتخاب خالل سنة قبل 
االنتخابات، تأمينا الستقرارالترشيع االنتخايب. 
ارى ان طرح دولة الرئيس بري وكتلة التنمية 
والتحرير لهذه املسألة يف التوقيت املناسب، 
ومن شأنه تحريك الجمود عىل هذا الصعيد.

كاملة  بسلة  االمر  ■ هل يجب ربط  هذا 
تشمل انشاء مجلس الشيوخ وتنفيذ كل بنود 

دستور الطائف؟
□ الربط عىل هذا النحو يؤدي اىل تعطيل اي 
مسعى جدي، الن نظام السلة املتكاملة هو 
نظام تفاوض وتالقي مصالح وتسويات واحيانا 
"متريرات". لكن ذلك ال يعني استبعادا كليا 
للسلة. بل قد يكون ادخال موضوع مجلس 
واحدا  االنتخاب  قانون  خط  عىل  الشيوخ 
مجلس  تسويقه.  احسن  ما  اذا  الحلول  من 
وقد  الطائف،  اتفاق  صلب  يف  هو  الشيوخ 
كرست مبدأ استحداثه املادة 22 من الدستور 
كام تعدلت عام 1990. يف السياسة، سيكون 
استحداث مجلس للشيوخ مدخال اىل معالجة 
التمثيل الربملاين، وسيؤدي اىل متثيل  طائفية 
وحرص  النص  يقول  كام  الروحية  العائالت 
طائفية التمثيل باالمور املصريية او االساسية، 
فال يتعطل البلد كلام حصل اشتباك سيايس. 
مجلس الشيوخ، اذا استحدث، مرشوع قانون 
اللقاء االرثوذكيس الذي يجد مكانه يف نظام 
املجلسني الذي احدهام هو، بحكم الدستور 
والنص، مجلس طوائف. لكن يبقى ان نشري 
اىل ان نص املادة 22 يف صيغته الحالية يربط 
استحداث مجلس الشيوخ بانتخاب مجلس 
القيد  خارج  اي  وطني،  اساس  عىل  نيايب 
البعض  اعرتاض  مدى  نعلم  نحن  الطائفي. 
عام  التداول  جرى  حيث  الربط،  هذا  عىل 
2010 بامكان ان يتزامن االثنان او حتى ان 

يستحدث مجلس الشيوخ، ثم يتم يف دورة 
التوزيع  من  النيايب  املجلس  تحرير  الحقة 
الطائفي واملذهبي للمقاعد. كل ذلك يتطلب 
طبعا تعديال دستوريا ال اراه واردا يف الوقت 

الراهن.

قانون  يف  ظهرت  التي  الثغر  هي  ما   ■
االنتخاب الحايل القائم عىل النسبية والصوت 

التفضييل؟
تقسيامت  مجرد  ليس  االنتخايب  القانون   □
للدوائر ونظام انتخايب، عىل اهمية كل منهام. 
يشمل  متكامل،  كل  هو  االنتخاب  قانون 
حرة  االنتخابات  ان  للقول  معينة  معايري 
ونزيهة ام ال. لذا فان الثغر هي يف هذا الكل 
هذه  من  فقط.  االنتخايب  النظام  يف  وليس 

الثغر، عىل سبيل املثال ال الحرص: 
1- غياب الهيئة املستقلة لالنتخابات، حيث 
ان هيئة االرشاف، بالصالحيات التي اعطيت 

اليها، ال ميكن ان يكتب لها النجاح.
املتوحش  االنتخايب  املال  ضبط  عدم   -2
والوقح، حيث تم رفع سقف االنفاق ومل ترفع 
املرشح  حسابات  كل  عن  املرصفية  الرسية 

وزوجه وفروعه مثال.
باالقرتاع، علام  للعسكريني  السامح  3- عدم 
ميكن  خدماتية  وزارة  يف  مصلحة  رئيس  ان 
ان يؤثر اضعاف اضعاف ما ميكن ان يؤثر به 

جندي يف اخر اصقاع لبنان.
االقامة  مكان  يف  االقرتاع  اجازة  عدم   -4
مقنعة  امام رشوة  املجال  يفتح  ما  الفعلية، 

هي رشوة بدل االنتقال.
5- غياب الكوتا، وان عىل مستوى الرتشيح.

مثابة  فهو  الواحد،  التفضييل  الصوت  اما 
 One Person( الواحد لكل ناخب الصوت 
One Vote(، وقد اىت فعله بني اعضاء الالئحة 

مقابلة

الوزير السابق زياد بارود.

الواحدة الذين تنافسوا برشاسة يف ما بينهم، 
خصوصا يف ظل املال االنتخايب املتفلت من 

اي ضبط فعال.

■ ما االسباب املوجبة حاليا للبحث يف قانون 
جديد لالنتخاب؟

املستقلة  الهيئة  لجهة غياب  تقدم،  ما  □ كل 
لالنتخابات، وعدم ضبط املال االنتخايب، وعدم 
اجازة  وعدم  باالنتخاب،  للعسكريني  السامح 
الكوتا...  وغياب  االقامة،  مكان  يف  االنتخاب 
عىل  الذي جرت    2017/44 القانون  ان  علام 
كامال وال  ليس  ايار 2018  انتخابات 6  اساسه 
هو منوذجي، و"طبخ" بني القوى السياسية بعد 
التوافق عليه ومل يأت باالصالح االنتخايب املرجو.

■ هل اثبت قانون االنتخاب الذي اجريت 
عىل اساسه انتخابات 2018 فشله؟

الكربى  السياسية  القوى  غالبية  نظر  يف   □
هو   2017/44 القانون  اعمم.  وال  اجامال، 

قانون مكنها من ان تثبت امرين:
نيابية  كتل  الحصول عىل  قادرة عىل  انها   •
مقاعد  عىل  االمر  هذا  انسحاب  مع  وازنة، 

وزارية موازية.
• ان ما كان يسمى املستقلني باتوا مضطرين 
اما الدخول يف فلك التحالف معها او البقاء 

خارج املعادلة االنتخابية. 
لذلك اميل اىل االعتقاد بأن القانون الحايل ليس 
مرشحا للتعديل النه يناسب عددا ال يستهان به 
من القوى السياسية املمثلة يف مجلس النواب، 

والقابضة عىل آليات الترشيع والتعديل.

■ ما هو القانون االنسب الذي يجب اعتامده 
بشكل دائم ويخرجنا من دوامة البحث عن 

قانون جديد عند كل استحقاق انتخايب؟
□ ليس مثة قانون منوذجي يف املطلق. الجواب 
عن هذا السؤال سيبقى مرتبطا مبصالح من 
يوجه اليه ومدى تقاطع اي قانون مع تلك 
املصالح. املخرج هو يف اعتامد معايري واضحة 
لرتسيم الدوائر االنتخابية، ومعايري واضحة يف 
آلية تشكيل اللوائح )ترتيب مسبق او اصوات 
تفضيلية(، اضافة اىل سلة االصالحات االخرى 
وضبط  املستقلة  الهيئة  انشاء  رأسها  وعىل 

املال االنتخايب.

نصت املادة 22 من الدستور اللبناين عىل انه "مع انتخاب اول مجلس نواب عىل اساس وطني ال طائفي، 
يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائالت الروحية وتنحرص صالحياته يف القضايا املصريية".

وكيفية  عددهم  يكون  منتخبني  نواب  من  النواب  مجلس  "يتألف  انه  عىل   24 املادة  ونصت 
انتخاب  قانون  النواب  ان يضع مجلس  االجراء. واىل  املرعية  االنتخاب  لقوانني  انتخابهم وفاقا 

خارج القيد الطائفي، توزع املقاعد النيابية وفقا للقواعد االتية:
أ -  بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني.
ب - نسبيا بني طوائف كل من الفئتني.

ت - نسبيا بني املناطق".

املادتان 22 و24

الدائرة االنتخابية  والالمركزية االدارية
نصت وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت يف الطائف يف بند "املبادئ العامة واالصالحات السياسية"، يف 

البند الرقم 4، عىل ان "الدائرة االنتخابية هي املحافظة". 
واكد اكرث من نائب شارك يف مؤمتر الطائف ان املقصود باملحافظة هو ان يصري بعد اعادة النظر يف 
التقسيامت االدارية اىل زيادة عدد املحافظات متهيدا لتطبيق الالمركزية االدارية انطالقا من نص الوثيقة، 

حيث ورد يف البند املتعلق بالالمركزية االدارية:
"1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.

2 ـ توسيع صالحيات املحافظني والقامئقامني ومتثيل جميع ادارات الدولة يف املناطق االدارية عىل اعىل 
مستوى ممكن تسهيال لخدمة املواطنني وتلبية لحاجاتهم محليا.

3 ـ اعادة النظر يف التقسيم االداري مبا يؤمن االنصهار الوطني وضمن الحفاظ عىل العيش املشرتك 
ووحدة االرض والشعب واملؤسسات.

4ـ اعتامد  الالمركزية االدارية املوسعة عىل مستوى الوحدات االدارية الصغرى )القضاء وما دون( من 
طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القامئقام، تأمينا للمشاركة املحلية.

5 ـ اعتامد خطة  امنائية موحدة شاملة للبالد قادرة عىل تطوير املناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا 
واجتامعيا، وتعزيز موارد البلديات والبلديات املوحدة واالتحادات البلدية باالمكانات املالية الالزمة".
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كان الرئيس فؤاد شهاب عند سؤاله عن التوظيف، يحيل السائل اىل فريد الدحداح اول رئيس ملجلس الخدمة املدنية 
الذي ارىس قواعد الوظيفة العامة واسسها. املجلس بات يف مصاف املؤسسات التي تتمتع بالشفافية يف اختيار املوظفني 

يف مباريات ال غبار عليها، وهو يطالب بوقف املباريات اىل حني تعيني الناجحني

مقابلة
رئيسة مجلس الخدمة املدنية: نتائج التوظيف كارثّية

نتمّسك بآلية التعيينات وال لتحّكم السياسة باإلدارة

رضوان عقيل

الصايغ  فاطمة  القاضية  ترؤس  منذ 
املوارد  جعلت  املدنية  الخدمة  مجلس 
البرشية يف االدارة العامة اوىل اهتامماتها، 
من  وتطويرها  العنارص  هذه  لتحصني  ملا 
االدارة  اصالح  خطط  نجاح  يف  اهمية 
السيام  وانتاجيتها،  ادائها  مستوى  ورفع 
موضوعية  علمية  مباريات  انتهاج  عرب 
الكفية  العنارص  الستقطاب  شفافة، 
املؤهلة إلشغال الوظائف العامة. املجلس 
العشوائية  العقود  بفوىض  يرحب  مل 
يرفع  هو  وها  اخريا،  الوزارات  غزت  التي 
الصوت لضم نحو 500 نجحوا يف مبارياته 

وال يزالون يف منازلهم اىل اليوم.
التقت  ومهامته،  املجلس  دور  عىل  لالضاءة 
"االمن العام" القاضية الصايغ وحاورتها عن 

دور املجلس.

مجلس  بها  يقوم  التي  املهامت  هي  ما   ■
اصبحت  وقت  يف  اليوم،  املدنية  الخدمة 
فيه الوظيفة العامة عنرص جذب للكثري من 

الشباب اللبناين؟
□ دور املجلس محدد يف النصوص القانونية 
التي ترعى انشاءه منذ العام 1959، وميارس 
ترده  التي  املعامالت  صعيد  عىل  صالحياته 
املتعلقة  االمور  موافقته عىل  او  رأيه  البداء 
باالوضاع الوظيفية للعاملني يف القطاع العام، 
ينظر  االداري.  والتنظيم  العامة  والوظيفة 
لتأيت  القانون  احكام  عىل  انطباقها  مدى  يف 
متوافقة  اصدارها  عند  االدارية  القرارات 
ومبدأ الرشعية، فضال عن املبادرة يف اقرتاح 
الصلة.  ذات  والتنظيمية  القانونية  النصوص 
يربز دور املجلس من خالل اجراء املباريات 
هيكليات  لوضع  العامة  االدارات  وتوجيه 

حديثة ورشيقة.

الذي  الكايف  الفريق  املجلس  لدى  هل   ■
الوزارات  كل  عمل  متابعة  يستطيع 

واملؤسسات العامة والبلديات؟
شخصا،   86 املجلس  يف  العاملني  عدد   □
التي  والخربة  والنزاهة  بالكفاية  يتمتعون 
هذا  ان  اال  الرقايب.  العمل  طبيعة  توجبها 
املعامالت  بحجم  مقارنة  كاف  غري  العدد 
التي ترد اىل املجلس واملهامت املنوطة به، 
خالل  من  املوظفني  زيادة  اقرتاح  تم  لذلك 
املستجدات  يواكب  جديد  قانون  مرشوع 
الوظيفة  مفهوم  طاولت  التي  والتطورات 
لحظ  بحيث  الحديثة،  واالدارة  العامة 
تعنى  البرشية  للموارد  ادارة  استحداث 
الرقابة  ومهمة  العامة  الوظيفة  بشؤون 
فضال  املباريات،  واجراء  الدراسات  ووضع 

عن مهامت اخرى.

■ كيف يتم الدخول اىل القطاع العام، وكيف 
تعاطيتم مع فوىض التعاقد العشوايئ يف عدد 

من الوزارات واملؤسسات العامة؟
□  الدخول اىل القطاع العام سواء من طريق 
عرب  يتم  االستخدام  او  التعاقد  ام  التعيني 
النافذة،  القانونية  النصوص  اوجبتها  مباراة 
السيام بعد استيفاء املرشح الرشوط القانونية 
العامة والخاصة املطلوبة. االمر الذي يجعل 
مبهامت  القيام  او  الوظائف  إشغال  من 
راتبا  تحولت  فاتورة  مبوجب  او  بالتعاقد 
واالجراءات  االصول  اتباع  دون  من  شهريا 
الترشيعية، ومن دون  التي فرضتها االحكام 
يف  املساواة  وهو  الدستوري  املبدأ  مراعاة 
تويل الوظيفة العامة، ومل يؤخذ رأي املجلس 
شأنه، مخالفا للقانون ومتجاوزا حد السلطة، 
يف  مشاركتنا  عند  ابديناه  الذي  الرأي  وهو 

اللجان النيابية.

الظاهرة  هذه  مسؤولية  يتحمل  من   ■
الفوضوية التي حصلت؟

عىل  تجرأ  من  هو  حصل  عام  املسؤول   □
دور  تجاوز  واستسهل  القانون،  مخالفة 
الهيئات الرقابية وصالحياتها بادخال اشخاص 
هذه  معرفة  دون  من  العام،  القطاع  اىل 
للتحقق  الخدمة،  مجلس  السيام  الهيئات، 
من توافر الرشوط املطلوبة كاملؤهل العلمي 
وغريها  مباراة  واجتياز  العديل  والسجل 
ال  معظمهم  ان  اجزم  التي  الرشوط  من 
ما  اضعاف  تفوق  وبتعويضات  يستوفونها، 
يتقاضاه املوظف املعني وفقا لالصول، وذلك 
ومناطقية  وطائفية  مذهبية  العتبارات  كله 

وانتخابية يف توقيتها.

التعاقد معهم  الذين جرى  ■ مل مير االالف 
التعاقد  آلية  هي  فام  املجلس؟  عرب  اخريا 

القانوين؟
العقود،  هذه  املجلس  ايداع  جرى  لو   □
لعمل عىل اعادتها اىل مرجعها النها مخالفة 
املعني  القانون. يكفي عدم خضوع  الحكام 
تبدأ مع  التعاقد فهي  آلية  اما  للمباراة.  بها 
يرد  محددة  مهامت  عىل  التعاقد  اقرتاح 
بطلب من الوزير املعني اىل مجلس الخدمة 
االبحاث  ادارة  عىل  يحال  حيث  املدنية، 
حال  يف  الحاجة.  من  للتحقق  والتوجيه 
عرض  املعنية  الجهة  من  يطلب  توافرها، 
املوضوع عىل مجلس الوزراء للموافقة عىل 
التعاقد وفق االعداد واملهامت املوافق عليها 
من املجلس، ليتم بعدها اجراء املباراة تأمينا 

لحاجة املرفق العام.

■ ما هو انعكاس هذا التوظيف غري القانوين؟
□ النتائج التي ترتتب عىل هذه الظاهرة اذا 

مل يتم تداركها ووقفها، هي كارثية ملا لها من 
االداء  مستوى  تراجع  لجهة  سلبي  انعكاس 
العامة،  الخدمة  مستوى  وبالتايل  االداري، 
اىل  اشخاص  وادخال  املجدي،  غري  واالنفاق 
الحاجة  التحقق من  العام من دون  القطاع 
يشكلون  بحيث  مرتفعة  وبتعويضات  اليهم 
املرجع  لدور  وتعطيال  الخزينة،  عىل  عبئا 
لذوي  واحباطا  التوظيف،  يف  الصالحية  ذي 
املواطن  لدى  للثقة  وانعداما  الكفايات، 
يقدر  عمن  بحثا  الهجرة  اىل  تدفعه  بدولته 
االهم  االنعكاس  وقدراته.  العلمي  مؤهله 

تضاؤل هيبة الدولة واحرتامها القوانني.

العام  القطاع  اىل  ما هو مصري من دخل   ■
من دون اتباع االصول القانونية؟

املال  لجنة  يف  العديدة  الجلسات  بعد   □
عىل  امللف  كامل  احالة  متت  واملوازنة، 
الديوان،  اىل  يعود  بته  امر  املحاسبة.  ديوان 
وترتيب  املايل  القضاء  تتوىل  محكمة  وهو 
وضمن  القوانني  توجبه  ما  وفق  املسؤولية 

نطاق صالحياته يف هذا الشأن.

البلد بهذا  السيايس يف  املناخ  ■ هل يسمح 
االمر؟

السيايس  املناخ  يتحكم  ال  ان  يجب   □

رئيسة مجلس الخدمة املدنية القاضية فاطمة الصايغ.

باالدارة. هذا االمر يتطلب قرارا حاسام ميتنع 
مبوجبه السياسيون عن التدخل عرب نفوذهم 
السيايس يف االدارة، كام يتطلب مناعة لدى 
هذا  دون  للحؤول  االدارة  يف  املسؤولني 

التدخل ومواجهته.

■ ملاذا تطالبني بوقف املباريات يف املجلس؟
 2017/46 رقم  القانون  يصدر  ان  قبل   □
للتوظيف  والضوابط  االطر  وضع  الذي 
منع  بند  ورود  وقبل  واالستخدام،  والتعاقد 
ان رصد  وبعد  الوزاري.  البيان  يف  التوظيف 
مجلس الخدمة ما تم ارتكابه من مخالفات 
يف  القانوين  غري  التوظيف  صعيد  عىل 

من  عددا  ان  نذكر  ان  يجب  العام،  القطاع 
املرشحني  ببعض  املتعلقة  املراسيم  مشاريع 
الناجحني يف املباريات التي اجراها املجلس، 
والتي عمدت االدارات املعنية اىل استكامل 
يصدر  مل  استصدارها،  اىل  الرامية  االجراءات 
يناشدون  املرشحون  يزال  ال  تاريخه.  لغاية 
هذه  نتائج  بتنفيذ  ويطالبونه  املجلس 
املباريات. لذلك اتخذت هذا املوقف حرصا 
احرتام  وعىل  وصدقيته،  دوره  عىل  مني 

حقوق الناجحني يف املباراة.

مباريات  يف  نجحوا  الذين  مصري  هو  ما   ■
املجلس ومل يوظفوا اىل اليوم؟

□ من املفرتض ان يكون مصري نحو 500 من 
استكامل  هو  الخدمة  مجلس  يف  الناجحني 
تعيينهم. هنا ال بد من العودة اىل النصوص 
القضية.  هذه  ترعى  والتي  حاليا  النافذة 
املادة 95 من الدستور الغت قاعدة التمثيل 
الفئة  عدا  ما  الفئات  جميع  يف  الطائفي 
يف  نجح  مرشح  لبناين  لكل  واصبح  االوىل، 
عىل  املوافق  العدد  ضمن  وكان  املباراة، 
تعيينه من مجلس الوزراء، حق عىل الدولة 
الستيفائه الرشوط املطلوبة. انا مؤمنة بحق 
هؤالء، ولهذا السبب ناديت بوقف املباريات 
انطالقا من موجب قانوين وليس تحديا الي 
جهة. اشري يف هذا السياق اىل الكلفة املالية 
عدم  انعكاس  ومدى  للمباريات  العالية 
اعتامد نتائجها عىل املالية العامة، واملجلس 
حاجة  يؤمن  املباريات  وعرب  النهاية  يف 
االدارة. الفت مثال اىل املباريات التي اجريت 
ملصلحة وزارة االشغال العامة والنقل لتعيني 
املدين،  للطريان  العامة  املديرية  يف  موظفني 
السيام املراقبني الجويني، كانت تلبية لحاجة 
ملحة مللء الشغور يف مرفق عام يف املالحة 
وامنه،  الجوي  النقل  سالمة  وضامن  الجوية 
منظمة  اليه  اشارت  ان  سبق  موضوع  وهو 
الدويل )ICAO(، ونبهت اىل  الطريان املدين 

مخاطره.

■ كيف تردين عىل املطالبني باعادة التوازن 
الطائفي يف الوظائف؟

□ الرد هو ان مجلس الخدمة املدنية يطبق 
النافذة،  والقانونية  الدستورية  االحكام 

مطالبتنا بوقف املباريات 
ليس تحديا الي جهة 

هناك تجاوز للهيئات 
الرقابية في لبنان
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يختار  ال  مباراة  اجراء  عن  االعالن  وعند 
التنافس  عىل  يقوم  االختيار  امنا  املرشحني 
لترسي  الرشوط،  واستوىف  تقدم  من  بني 
بعدها قواعد الكفاية واالستحقاق والجدارة. 
االقبال  يستوجب  تطرحه  ما  فان  وبالتايل، 

عىل الرتشح واالشرتاك يف املباريات.

عن  مسؤولة  غري  الدولة  ان  صحة  ما   ■
الناجحني بعد مرور عامني عىل نجاحهم؟

الئحة  ان  عىل  نص  املوظفني  نظام   □
مهلة  بانقضاء  مفعولها  تستنفذ  الناجحني 
من  تباطؤ  الي  تحسبا  اعالنها  عىل  السنتني 
العام  املال  عىل  وحفاظا  التعيني،  يف  االدارة 
ذاتها،  للوظيفة  جديدة  مباراة  اجراء  بعدم 
ترسل  النتائج  وصدور  املباراة  اجراء  وعند 
ترتيب  وفق  الوزير  اىل  النهائية  الالئحة 
طائفي،  توزيع  اسس  عىل  وليس  النجاح 
الذي يعد بدوره مرشوع مرسوم ويرسله اىل 
مجلس الخدمة املدنية الجراء الرقابة عليه يف 

مدى انطباقه عىل احكام القانون، والتحقق 
عندما  النجاح.  مراتب  تسلسل  مراعاته  من 
املجلس  هذا  املرسوم  مرشوع  الوزير  يودع 
قبل انتهاء السنتني تنقطع هذه املهلة. هذا 
تجنبا  السنني  عرشات  منذ  مستقر  االجتهاد 
الي مامطلة او تباطؤ او تعسف من االدارة، 
القرار رقم 27 تاريخ   2003/6/17  كام ان 
الصادر عن مجلس الوزراء تضمن ان احالة 

معامالت التعيني عىل مجلس الخدمة املدنية 
قبل مرور سنتني عىل اعالن نتيجة املباريات 
قانونا  املحددة  للمهلة  قطع  مثابة  يعد 

النتهاء مفعول الئحة الناجحني.

■ كيف ينظر املجلس اىل التعيينات يف الفئة 
االوىل؟

□ مجلس الخدمة املدنية مع التمسك بآلية 
التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء يف العام 
2010 الختيار موظفي الفئة االوىل، ولتحديد 
العام  االداري  املالك  من  املوظفني  كفايات 
او من خارجه، وتقييمهم واختبار كفاياتهم 
عرب اللجنة املذكورة يف القرار، وتقديم ثالثة 
له  يعود  الذي  الوزراء  مجلس  اىل  اسامء 
اعتامد  نؤكد عىل  نحن  منهم.  واحد  اختيار 
اصحاب  وصول  من  تحققه  ملا  اآللية  هذه 
وتجنيب  القيادية،  املراكز  اىل  الكفايات 
الضغوط  اىل  التعرض  املعنيني  الوزراء 
والتدخالت وهي الغاية التي توخاها مجلس 

الوزراء من اقرارها.
 

مراجع  من  ضغوط  اىل  تتعرضني  هل   ■
ووزراء؟

□ ابدا. ال من حاليني وال من سابقني. السبب 
هو املوقع الذي يتبوأه هذا املجلس عىل مر 
السنني. اذا حصلت اي محاولة يف هذا الشان 
القانونية  النصوص  عرب  لها  التصدي  يتم 

وتغليب املصلحة العامة.

هذا  كل  وسط  مجلسكم  يفعل  ماذا   ■
الضجيج حيال الفساد يف القطاع العام؟

يختلس  موظف  عند  الفساد  يحرص  ال   □
املال العام فقط، امنا يكون ايضا يف انعدام 
العامة،  الخدمة  لتأدية  املطلوب  االداء 
االداء.  تقييم  وتغييب  املساءلة،  وغياب 
التسلسليني  الرؤساء  مسؤولية  تثار  هنا 
التخيل  موجب  عاتقهم  عىل  يلقى  الذين 
عن حامية املوظف بسبب مرجعية طائفية 
او مذهبية او مناطقية او حزبية. علام ان 
اداء  تقييم  املدنية  الخدمة  مجلس  ايداع 
سنوي،  موجب  هو  االدارة  من  املوظفني 
قاعدة  العامل  اساسا  يكون  ان  ويقتيض 

الثواب والعقاب.

عىل  كبار  موظفني  مثانية  تعاقب 
هم:  املدنية،  الخدمة  مجلس  رئاسة 
فريد الدحداح، عبد الرحمن الطيارة، 
الشويري،  ابراهيم  صليبي،  جورج 
خالد  الخطيب،  منذر  شلق،  حسن 

قباين، فاطمة الصايغ.

تعاقبوا 

دور املجلس يربز عرب اجراء املباريات وتوجيه االدارات العامة لوضع هيكليات حديثة.
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دياب يونس: تسمية املولج باإلصالح 
يجب أن ُيحدث 80% منه

البيانات  يف  وادرج  الرئاسية،  العهود  كل  واداراتها ومؤسساتها  الدولة  وزارات  الهدر يف  الفساد ووقف  مكافحة  لزم شعار 
الوزارية للحكومات املتعاقبة، من دون ان يتحقق املأمول واملنتظر من اللبنانيني الذين ضاقوا ذرعا بالشعارات التي مل تجد 

يوما طريقها اىل التطبيق والتنفيذ

يف  واالقتصادية  املالية  االزمة  اشتداد  مع 
الواقع  عىل  الدولية  العني  وفتح  لبنان، 
من  يعد  مل  اللبنانية،  للدولة  املؤسسايت 
كأس  تتجرع  ان  اال  السلطة  امام  سبيل 
التقشف وشد االحزمة من خالل سد باب 
يعد  مل  بحيث  والرسقة،  والفساد  الهدر 
الزما  رشطا  اصبح  بل  سياسيا  ترفا  االمر 
الدولة من االفالس، وعمال جديا ال  النقاذ 

يتوقف وامنا يجب ان يستمر. 
االمر،  هذا  تحقيق  امكان  عىل  للوقوف 
السابق  املحافظ  العام"  "االمن  التقت 
املناقصات  الدارة  السابق  العام  واملدير 
الدكتور دياب يونس، يف محاولة السترشاف 

الكفيلة مبكافحة الفساد. السبل 

■ هل مكافحة الفساد امر ممكن وجدي 
يف لبنان؟

السؤال  هذا  عن  االجابة  ميكن  ال   □
جهة،  من  اوجه  حاّمل  فهو  نعم،  او  بال 
العهود  بدأت  لطاملا  ثانية  جهة  ومن 
ايامنا  اىل  فاالستقالل  االنتداب  ايام  من 
استثناء،  دون  من  عهد  بعد  عهدا  هذه، 
بالتطبيل والتزمري والتبشري باملن والسلوى 
واالطمئنان والحالة االقتصادية واالزدهار، 
كليا  معظمها  يتبخر  االوقات  اغلب  ويف 
التجربة  فان  هنا  من  جزئيا.  وبعضها 
االصالح  عن  نتحدث  عندما  تشجع.  ال 
القيام  عىل  قادر  هو  من  اىل  النظر  علينا 
خاصة  والعزم،  االرادة  يكفي  ال  باالصالح 
الرأس  متعددة  لبنان هي  يف  االرادة  وان 
حد  احيانا  تبلغ  بل  ال  والطرح،  والتوجه 
الدولة  يف  واحد  رأس  يوجد  ال  التناقض. 

داود رمال
aborami20@hotmail.com

احدى  القضاء  يعترب  الدستور  حسب   □
والترشيعية  )التنفيذية  الثالث  السلطات 
السلطة  هذه  هي  اين  والقضائية(، 
كام  تجلس  نراها  ال  التي  اليتيمة  الفقرية 
قضاياها  تقيض  هي  وال  الرؤساء،  يجلس 
بالتعيينات  الداخيل  مبطبخها  وتتدخل 
صدور  عند  تكون  واين  واملناقالت، 
قضاة  بتعيني  الوزراء  مجلس  عن  مرسوم 
رأي  حتى  يطلب  وال  معينة  مناصب  يف 
يعني  التي  السلطة  هذه  بذلك؟  القضاء 
يف اهم مراكزها عرب مراسيم، وال يعني يف 
هذا املوقع او ذاك اال من يكون محكوما 
واعطى  النافذة،  السياسية  الجهة  من 
كالخاتم  سيكون  بانه  الرباهني  عرشات 
هل  السؤال  السياسية.  الجهة  اصبع  يف 
لبنان الختيار  اطنابها يف  املباريات ترضب 
فاضل،  عىل  فاضل  ولتفضيل  املوظفني 
اىل  نسعى  ولكننا  بالفاضل  نقتنع  ال  واننا 
االفضل؟ متى تم اختيار االفضل يف لبنان؟ 
يتم  ال  ولكن  وعظيمة  كبرية  طاقات  مثة 
يف  االصالح  ان  اقول  انا  االحسن.  اختيار 
عربني  العرب  يبقى  واال  اساس،  السياسة 
اتجاه  ولكل  اتجاه  واللبنانيون يف عرشين 
وعلينا  ويسقط،  يعطل  الذي  الفيتو  حق 

ولسنا يف حكم الحزب الواحد او العقيدة 
اليرس  ايام  من  خارجني  ولسنا  الواحدة، 
نتجاوز  حتى  والخري  والربكة  والهداءة 
عىل  الخالفات  وتجري  االمور،  بعض 
الحركة  ادناها.  اىل  اعالها  من  القضايا 
التي قامت منذ فرتة تحت شعار مكافحة 
ان  ابرزها،  مقومات  تتطلب  الفساد 
الريادية  املغامرة  هذه  عىل  القيمني 
بوجوب  مقتنعون  حقا  هم  هل  الكبرية 
احداث اصالح؟، هل ان النظافة لخدمتهم 
االدارات  تطهري  ان  هل  وملصلحتهم؟ 
امور  من  ويشوبها  يعرتيها  مام  واوكارها 
الجهات جميعا عىل  تجرؤ  ومخيفة  كبرية 
النقطة  او  االخري،  مركزها  مطاردتها حتى 
او  سرتتد  انها  ام  كهوفها؟  من  االخرية 
من  الكبرية؟  املهمة  هذه  متابعة  ستمنع 
متشامئا  اكون  واكاد  متفائال،  لست  هنا 
اشخاص  اىل  نحتاج  االصالح.  هذا  بامكان 
مقتنعني جدا وصالحني بانفسهم وسريتهم 
جهة  ومن  جهة،  من  وطوباويني  وادائهم 
واعطوا  االدارة  يف  خربة  لديهم  ثانية 
امكاناتهم.  والقاطع عىل  الساطع  الربهان 
عىل ان مجرد تسمية الشخص املولج اليه 
املئة  يف   80 يحدث  ان  يجب  باالصالح 
يبرش  سنة   80 بقي  لو  واال  االصالح،  من 
لن يحدث  فانه  نهار،  ليل  ويدور ويعمل 
لذلك  املنشود.  االصالح  من  املئة  يف   10
املعجونني  االشخاص  اىل  التوجه  يجب 
الكلمة واملوقف والنظافة والغرية  مبعجن 
ان  ميكن  وحينها  واالنسانية،  والوطنية 
ومكافحة  االصالح  مسرية  اىل  جدا  نرتاح 

الفساد.

وجه  عىل  االشخاص  بهؤالء  تقصد  من   ■
التحديد؟

من  فئتان  هناك  تكون  ان  يكفي   □
حتى  املنشود  املستوى  عىل  املوظفني 
رئيس  االدارة.  من  املئة  يف   70 يصطلح 
امه،  حليب  من  شبع  مركزي  تفتيش 
ولديه الجرأة والثقة بنفسه، ولديه الخربة 
وكل  املحافظون،  ثم  االخالقية،  واملناعة 
القول  فيها  ويصح  تهون  االخرى  االمور 
الحاكم  يد  يف  "االدارة  نردده  طاملا  الذي 

هي كاالزميل يف يد النحات".

القضاء  يف  الفساد  مكافحة  ميكن  هل   ■
واالدارة يف معزل عن السياسة؟

ببعضها  متصلة  نفسية  حالة  انها   □
ليد  ال صحة  متكاملة.  بل هي  ال  البعض، 
االمور  تتحول  واال  القلب،  اعوجاج  مع 
الغالب  ويف  تنجح  ان  هيهات  مزاجية  اىل 
ال  كل  الفساد  مكافحة  وتفشل.  تخيب 
عندما  الفساد  مكافحة  ان  اي  يتجزأ، 
حوله  التنافس  يجري  مجد  اىل  تتحول 
ال  الفساد.  انهاء  يف  فعال  بدأنا  قد  نكون 
ميكن اصالح يشء اال عرب منظومة متناغمة 
واالمن،  والقضاء  السياسية  بني  ومتامهية 
الن الدعوى تربح مرتني ليك تصبح رابحة، 
ثم  ومن  االيجايب  الحكم  استصدار  عند 
الي  نفع  فال  الحكم،  تنفيذ  عىل  القدرة 
حكم من دون تنفيذ الن ذلك يشبه قول 

الشاعر "انا الغني واموايل املواعيد".

كركيزة  القضاء  اىل  تؤرشون  انكم  يبدو   ■
اساسية؟

مقابلة

الدين الن  الفساد عند رجال  ان ال نهمل 
الفساد حلقات مرتابطة.

■ ما هي االقرتاحات املالمئة لنجاح الحرب 
عىل الفساد؟

كان  واذا  باريها،  القوس  يعطى  بأن   □
املهمة  بهذه  سيمسكون  الذين  االشخاص 
الناس  جهل  اىل  نظرا  االجامع  يحوزون  ال 
بارزة،  او غري  يعرفونها  التي ال  بالكفايات 

مثل  عن  ويخربون  ميتثلون  االيام  مع  امنا 
ان  املطلوب  االشخاص.  هؤالء  وامثولة 
غري  جديد  طاقم  االمور  بزمام  ميسك 
ممسوس من الشياطني، ومن صالبة وفهم 
والقبول  الرفض  لديها جرأة  معينة  وادارة 
عن  نسأل  ان  علينا  الكفاية.  اىل  استنادا 
االشخاص، وان ال نرسل جنديا اىل املعركة 
من دون ان يحمل سالحا، واذا اضطر االمر 
محرقة  كبش  اىل  يتحول  ان  ال  نحميه  ان 
ما  ذاك وهذا  او  لهذا  ارضاء  عنه  ونتنازل 

يحصل يف العهود.

املتبعة  واآلليات  االجراءات  تكفي  ■ هل 
حاليا الستكامل عملية مكافحة الفساد؟

□ عن اي اجراءات نتكلم والحيتان مألت 
والغاز  النفط  اكتشف  منذ  الشواطئ 
اىل  البحر  تقسيم  وتم  اللبناين  البحر  يف 
العسكريني  لتقاسمه؟ هل رواتب  بلوكات 
قصمت  التي  هي  واملوظفني  واالمنيني 
مليارات  عرشات  وراكمت  البعري  ظهر 
ان  علام  الخزينة؟  عىل  ديونا  الدوالرات 
او  املرافق  من  مرفقا  او  املرافئ  من  مرفأ 
بضمري  اشتغلت  اذا  االدارات،  من  ادارة 
مالية  اىل  االموال  صايف  وحولت  وجدية، 
االمر  هذا  امليزانية.  نصف  تؤمن  الدولة 
حيث  املناقصات  ادارة  يف  شخصيا  جربته 
تفضل  التي  الوزارات  مع  مواجهة  خضت 
عقد الصفقات بالرتايض، علام ان احد ابرز 
كل  تحرص  ان  الفساد  مكافحة  مداخل 
املناقصات.  بادارة  والتلزميات  املناقصات 
للسلطات،  حقيقي  فصل  ايضا  املطلوب 
ال  البلد  يف  حقيقية  معارضة  وقيام 

معارضات ظرفية.

الفساد  من  نظيفا  لبنان  يصبح  متى   ■
والفاسدين؟

املعتم،  التشاؤم  اىل  الوصول  اريد  ال   □
علام ان كل يشء يدعو اىل املوت الرحيم، 
ما  االشخاص.  تاريخ  غري  االمم  وتاريخ 
ولو  تقدم  بحصول  نشعر  ان  هو  يهمنا 
من  وثابتة  وئيدة  بخطى  ولكن  بسيط 

اعرف  وال  تراجع.  او  انتكاسات  دون 

املدير العام السابق الدارة املناقصات الدكتور دياب يونس. 

ال صحة ليد مع اعوجاج 
القلب واال تتحول االمور 

الى مزاجية وفشل

ال تنقصنا القوانني 
والتشريعات بل االشخاص 

الذين ينذرون انفسهم من 
اجل الوطن والشعب
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كيف نكون متفائلني اال اذا كنا جاهلني 
او متجاهلني او متورطني ومستفيدين.

بكل  اللبناين  املجتمع  قدرة  مدى  ما   ■
الفساد  مكافحة  يف  املساهمة  عىل  الوانه 

واجراء االصالحات املطلوبة؟
□ لالسف، حتى املعارضة املوجودة حاليا 
تصور  نابعة من  لالستفزاز غري  قضايا  تثري 
باملفرق  عام ومن سياسة عامة، ويعملون 
يتحدث  ان  املطلوب  بالجملة.  وليس 
كل  باسم  بالجملة  الخطاب  اصحاب 
املناطق والعائالت والطوائف والوطن من 
الخطاب.  صاحب  طائفة  تعرف  ان  دون 
وال  والعامة،  العالية  النربة  نفتقد  نحن 
القادر  والعقل  والصوت  القلب  يوجد 
تزلف.  دون  من  جامعا  يكون  ان  عىل 
تسرّي  التي  هي  العامل  دول  يف  االحزاب 
واالفكار  الفلسفات  وتضع  السياسات 

مكافحة  يف  املجتمع  عىل  الرهان  بالتايل 
متتلك  احزاب  وجود  يفرتض  الفساد 
متقدمة،  دينية  وسلطات  تغيريية  قدرات 
يف  وخاصة  مهام  دورا  يلعب  الدين  الن 
الدين  يؤثر  حيث  لبنان  مثل  مجتمعات 

بشكل كبري.

ملكافحة  العام  التوجه  عىل  تخىش  ■ هل 
الفساد من الفشل؟

مكافحة  نحو  بالعمق  يتوجه  احد  ال   □
قامئة  السلطة  يف  الرتكيبة  وكل  الفساد، 
يعطي  ان  عليه  شخص  كل  فساد.  عىل 
يقبل  افسد من االخر، واال ال  انه  الربهان 
طاملا  املجالس  هذه  كل  ملاذا  النادي.  يف 
االستمرار  ملاذا  وادارات؟  وزارات  يوجد 
متثل  التي  الرقابة  اجهزة  عىل  القضاء  يف 
ان  يريد  احد  ال  الدولة؟  يف  الحي  الضمري 
مملكته  يرّكب  شخص  كل  بل  ال  يسمع، 
الخاصة. مثة خشية عىل البلد من االنهيار، 
وما يحصل من دعم ومؤمترات مقوية لن 
الديون  سترتاكم  بل  ال  للمستقبل،  تخدم 
والتي ال تعالج بتشليح املواطن مكتسباته.

واجراءات يف  توجهات  من  تقرتح  ماذا   ■
الفساد؟ عملية مكافحة 

□ االقالع عن االسلوب القائم راهنا، والذي 
من مجرد تسميته يحدث 80 يف املئة من 
لو  املئة  ان يصلح 10 يف  االصالح ال ميكن 
وال  القوانني  ال  تنقصنا  ال  سنة.   80 بقي 
ينذرون  الذين  االشخاص  امنا  الترشيعات، 
وشعب  وطن  قضية  اجل  من  انفسهم 
حتى االستشهاد. لو اعطينا افضل واحدث 
فاشل  قاض  اىل  النظريات  واعظم  قانون 
فانه يرتكب بهذا القانون كل مظامل العامل. 
لو اعطينا قانونا يعود اىل االف السنني اىل 
واحرتام  بنفسه  وثقة  عدالة  لديه  قاض 
لالنسان، يوزع العدل بافضل واحسن من 
القول،  هنا  من  الدرجات.  اعىل  يف  قاض 
ان العلم من دون اخالق مفسدة للنفس، 
ووجهه  لبنان  هوية  تغيري  هو  واالخطر 
لو  للحق حتى  نشهد  ان  وعلينا  وتاريخه، 

كانت الشهادة يف سبيل الشهادة.

والخطط والدراسات االكادميية الكبرية. يف 
مجموعة  غري  ولكنها  احزاب  توجد  لبنان 
االحتكام  يجب  لذا  معني،  توجه  عىل 
الجرتاح  اختصاصه،  يف  كل  العلامء،  اىل 
بيئة  من  لبنان  املطلوبة ملشكالت  الحلول 
من  يتنطح  ان  ال  وغريها،  ومياه  وكهرباء 
امللفات االساسية.  لهم الدارة  ال اختصاص 

ال احد يتوجه بالعمق 
نحو مكافحة الفساد

كل التركيبة في السلطة 
قائمة على فساد

احد ابرز مداخل مكافحة الفساد حرص كل املناقصات والتلزميات بادارة املناقصات.
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مقابلة

التي يتحدث عنها  لبنان وفلسطني املحتلة. اىل املالحظات  الربية والبحرية بني  الحدود  سنوات مضت عىل مشاريع ترسيم 
منذ العام 2000، تاريخ ترسيم الخط االزرق وتشري اىل 13 نقطة ما زال العدو يتجاوز فيها حدوده الربية، رفض لبنان افكارا 

وخططا امريكية للرتسيم البحري منذ العام 2008، افقدته حواىل 860 كيلومرتا من املنطقة البحرية االقتصادية الخالصة 

ترسيم الحدود البحرية والبرّية أمر واقع أم حلم انتهى؟ 

الشحيتلي: اتفاق شامل أو ال اتفاق

وزير  مساعد  يتدخل  ان  قبل  ذلك  كان 
االدىن  الرشق  لشؤون  االمريكية  الخارجية 
اللبنانية  املفاوضات  دافيد ساترفيلد الحياء 
مهمتي  فشل  بعد  من جديد،  االرسائيلية  ـ 
كريستوفر  هام  سابقني  امريكيني  وسيطني 
يقوم  هولكشتاين.  وعاموس  هوف 
بزياراته  املايض  ايار  مطلع  منذ  ساترفيلد 
من  املحتلة  واالرايض  لبنان  بني  املكوكية 
للمفاوضات،  نهائية  آلية  اىل  الوصول  دون 
تلبي الرشوط اللبنانية التي قالت بالرتسيم 
الواليات  برعاية  والبحر  الرب  بني  املتوازي 
مبارشة،  غري  ملفاوضات  االمريكية  املتحدة 
وبال مهل بني الطرفني يف مقر قيادة القوات 

الدولية يف الناقورة.
عن كل ما استجد حول هذا املوضوع، التقت 
لبنان  لوفد  السابق  الرئيس  العام"  "االمن 
اللواء  ارسائيل  مع  الحدود  حول  املفاوض 

املتقاعد عبد الرحمن الشحيتيل.

اوائل  لبنان  ■ حيك عن ورقة جديدة سلمها 
ربط  موحد  مبوقف  قالت  االمريكيني،  اىل  ايار 
بني الرتسيمني الربي والبحري عىل الحدود. ما 

الذي غريته يف الشكل واملضمون؟
□ يف الشكل، رئيس الجمهورية هو رمز الوحدة 
الوطنية الذي ينكس له العلم اللبناين، فالطلب 
عندما يسلم منه يعني انه طلب من كل لبنان. 
هو  الجمهورية  رئيس  فان  املضمون،  يف  اما 
املوكل دستوريا بعقد االتفاقات الخارجية، كام 
انه هو الذي اقسم ميني الحفاظ عىل الدستور. 
ومبا ان موضوع الحدود دستوري حيث نصت 
نهايئ  وطن  لبنان  ان  عىل  الدستور  مقدمة 
دوليا،  فيها  املعرتف  حدوده  ضمن  ملواطنيه 
فإن تسليم الورقة من رئيس الجمهورية يعطي 
الطلب غطاءه الدستوري. لكن طبعا اي اتفاق 

من  ابرامه  قبل  دستوريا  يكون  لن  حدودي 
مجلس النواب. 

قادها  التي  االخرية  املفاوضات  تابعت   ■
دافيد  االمريكية  الخارجية  وزير  مساعد 
بريوت  بني  املكوكية  زياراته  يف  ساترفيلد 
املوقف  يف  تغري  الذي  ما  املحتلة.  وفلسطني 

االرسائييل؟
يحملها  كان  التي  كلها  االوراق  احرقت   □
العدو االرسائييل يف مواجهة لبنان يف موضوع 
يف  معه  التفاوض  اال  امامه  يبق  ومل  الحدود، 
محاولة لترشيع ما ميكن ترشيعه من املناطق 
ترشيعه  ميكن  ال  وما  بحرا،  او  برا  املحتلة 
الطريقة  هي  هذه  معلقا.  يبقى  باملفاوضات 
العربية  االرايض  عىل  العدو  بها  استوىل  التي 
يستطيع  ولن  ينجح  لن  الكيان.  نشأة  منذ 
املفاوضات،  اهدافه يف  تحقيق اي هدف من 
ألن رشط لبنان بتالزم املسارات وعدم تحديد 
الصلب:  املوحد  موقفه  يفرس  زمنية  فرتة 
ال  واما  كاملة  وحقوق  تفاوض  اما  تجزئة،  ال 
الرشعية  االممية هي الضافة  الرعاية  تفاوض. 
الدولية اىل الحل املوعود للحؤول دون امكان 

نقضه مستقبال. 

يف  اليونيفيل  رغبة  عدم  عن  الحديث  كرث   ■
ظل  يف  وارسائيل  لبنان  بني  مفاوضات  رعاية 
ما  1701؟  القرار  فرضها  التي  السلوك  قواعد 

الذي يجب ان يتغري لتقوم باملهمة؟
من  وانطالقا  الربية،  الحدود  موضوع  يف   □
القرار 1701، وتنفيذا للبند الخامس منه )الذي 
نص عىل ان  اتفاق الهدنة هو احد مستندات 
القرار وبالتايل يجب ان يتطابق الخط االزرق 
اليونيفيل تحمل  مع خط الهدنة(، عىل قيادة 
مسؤولياتها ورعاية عملية املحادثات لتصحيح 

خطأ ارتكبته يف احداثيات الخط االزرق حيث 
الهدنة  خط  مراقبة  قوات  وان  خاصة  يلزم، 
العاملة عىل مقطع الحدود اللبنانية الجنوبية 
لقائد  العمالنية  السيطرة  تحت  وضعت  قد 
البحرية،  الحدود  ناحية  من  اما  اليونيفيل. 
االمم  رعاية  رضورة  اىل  دامئا  دعا  لبنان  فإن 
وخاصة  الحدود،  ترسيم  مفاوضات  املتحدة 
كان  االممية.  للوفود  املتكررة  الزيارات  عند 
هذا املطلب االول لدولة الرئيس نبيه بري يف 
كل اجتامعاته معهم، وعىل رأسهم االمني العام 
لالمم املتحدة، وذلك تنفيذا للبند السادس من 
ميثاق االمم املتحدة الذي يدعوها اىل التحرك 
تلقائيا عند وجود تهديد لالستقرار االمني. ومن 
هنا كانت موافقة لبنان عىل الوساطة االمريكية 
مجلس  يف  العضوية  الدامئة  الدول  من  كونها 
الخط  عىل  املفاوضات  املحصلة،  يف  االمن. 
االزرق )الحدود الربية( ال تحتاج اىل اي تغيري 
املفاوضات  استضافة  اما  اليونيفيل.  مهمة  يف 
تحتاج  فانها  ورعايتها،  البحرية  الحدود  عىل 
اىل اضافة املهمة اليها من دائرة حفظ السالم 
العام لالمم  بقرار من االمني  املتحدة  يف االمم 

املتحدة، ويعطى مجلس االمن علام بذلك. 

■ ما هي الدوافع التي قادت اىل احياء مساعي 
الرتسيم؟ ما هي الظروف التي رافقت توحيد 

املوقف اللبناين بعد طول انقسام؟ 
□ وقع لبنان عقدا لبدء استخراج الغاز يف البلوك 
عمليات  اطالق  صدد  يف  وهو  جنوبا،   9 رقم 
مفعول  انتهى  بذلك  اخرى.  لبلوكات  التلزيم 
من  لبنان  ملنع  عليها"  متنازع  "منطقة  ورقة 
االستثامر يف 860 كلم من منطقته االقتصادية، 
بدء  يف  عقودها  تنفيذ  من  الرشكات  منع  ألن 
الجنوبية،  الحدودية  البلوكات  يف  االستثامر 
يف  االستثامر  من  الرشكات  منع  اىل  سيؤدي 

تأثري  من  ذلك  يف  ملا  املسارين  تالزم  ورضورة 
عىل االستقرار يف املنطقة.

■ اذا صحت  املعلومات املرسبة من املفاوضات، 
ما الذي يعنيه ان ترص ارسائيل عىل مهلة االشهر 

الستة المتام املفاوضات ورفض لبنان لها؟ 
□ اعتقد ان مهلة االشهر الستة مرتبطة بوضعني: 
استكامل  تريد  فارسائيل  الربية،  الحدود  االول 
الجدار  بناء  من  الربية  الحدود  عىل  اجراءاتها 
والتحصينات االمنية والعسكرية قبل بدء تنفيذ 
صفقة القرن ملا ميكن ان يكون لذلك من تداعيات 
فلسطينية  فعل  عىل حدودها خاصة من ردود 
عىل غرار ما يجري يف غزة من مسريات عودة او 
غري ذلك. الثاين بحري لبدء استخراج الغاز بعدما 
استكملت ارسائيل االستعدادات لذلك. طبعا كل 
عام  من  املتبعة  االرسائيلية  الطريقة  عىل  ذلك 
ان  ميكن  ما  تأخذ  ان  تريد  اليوم.  حتى   1948
تأخذه اليوم وما ال ميكن اخذه يؤجل اىل موعد 
للمرة  بحق.  اللبناين  املوقف  هو  عظيم  اخر. 
االوىل يف تاريخ الرصاع العريب - االرسائييل تفاوض 
ارسائيل طرفا عربيا منترصا، ويفرض رشوطه قبل 
بدء املفاوضات اهمها: اتفاق شامل او ال اتفاق. 
املفاوضات  مسار  يحدده  الوقت  عامل  ان  كام 

وليست ارسائيل من تحدده.

■ كيف تقرأ مستقبل هذه املفاوضات وكيف 
والبحري  الربي  املسارين  توحيد  سيجري 

ليتحقق للبنان ما يريده؟
□ من الخطأ التفاؤل او التشاؤم يف هذا املوضوع. 
مزروعة  املفاوضات  ومسرية  عدوا  نفاوض  نحن 
للتفاؤل  مجال  ال  لذا  مفصل.  كل  عند  باالفخاخ 
االساسية  العوامل  تبقى  لكن  الظن.  بحسن 
اللبناين  الوفد  تحصني  يف  اوال  هي  للمفاوضات، 
والقانونية  التقنية  جوانبها  كل  من  باملعرفة 
واالمنية والسياسية والديبلوماسية، وقبل ذلك كله 
بالثقة الكاملة. ثم ان وحدة املوقف اللبناين وكّم 
االفواه املشوشة باملزايدات وخاصة ممن يدعون 
االملام باملوضوع وال يفقهون شيئا منه، فيعطون 
املفاوض  ويضعف  مجانية  ضغط  اوراق  العدو 
اللبناين. اعتقد ان الهدف الذي ستحدده السلطة 
للمفاوض هي ورقة موحدة مبلحقني:  السياسية 
ملحق بالحدود الربية وملحق بالحدود البحرية. 

غري ذلك ال اتفاق.

البلوكات من الجهة املقابلة بالقانون او بالقوة 
التوصل  ارسائيل  تحاول  لذلك  االمر.  لزم  اذا 
لكنها  لالستثامر،  اآلمن  املناخ  يضمن  حل  اىل 
لبنان  اعطاء  لعدم  تراوغ  زالت  ما  اليوم  حتى 
كامل حقوقه. توحيد املوقف اللبناين جاء بعد 
زيارة وزير الخارجية االمريكية اىل بريوت مايك 
بومبيو للرئيس نبيه بري، واقتناعه بوجهة نظره 
لجهة رضورة رعاية االمم املتحدة املفاوضات، 

اللواء املتقاعد عبد الرحمن الشحيتيل.

عىل اليونيفيل تحمل املسؤولية لتصحيح خطأ ارتكبته يف احداثيات الخط االزرق.

جورج شاهني

منع الشركات من بدء 
البلوكات  االستثمار في 
الجنوبية ينطبق على 

الجانب االخر
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تقرير
مارلني خليفة

@marlenekhalife

يقول املبدأ ان السفري ميثل دولته ورئيسها، وهي صفة من املفرتض ان يحافظ عليها وان تحرتمها دولته والدولة املضيفة. لكن 
ماذا ان خالف القوانني التي ترعى عمله؟ متى يحال اىل التفتيش االداري او اىل التفتيش املركزي، او اىل الهيئة العليا للتأديب؟ 

ومن يحق له مالحقته وكيف؟

التحدث  والسفراء  الديبلوماسيون  يحب  ال 
وهذا  منهم،  املخالفني  تطاول  عقوبات  عن 
واالعراف  الدولية  املعاهدات  طبيعي.  امر 
وامتيازات  بحصانات  تحيطهم  الديبلوماسية 
واسعة، وهي ليست مجرد احتفاالت ومراسم 
بروتوكولية، بل ألن القوة املعنوية للديبلومايس 
الخارج،  يف  مهمته  ملتابعة  يحتاجه  ما  اهم 
عن  والدفاع  بلده  ملصالح  حامية  وتشكل 
املعنوية  القوة  لديه  تكن  مل  فاذا  حقوقها. 
يف  النجاح  ميكنه  ال  فيه  املعتمد  البلد  يف 
لدى  اجامع  محط  يشكل  رأي  وهذا  مهمته. 

الديبلوماسيني.
مركز  تعزيز  عىل  الدول  تحرص  السبب،  لهذا 
تحيطهم  جهتها،  ومن  الخارج،  اىل  موفديها 
بحصانات  لديها  معتمدون  هم  التي  الدول 

وامتيازات ليك تحافظ عىل قوتهم املعنوية.
تختلف طبيعة العمل الديبلومايس يف وزارات 
االخرى.  العامة  االدارات  يف  عنها  الخارجية 
الديبلومايس  العمل  ترعى  التي  فالنصوص 
موحدة عامليا، وهي مستمدة من نصوص عامة 
وبالتحديد  الدولية،  االتفاقات  طليعتها  ويف 
معاهديت فيينا الديبلوماسية والقنصلية، تضاف 
لكل  املوحدة  الديبلوماسية  االعراف  اليها 
الدول، وهي تعني طريقة التعامل او العادات 

املعتمدة دوليا.
تحرتم الوزارات عادة هذه االعراف، وتضمنها يف 
ذاكرتها الديبلوماسية ألن بعض السلوكيات غري 
منصوص عليها بشكل رصيح، عىل سبيل املثال 
املستخدمة،  الديبلوماسية  اللغة  الحرص:  ال 
الوزارة،  الداخيل يف  التعامل  استقبال السفراء، 

الخ...
ان  استنتاج  يتم  املبدأين،  هذين  من  انطالقا 
الديبلوماسيني  كرامة  رعاية  الدولة  واجب 
ومعنوياتهم. يف املقابل يفرتض ان يكون هؤالء 

عىل مستوى املسؤولية واالمتياز يف التعامل. 
هذه الطبيعة الخاصة جدا للعمل الديبلومايس 
من  الديبلوماسيني  مع  تعاط  اي  تحكم 
حال  يف  وذلك  السفري،  اىل  وصوال  السكرتري 

مخالفة القوانني. 
 1306 الرقم  الخارجية  وزارة  قانون  نص 
بالبعثات  خاص  تفتيش  جهاز  وجود  عىل 
الديبلوماسيني  فان عمل  بالتايل  الديبلوماسية، 
التفتيش  لصالحية  يخضع  ال  البعثات  تلك  يف 
املالية فحسب. اما عمل  املركزي اال يف االمور 
يف  الديبلومايس  او  االداري  النطاق  يف  هؤالء 
الخاص  التفتيش  جهاز  اىل  فيخضع  البعثات، 
عالية  برتبة  عادة سفري  يرأسه  والذي  بالوزارة 
وعىل درجة رفيعة من الخربة يكون مركزه يف 

وزارة الخارجية كام درجت العادة.
الخارجية  وزارة  قانون  من   36 املادة  ذكرت 
السفراء  احد  "يتوىل  يأيت:  ما   1306 الرقم 
البعثات  تفتيش  املركزية  االدارة  يف  العاملني 
بصورة دورية وذلك بتكليف من الوزير، وفقا 
مع  باالتفاق  االدارية  اللجنة  تضعه  لربنامج 
يبقى  الوزير.  مبوافقة  ويقرتن  املكلف  السفري 
سلطة  اىل  خاضعا  الخارج  يف  البعثات  تفتيش 
التفتيش املركزي يف الحقل املايل ضمن الحدود 
النافذة.  القوانني واالنظمة  املنصوص عليها يف 
ويحق للتفتيش املايل املركزي يف معرض القيام 
بتفتيش البعثات اللبنانية يف الخارج، ان يحقق 
يف القضايا االدارية املتالزمة او التي من شأنها 
ان تؤدي اىل انعكاسات مالية من اي نوع، اكان 
ذلك بالنسبة اىل االموال الحكومية او غريها من 
االمور التي لها عالقة مبوظفي البعثة او الغري".

الخاص  التفتيش  عىل  الديبلومايس  يحال 
ومالية  ادارية  مخالفات  ارتكب  اذا  بالوزارة 
االدارة  اىل  الخارج  من  فيستدعى  جسيمة، 
فهي  العقوبات  اما  معه.  للتحقيق  املركزية 

تبدأ  والتي  املعروف  املوظفني  قانون  بحسب 
اىل  وصوال  الراتب،  وخفض  والتأنيب  بالتنبيه 
عقوبات املخالفات الجسيمة التي يحال حينها 
يصل  وقد  التأديبي،  املجلس  اىل  الديبلومايس 
من  فالتفتيش  عمله.  من  فصله  حد  اىل  االمر 
يكون  حني  فحسب،  الخارجية  وزارة  صالحية 
بواسطة  اليها  وينقل  الخارج،  يف  الديبلومايس 
للتحقيق،  الوزارة  اىل  ويعاد  قرار،  او  مرسوم 
وهذا  الوزارة.  اىل  مركزه  من  نهائيا  ينقل  وقد 
اىل  عادة  االمر  يصل  وال  فعله  ميكن  ما  اقىص 

الفصل من السلك الديبلومايس. 
الخاص   112 رقم  االشرتاعي  املرسوم  يطبق 
باملوظفني اذن عىل جميع املوظفني مبن فيهم 
الديبلوماسيون حني يكونون يف االدارة املركزية.

بحسب مرسوم املوظفني تتدرج العقوبات من 
تلك التي يفرضها رئيس الوحدة او االمني العام 
الهيئة  عىل  يحال  ذلك  يتعدى  وما  الوزير  او 
العليا للتأديب. من العقوبات عىل سبيل املثال 
حسم 3 ايام او 10 ايام من الراتب او 15 يوما 
التفتيش  عىل  املعني  واحالة  الرتبة،  تنزيل  او 
الهيئة  اىل  يحوله  قد  بدوره  الذي  املركزي 
العليا للتأديب الذي قد يصل اىل تجريده من 

وظيفته. 
ألن  كربى  مخالفة  املعلومات  ترسيب  يعترب 
الديبلومايس.  العمل  مسألة الرسية مقدسة يف 
ويف  الوزارة،  عمل  موجبات  من  هي  فالرسية 
هو  املوضوع  يف  يحقق  من  فان  خرقها  حال 
التفتيش الداخيل املؤلف من مسؤول رفيع يف 
لكنه يخضع  الوزير،  او  العام  االمني  او  الوزارة 
ايضا اىل قانون العقوبات الذي ال يعطي امتيازا 
ملوظف او يعفيه من النصوص العامة املوجودة. 
يالحق  انه  هي  للموظف  الوحيدة  فالحصانة 
باذن من رئيسه املبارش )اي الوزير( بغية منع 

التعسف، لكنه ال يعطيه حصانة مطلقة.

ال حصانة للديبلوماسي اللبناني في بلده
ُيالحق بإذن الوزير منعًا للتعّسف

الحقوق  كليات  يف  العام  القانون  استاذ  يقول 
يف  مبارك  عصام  الدكتور  السياسية  والعلوم 
كتابه: "الوظيفة العامة يف لبنان": "نص قانون 
من  انه  عىل   579 املادة  يف  اللبناين  العقوبات 
عىل  مهنته  او  وظيفته  او  حرفته  بحكم  كان 
علم برس وافشاه دون سبب رشعي او استعمله 
ملنفعته الخاصة او ملنفعة آخر، عوقب بالحبس 
سنة عىل االكرث وبغرامة ال تتجاوز الـ400 الف 
الفعل من شأنه ان يسبب رضرا  اذا كان  لرية 

ولو معنويا".
بعض  كان  تاريخيا،  انه  ديبلوماسيون  يروي 
يقدموا  بأن  الصحافيني  "يكافئون"  الوزراء 
والتكريم".  الضيافة  من  "كنوع  تقارير  لهم 
موجود  الترسيب  بأن  ولعلمهم  السفراء،  اما 
فانهم كانوا يخربون  الدول كلها،  لبنان ويف  يف 
بالتشاور  او  شفهيا  لوزرائهم  الحساسة  االمور 
الشخيص، وتتفاوت نسبة الترسيبات بني دولة 

واخرى وغالبا ما تكون دوافعها سياسية.
طاملا كانت الترسيبات سابقا قليلة، وهي كرثت 

املرجعيات  تعدد  بسبب  االخرية  االعوام  يف 
اىل  تأيت  التقارير  كانت  السابق  يف  السياسية. 
مديرية الرموز، ثم يسلم املسؤول عنها الربقيات 
اىل الوزير او االمني العام بحسب قرار الوزير، 

وترسل التقارير واملراسالت العادية التي ليس 
لها طابع الرسية مبارشة اىل املديريات. اال ان 
كل التقارير من املفرتض ان تحال اىل الوزير او 
اىل  ويبلغانها  يوزعانها  اللذين  العام  االمني  اىل 
رئاسة الجمهورية والحكومة واىل من يرون ان 

تبليغه ملزم.
الالفت انه يوجد مجلس تأديبي خاص مبوظفي 
السلك الخارجي من اية فئة كانوا، وهذا االمر 
للقانون  التي عدلت وفقا  املادة 57  واضح يف 

رقم 94/315 وتنص عىل اآليت:
الفئة  ثالثة: مجلس ملوظفي  التأديب  مجالس 
واملفتشني  العامني  وللمفتشني  والثانية  االوىل 
ومجلس  املركزي،  التفتيش  الدارة  التابعني 
كانوا،  فئة  اية  من  الخارجي  السلك  ملوظفي 
ومجلس للموظفني االخرين من اي سلك او اي 
القانون  فيها  نص  التي  الحاالت  باستثناء  فئة، 

عىل مجلس تأديب خاص. 
ملحاكمة  خاص  تأديبي  مجلس  مبرسوم  يعنّي 

موظفي السلك الخارجي.

قانون وزارة الخارجية 1306 ومرسوم املوظفني يحكامن املخالفات الديبلوماسية.

الديبلوماسي بقوة  يتمتع 
وحصانة معنوية 

لوزارات الخارجية اعراف 
خاصة بها

الديبلوماسية البعثات 
ال تخضع للتفتيش املركزي 

اال ماليا
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داعش وإرهاب الخاليا النائمة والذئاب املنفردة
سقط تنظيميًا وجغرافيًا وعسكريًا لكنه لم يسقط فكريًا

ما حدث يف طرابلس ليلة عيد الفطر ميكن ان يحدث يف اي بلد ومدينة، ويف اي وقت. ال يشء يردع ارهابيا انتحاريا، وال 
ميكن استباق واحتواء هجامت الذئاب املنفردة. صحيح ان تنظيم داعش انتهى يف سوريا والعراق، لكنه مستمر كفكر ارهايب 

وكمرشوع عقائدي متطرف، وما زال ميلك القدرة عىل توجيه رضبات مباغتة

الفطر  ليلة عيد  اهمية ما حدث يف طرابلس 
الرحمن  عبد  اسمه  مسلح  مهاجمة  حول 
مبسوط نقاط وآليات امنية عسكرية، ما ادى 
اىل استشهاد ضابط وعنرص من الجيش اللبناين 
وعنرصين من قوى االمن الداخيل، تكمن يف 
وعالقتها  طرابلس  لحادثة  الخارجي  البعد 
بعد  والعامل  املنطقة  يف  داعش  موضوع  مع 

اندحاره يف سوريا والعراق. 
هذا التنظيم االرهايب انتهى عسكريا كتنظيم 
محددة،  جغرافية  بقعة  يف  ومنترش  متامسك 
لكنه ما زال موجودا كمرشوع وكفكر عقائدي 
تكفريي وتحّول اىل ما يشبه تنظيام المركزيا، 
حرية  العامل  كل  يف  املنترشين  العضائه  وترك 
التحرك وشجعهم عىل القيام بعمليات خاصة 
اشخاص  او عرب  نامئة،  عرب خاليا ومجموعات 
الذئاب  ويسمون  مبجموعات  مرتبطني  غري 
العملية يف  نفذ  الذي  الشخص  املنفردة، مثل 

طرابلس.
خطر داعش تعاظم يف الفرتة االخرية، وحصلت 
ومايل  )نيجرييا  وافريقيا  اوروبا  يف  عمليات 
النكا.  الدامي يف رسي  الهجوم  وبرز  وتشاد(، 
مرص،  يف  العربية حصلت هجامت  الدول  يف 
داعشية  خلية  تفكيك  عن  املغرب  يف  واعلن 
لبنان الذي نجح  خطرة الشهر املايض. اما يف 
يف دحر داعش صيف العام 2017، فانه يواجه 
منذ اشهر خصوصا مع تجدد الحرب يف شامل 
سوريا، خطر عودة او تسلل فلول داعش من 
سوريا عرب حدوده وممرات غري رشعية او عرب 
خصوصا  لبنان،  يف  وخاليا  اشخاص  مساعدة 
داعش  صفوف  يف  قاتلوا  لبنانيني  هناك  وان 
منفذ  ومنهم  تركيا،  عرب  سوريا  اىل  وانتقلوا 
من  معلومات  لبنان  تلقى  طرابلس.  عملية 
افراد  تسلل  امكان  من  تحذر  غربية  مصادر 
الداخل  من  سواء  داعش،  من  مجموعات  او 

تشهد  التي  الدميوقراطية(،  والكونغو  ومايل، 
منذ منتصف عام 2018 تصاعدا يف العمليات 
التنظيامت  من  للكثري  وانتشارا  االرهابية، 
ان  اىل  االولية  التقديرات  وتشري  االرهابية. 
عدد الذين انضموا اىل داعش من افريقيا منذ 
ظهوره اىل االن يصل اىل 6 االف مقاتل. وميثل 
عودة ما تبقى منهم اىل افريقيا مشكلة كبرية 
عىل امن القارة، خصوصا وان الكثريين منهم 
شباب صغار السن، وليس لهم روابط ارهابية 
سابقة، ومعظمهم تم استقطابه عرب االنرتنت. 
• جنوب اسيا وجنوب رشق اسيا )بنغالديش 
والهند  وماليزيا  واندونيسيا  والفليبني 
متثل  التي  املالديف(،  وجزر  وباكستان، 
وتعترب مصدرا  داعش  لتنظيم  حاضنة شعبية 
لتنفيذ  وعائالتهم،  االجانب  للمقاتلني  خصبا 
عمليات ارهابية يف بعض املناطق التي تعاين 
املقاتلني  وان  خصوصا  داخلية،  رصاعات  من 
يف  وسوريا  العراق  من  املطرودين  االجانب 
وان  املناطق،  هذه  يف  االنتشار  اىل  طريقهم 
يف  املساعدة  من  مكنتهم  القتالية  خربتهم 

انشاء خاليا لشن هجامت.
تكيف داعش مع الوضع الجديد بشكل رسيع، 
باالرهاب  املتخصصني  من  كبريا  عددا  فاجأ 
الجديد  املسار  وان  خصوصا  العاملي،  واالمن 
املتمثلة  القدمية  التنظيمية  البنية  يناقض 
وما  الخالفة  حول  واملتمركز  الواحد،  بالرأس 
يسمى الدولة املوحدة، ويتجه اىل بناء تنظيم 
شبيك يقوم عىل االيديولوجية الدينية القتالية، 
بعد  عن  البيعة  وتضمن  تقر  قيادة  تقوده 
باعتبارها  تتمتع،  ذاته  الوقت  للبغدادي، ويف 
فروعا عاملية، باالستقاللية يف تحديد االهداف 

وفقا للسياق والظروف املحلية.
الجديدة  السياسة  فان  املسار،  لهذا  وفقا 
لداعش تتجه اىل خلق توجه جديد يف تدبري 

ـ  السورية  الحدود  منطقة  من  او  السوري 
العراقية اىل الداخل اللبناين، باعتبار ان لبنان 
لعمليات  عرضة  املجاورة  البلدان  اكرث  هو 
التهريب عىل انواعها عىل حدود تقارب 200 

كلم.
مبصري  تنبأت  التي  السيناريوهات  هي  كثرية 
التي  العسكرية  الهزائم  بعد  داعش  تنظيم 
هي  وكثرية  والعراق.  سوريا  يف  لها  تعرض 
عىل  قدرته  حول  والتساؤالت  الشكوك 
خريطة  عىل  رئييس  كتنظيم  االستمرار 
هذه  لكن  العامل.  يف  االرهابية  التنظيامت 
مع  رسيعا  تبددت  والتساؤالت  الشكوك 
مناطق  يف  نفذها  التي  االرهابية  العمليات 
بعيدة عن معاقله الرئيسية، اثبتت ليس فقط 
قدرته عىل البقاء، وامنا قدرته عىل التمدد يف 

مناطق متفرقة واالنتشار افقيا.
رسي  يف  الهدف  املتعدد  الدموي  الهجوم 
النكا )21 نيسان املايض( والذي تبناه داعش، 
رشيط  عرب  البغدادي  ابوبكر  زعيمه  واطاللة 
مصور دعا فيه اتباعه اىل تنشيط عملهم بعد 
عاملني  بها، شكال  مني  التي  الكبرية  الخسارة 
حمال رسائل متعددة، ابرزها ان دور التنظيم 
مل ينته بعد، وهجامت رسي النكا تؤرش عىل 
تحّول جوهري يف املامرسة االرهابية للتنظيم 
الذي يعتمد من حيث االهداف املختارة عىل 
اكرب  قتل  هدفني:  عىل  تركز  موحدة  سياسة 
البنية االقتصادية  نسبة من االجانب، ورضب 

للدولة املهاجمة.
يف  تكمن  داعش  منهج  يف  التغيري  خطورة 
التمدد،  يف  تتمثل  التي  الجديدة  اسرتاتيجيته 
جديدة  مناطق  اىل  وخالياه  عنارصه  ودفع 

لتكون مرسحا لعملياته االرهابية: 
• القارة االفريقية )الصومال، والنيجر، وتشاد، 
والكامريون،  وتونس،  وليبيا،  فاسو،  وبوركينا 

وفرار  والعراق،  سوريا  يف  التنظيم  خسائر 
معظم عنارصه املؤثرة. ويقول خرباء يف االمن 
تتخوف  كثرية  دوال  ان  االصولية  والحركات 
العائدين  او  النامئة  الخاليا  اقدام  من  حاليا 
الدواعش عىل مامرسة العنف واالرهاب داخل 
بيانات  وجود  عدم  مع  خصوصا  حدودها، 
لن  العائدين  ان  مؤكدين  لهؤالء،  تفصيلية 
التنظيم.  وافكار  والتفجري  التكفري  يتخلوا عن 
واوضح الخرباء ان خاليا التامسيح اعىل مراحل 
السجون  باقتحام  وتختص  الداعشية،  املوت 
عبارة  وهي  واملدن،  العسكرية  والوحدات 
عن مجموعات من االنغامسيني، وتكون عىل 
شكل مثلث كامل االضالع يف عمليات الهجوم 
حزاما  يرتدي  التمساح  واالنغاميس  االرهابية. 
السفن  او  السيارات  بتفخيخ  يقوم  او  ناسفا، 
اسلحة  مزودا  ويكون  املدنية،  الطائرات  او 

خفيفة.
الربيطانية  االستخبارات  اجهزة  اخريا، كشفت 
لتنفيذ  داعش  ملخططات  معلومات  عن 
يعرف  ما  عرب  واوروبا،  بريطانيا  يف  هجامت 
خطط  تدرس  انها  وقالت  التامسيح.  بخاليا 
هذه الخاليا التي تتكون من عنارص نامئة تتبع 

التنظيم وتنفذ اوامره.
باالنفراديني  يسمى  ما  او  املنفردة  الذئاب 
مقاتلني  اىل  اكرث  او  تحّول شخص  بهم  يقصد 

من  لديهم  املتاح  باستخدام  يقومون 

اطاللة ابوبكر 
البغدادي عرب رشيط 

مصور رمت اىل 
التأكيد عىل ان دور 
التنظيم مل ينته بعد.

التطرف  ظواهر  وتشكيل  انتعاش  اعادة  فان 
عىل  لذلك  مولدة  والبيئة  ممكنة،  والعنف 
الرغم من جميع الظروف االمنية والعسكرية 
التي تتعرض لها، اضافة اىل ان دولة الخالفة، 
عىل رغم انها انتهت عىل االرض، فهي باقية يف 
العقول، اي ان الخالفة االفرتاضية او املؤجلة 
ما زالت متيز هذا التنظيم مثل تنظيم القاعدة 

وبقية التنظيامت االسالموية املتطرفة.
افريقيا  غرب  اىل  املقاتلني  داعش  يدفع  لذا، 
تعترب  التي  اسيا،  وجنوب رشق  اسيا  وجنوب 
ارضا خصبة للجامعات املتطرفة بسبب الفراغ 
ان  ميكن  التنظيم  ان  يعني  وهذا  السيايس. 
جغرافية  مواقع  يف  ارهابية  عمليات  ينفذ 

جديدة مل ينشط فيها من قبل.
الخاليا النامئة لتنظيم داعش االرهايب اشكالية 
يف  استهداف  او  هجوم  اي  مع  تتجدد  كربى 
مع  خصوصا  االفريقية،  او  الغربية  الدول 

واملجموعات  املركزي  التنظيم  بني  العالقة 
املحلية. 

من  اكرث  الوالء  عىل  اليوم  التنظيم  يعتمد 
ان  ويبدو  التنظيمية.  الهيكلة  عىل  اعتامده 
الخالفة  اىل  انضموا  الذين  املقاتلني  تجربة 
واعادة انتشارهم بعد الهزمية، يساعد بشكل 
قوي يف التكيف مع الوضع الجديد، والدخول 
قد  عاملي،  شبيك  لتنظيم  التحول  مرحلة  يف 

يتجاوز تجربة القاعدة يف هذا املجال.
اعلن  ما  وهو  االساليب  يف  تغري  مثة  عمليا 
اراد  االخرية، حيث  اطاللته  البغدادي يف  عنه 
التأكيد عىل ان داعش ال يزال موجود ويتهيأ 
وال  املقبلة.  املرحلة  يف  جديدة  ادوار  للعب 
شك يف ان هناك مناخات واجواء تساعده عىل 
وعسكريا،  امنيا  انتهى  انه  صحيح  يبقى.  ان 
فكر  مع  تتفاعل  ارضية  هناك  تزال  ال  لكن 
نتيجة  يأيت  التفاعل  وهذا  االرهايب،  التنظيم 

اسباب سياسية ودولية واقليمية. 
االسباب التي ادت اىل بروزه ال تزال موجودة، 
والبيئة التي تغذى منها يف تجنيد واستقطاب 
ترتكز  التي  ايديولوجيته  نرش  وكذلك  اتباعه، 
عىل محاور اساسية منها التهميش االجتامعي 
االستبداد  وهيمنة  والسيايس  واالقتصادي 
الحرب يف سوريا. وهذه  اىل  اضافة  السيايس، 
باستمرار  يساهم  ما  موجودة،  تزال  ال  كلها 
يف نشأة الجهاديني االسالميني يف املنطقة. لذا 

داعش يتمدد 
في افريقيا ويخطط 

لعمليات في اوروبا
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رابطة  وجود  دون  من  عتاد،  او  اسلحة 
عضوية او تنظيمية ميكن تتبعها، من خطوط 
او  العضائه  التنظيم  من  مناشدات  او  عامة، 
بالقتل،  رعاياها  او  دولة  باستهداف  انصاره، 
والكنائس،  املساجد  استهداف  يف  حدث  كام 

والقتل بالدهس او سكني املطبخ.
سقط تنظيم الدولة االسالمية داعش تنظيميا 
وجغرافيا وعسكريا، مع خسارته كل االرايض 
لكنه  وسوريا،  العراق  يف  عليها  سيطر  التي 
وكمرشوع  متطرف  كفكر  ينته  ومل  يسقط  مل 
عابر للدول والحدود، وكخطر قائم عىل االمن 
تنظيم  كان  واذا  والعامل.  املنطقة  يف  والسالم 
داعش انكفأ عن سوريا والعراق، ما خال مواقع 
مجموعات  فيها  تتمركز  محدودة  وامكنة 
هذين  خارج  االنتشار  اىل  عمد  فانه  وخاليا، 
من  وخططه  وسائله  يف  تغيري  واىل  البلدين 

دون تغيري يف اسرتاتيجيته ومرشوعه.
داعش  مستقبل  حول  نظر  وجهتا  هناك 
ومساره بعد انهيار خالفته يف سوريا والعراق 
تحديد  يف  الهزائم  نوعية  حول  تتمحور 

مستقبل هذا التنظيم:
الوقائع  من  انطالقا  واالنهيار،  الرتاجع   -
تثبت  دامغة  مؤرشات  اىل  استنادا  العملية 
تراجع ونكوص التنظيم. وتستدل يف تفسريها 
يتمدد  واقع  من  املزعومة  الخالفة  تحول  اىل 
االرض  ويفقد  ينحرس  واقع  اىل  جغرافيا 
والدينية.  واالعالمية  العسكرية  والقيادات 

اجل  من  كثريا  يعاين  داعش  ان  اىل  وتشري 
الحفاظ عىل صورة تنظيم ال يزال يعمل.

من  انطالقا  االنتشار،  واعادة  التكيف   -

االيديولوجية  والعقيدة  للخط  الذاتية  القدرة 
االنبعاث  واعادة  الصمود  عىل  الداعشية 
املخيف  االنتشار  ومتجدد.  متوال  شكل  يف 
عن  التجنيد  من  ميّكنه  ايديولوجيا  للتنظيم 
بعد، وخلق مناطق غري آمنة يف دول اوروبية 
البعد  وانتشار  صالبة  من  منطلقا  عدة، 
الجيل  صفوف  يف  وتغلغله  القتايل  العقائدي 

الثالث للشباب املسلم واملتعلم يف الغرب. 
وتنبه هذه النظرية اىل ان اوروبا، وليس العامل 
العريب فقط، تعيش ظاهرة جديدة ولدت مع 
داعش وهي ظاهرة اسلمة الراديكالية وتحويل 
الجيل الجديد من الشباب يف الغرب اىل حامل 
اىل  االشارة  الداعية. مع  القتالية  للعقيدة  قوي 
ان تنظيم داعش اعلن الحرب االفرتاضية )حرب 
الغربية. وهذه  الدول واملصالح  االنرتنت( عىل 
الحرب رمبا ستؤذي الدول الغربية اكرث، وذلك 
النها ستجند متشددين ليس لحروب يف الرشق 
االوسط، ولكن لحروب يف هذه الدول. وقد بدأ 
عملياته  تجميع  العادة  كبرية  خطوات  داعش 

الدعائية التي تعترب من اكرث اسلحته خطرا. 
داعش  متدد  ان  النظرية  هذه  تعترب 
العام  السياق  عن  عزلهام  ميكن  ال  وتراجعه 
فان  وبالتايل  القتالية.  الدينية  لاليديولوجية 
اسرتاتيجية  بالرضورة هزمية  تعني  هزامئه ال 
امكان  اىل  يؤرش  ما  القتالية،  الدينية  للروح 
بنية  يف  متجددة  باسامء  جديد  من  انبعاثه 

تنطلق من الرصاع الديني.

داعش يعّول عىل الذئاب املنفردة يف ظل سقوط التنظيم ودولته يف العراق وسوريا.

يعتمد داعش اليوم عىل الوالء اكرث من الهيكلة التنظيمية. 

هزائمه ال تعني بالضرورة 
للروح  استراتيجية  هزيمة 

القتالية الدينية 

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
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سيكون العراق الساحة االكرث احتامال للمواجهة نتيجة انتشار القوات االمريكية.

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

العراق على خط التماس اإليراني ــ األميركي:
ساحة مواجهة أم منطقة عازلة؟

قدر العراق ان يظل يف حال اضطراب مثل سفينة تتقاذفها االمواج وتكافح للوصول 
اىل شاطئ االمان، وان يدفع مثن رصاعات االخرين عىل ارضه بعدما امعنت التدخالت 
الخارجية يف اضعاف مؤسساته. ما كاد يتخلص من كابوس داعش، ومن اخطر تهديد 

لوحدته وامنه، باغته رصاع امرييك ـ ايراين اربك توازناته ووضعه فوق صفيح ساخن

االمرييك، شكل  االجتياح  تاريخ  العام 2003،  منذ 
العراق نقطة التالقي والتقاطع بني ايران والواليات 
املتحدة اللتني التقت مصالحهام عىل اطاحة نظام 
وادارة  والرثوات  النفوذ  وتقاسم  حسني،  صدام 
الوضع والرصاع يف هذا البلد عىل اساس مكونات 
للمكون  واضحة  ارجحية  مع  عرقية،  طائفية 
الشيعي الذي وضع يده عىل الحكومة املركزية. 
ظلت العالقة بني طهران وواشنطن عالقة تعاون 
وتنسيق، خصوصا يف عهد الرئيس باراك اوباما الذي 
االمريكية،  للقوات  واحد  طرف  من  انسحابا  قرر 
فضة.  من  طبق  عىل  ايران  اىل  العراق  وقدم 
يتعلق  ما  العريب، السيام  الربيع  تطورات  جاءت 
ايران  لتعطي  العراق،  يف  داعش  تنظيم  بظهور 
قصوى،  حدود  اىل  منها  استفادت  سانحة  فرصة 
االمني والعسكري يف  فعززت وجودها ونفوذها 

الرشوط  لهذه  رفضها  واعلنت طهران  للتفاوض، 
ولوحت  العقوبات،  ضغط  تحت  والتفاوض 
االقتصادي  الخناق  ضاق  حال  يف  املناسب  بالرد 
النفطية.  صادراتها  تصفري  بعد  عليها  واملايل 
بالفعل، حصلت تطورات دراماتيكية وتسارعت 
وتعرضت  الخليج،  منطقة  يف  االحداث  وترية 
ناقالت نفط لهجامت واعتداءات. وفيام اكتفت 
واشنطن بالقول انها سرتد عىل ايران عسكريا يف 
حال استهدفت القوات واملصالح االمريكية، فانها 
ايران  نيات  حيال  القلق  من  كبريا  قدرا  اظهرت 

واستعداداتها، السيام يف العراق.
الزيارة  منذ  العراق  اتجاه  يف  تحولت  االنظار 
املفاجئة لوزير الخارجية االمرييك مايك بومبيو يف 
منتصف ايار املايض، والتي تقررت بعدما اظهرت 
معلومات استخبارية امريكية، ان جامعات شيعية 
مسلحة تدعمها ايران، قامت بنرش صواريخ قرب 
قواعد للقوات االمريكية. طلب بومبيو من القادة 
العسكريني العراقيني الكبار ان يحكموا سيطرتهم 
عىل هذه الجامعات التي توسع نفوذها يف العراق، 

بعدما باتت تشكل جزءا من جهازه االمني.
من  واشنطن  طلبت  بايام،  بومبيو  زيارة  بعد 
بغداد  يف  سفارتها  يف  االساسيني  غري  املوظفني 
املغادرة، كام طلبت من االمريكيني عدم السفر اىل 
العراق. واعلن الجيش االمرييك ان البعثة االمريكية 
يف حال تأهب قصوى وتواصل املراقبة عن كثب 
الي تهديدات محتملة وشيكة للقوات االمريكية يف 
العراق، كام سحبت وزارة الخارجية املوظفني من 

السفارة والقنصلية يف اربيل.
لحكومة  شديدا  احراجا  شكلت  التطورات  هذه 
فاملخاوف  عام.  بشكل  العراق  وشيعة  بغداد 
عراقيني  وخرباء  نواب  عند  والتقديرات  موجودة 
الصدام  نقاط  ابرز  العراق سيكون  ان  تدل عىل 
منطقة  وجيوسياسيا  اوال  ألنه  وايران،  امريكا  بني 
ارتطام، وثانيا جزء من الخليج، وثالثا اسفني تريده 
االكرث  العراق  وسيكون  وسوريا.  ايران  بني  امريكا 
السيناريوهات  كل  باتت  بعدما  بالحرب  تأثرا 
االكرث  الساحة  وسيكون  مطروحة،  واالحتامالت 
احتامال للمواجهة نتيجة االنتشار الكبري للقوات 

العراق عرب استحداث الحشد الشعبي )الشيعي(، 
من  امكن  ما  واستيعاب  االكراد،  نفوذ  وتحجيم 

عشائر السّنة. 
مسار  ومعها  العراق،  يف  تتبدل  االوضاع  بدأت 
الرئيس  وصول  منذ  االمريكية  ـ  االيرانية  العالقة 
االبيض. بقدر ما اظهر  البيت  اىل  دونالد ترامب 
ابدى  سوريا،  من  االنسحاب  يف  رغبة  ترامب 
العراق وعدم االنسحاب منه،  البقاء يف  رغبة يف 
العام  بغداد  اىل  زيارة خاطفة ورسية  له  وكانت 
املايض، من دون املرور بحكومتها. بدا ان العراق 
بني  العالقات  تدهور  مع  جديدة  مرحلة  دخل 
قررت  ان  منذ  وتأزمها،  املتحدة  والواليات  ايران 
واشنطن االنسحاب من االتفاق النووي والعودة 
اىل العقوبات مع تشديدها. ارتفعت درجة التوتر 
الـ12  رشوطها  واشنطن  اعالن  بعد  الطرفني  بني 

االقتصادية اىل فك االرتباط السيايس واالقتصادي 
االرتباط  بعدما اضحى هذا  بني طهران وبغداد، 
واضحا ورصيحا يف كل مفاصل الحياة السياسية 

واالقتصادية العراقية. 
ما يحصل االن من توتر بني واشنطن وطهران، رمبا 
مينح بغداد فرصة جيدة لتقليص مساحات النفوذ 
مع  العراق  عالقات  يف  التوازن  واعادة  االيراين، 
جريانه. يف الواقع، يتطلع العراق، يف موازاة الحياد 
ايران وامريكا، اىل ان  الوساطة بني  االيجايب ودور 
يكون عامل توازن يف املنطقة ويوازن يف عالقاته 

بني الجار االيراين والعمق العريب.
حل  العربية،  القمة  عشية  معدودة،  اشهر  قبل 
ضيفا  عبداملهدي  عادل  العراقي  الوزراء  رئيس 
مرحبا به يف القاهرة، ويف اطار قمة ثالثية جمعته 
اىل الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس والعاهل 
وجوده  خالل  ويف  الثاين.  الله  عبد  امللك  االردين 
يف القاهرة، مرر عادل عبداملهدي رسالة سياسية 
جوهرها الحرص عىل اقامة افضل العالقات مع كل 
الدول بدءا من دول الجوار، لكنه اكد يف الوقت 
نفسه عمق العراق العريب. بعد الزيارة االستثنائية 
اىل  روحاين  حسن  االيراين  الرئيس  بها  قام  التي 
بغداد ومكث فيها ثالثة ايام ووقع اتفاقات شاملة 
الله  اية  الشيعي  املرجع  والتقى  واسرتاتيجية، 
الذي صدر  البيان  ان  الفتا  كان  السيستاين،  عيل 
املالمح  حدد  اللقاء  بعد  السيستاين  مكتب  عن 
الرئيسية للعالقة التي ينبغي ان تكون بني العراق 
وايران. تحدث البيان عن الرتحيب بأي خطوة يف 
سبيل تعزيز عالقات العراق بجريانه، وفقا ملصالح 
الطرفني، وعىل اساس احرتام سيادة الدول وعدم 
التدخل يف شؤونها الداخلية. اال ان الجانب املهم 
"رضورة  عىل  االعىل  املرجع  تشديد  كان  حقا، 
والدولية يف هذه  االقليمية  السياسات  تتسم  ان 
لتجنيب  واالعتدال،  بالتوازن  الحساسة  املنطقة 

شعوبها املزيد من املايس واالرضار".
يرفع مسؤولون كرث يف العراق شعار العراق اوال 
الذي ال يزال يحتاج اىل القدرة عىل خلق توازن 
الجوار، وتأكيد حياد  بقية دول  العالقات مع  يف 
موقف العراق من الرصاعات االقليمية والدولية. 
ويشددون عىل ان تحقيق االمن يتطلب التعاون 
مع ايران ودول املنطقة، وان بغداد متثل ملتقى 
لدول املنطقة. وان االوان حان للمنطقة ان تزدهر 
يكون  فال  املشرتك،  التعاون  خالل  من  اقتصاديا 

العراق ساحة للرصاع االقليمي او الدويل.

االمريكية هناك عىل متاس مع ميليشيات شيعية 
تدعمها ايران. 

والنأي  الحياد  هو  الرسمي  العراقي  املوقف 
بالنفس، اذ ال مصلحة للعراق يف ان يكون جزءا 
الطرف  مع هذا  يكون  وان  املحاور،  سياسة  من 
ضد ذاك، ألنه سيدفع مثنا باهظا اذا فعل، خصوصا 
وان الدولة العراقية ما زالت هشة وضعيفة وغري 
قادرة عىل مواجهة ازمات ومخاطر من هذا النوع. 
مصلحة العراق، الواقع عىل خط التامس االمرييكـ  
االيراين يف املنطقة، تكمن يف ان ال يتحول اىل ساحة 
مواجهة، وامنا يف ان يلعب دور وساطة ويشكل 

منطقة عازلة بني الطرفني.
التي  املبادرات والوساطات واملساعي  كثرية هي 
يف  االيراين  ـ  االمرييك  التوتر  احتواء  اىل  هدفت 
املنطقة، وتهدئة االوضاع ومنع االنزالق اىل حرب. 
قامت دول عدة مبحاوالت ومساٍع يف هذا االتجاه، 
بينها اليابان واملانيا وسلطنة عامن وقطر، وحتى 
مهم  دور  يربز  الوساطات،  اطار  يف  باكستان. 
للعراق، ليس فقط بني ايران والواليات املتحدة، 
امنا ايضا بني ايران ودول الخليج التي انخرطت يف 

االزمة االيرانيةـ  االمريكية.
يشكل العراق ملتقى استثنائيا للواليات املتحدة 
وايران املتعاديتني يف ما بينهام، واملتحالفتني مع 
بغداد. اعلن قادة العراق موقف الحياد االيجايب 
لدور  جاهز  البلد  وان  بالنفس،  النأي  وسياسة 

الوسيط او ناقل الرسائل، وان ال مصلحة له ابدا يف 
تأجيج املوقف، ويف ان تكون ارضه ساحة حرب او 
منطلقا لها ضد اي دولة. ويرى هؤالء ان العراق 
سيكون اكرث البلدان ترضرا واولها يف حال نشوب 
تجنب  من  بد  وال  وواشنطن،  طهران  بني  حرب 
هذه الحرب بأي مثن، داعني اىل رفع شعار: العراق 

ومصلحته الوطنية اوال.
من  ايران،  مع  شيعي  تعاطف  مثة  الواقع،  يف 
الصارمة  االمريكية  للعقوبات  مربر  ال  ان  منطلق 
وتضييق الخناق عليها، وان الواليات املتحدة هي 
البادئة يف التصعيد بانسحابها من االتفاق النووي. 
لكن قادة الشيعة مييلون اىل ان يأخذ العراق دوره 
يف املنطقة النه قادر عىل ان يلعب دورا محوريا 
يف هذه االزمة، نظرا اىل ما يتمتع به من موقع 
ومن وضع سيايس يتمثل يف انفتاح االخرين عليه، 
ومن مصلحته ان ال تكون هناك حرب يف املنطقة، 
الوساطة  دور  عرب  الدائر  الرصاع  من  يبتعد  وان 
بني الطرفني، خصوصا وانه يحتفظ مبصالح حيوية 
مع الدولتني املتعاديتني. فقد دعمته واشنطن يف 
الجوية، ودعمته  الغارات  حربه عىل داعش عرب 
طهران من خالل تجهيز وتسليح الحشد الشعبي. 
لكن مثة من يرى ان تهديدات واشنطن لطهران، 
العقوبات االقتصادية، ميكن ان تكون  وخصوصا 
ـ  االيرانية  العالقات  يف  التوازن  العادة  فرصة 
الضغوط  حتى  او  الحرب  تؤدي  ورمبا  العراقية، 

مثة تعاطف شيعي مع ايران حيال العقوبات االمريكية.
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معركة هواوي، اذا صح التعبري، ليست الحرب االوىل بني الصني والعامل الغريب، ورمبا لن تكون االخرية. كام انها، رغم خطورتها 
واهميتها، ليست االكرث بشاعة. للصني حكايات قدمية تروى وال يعرفها كثريون، علام انها تكشف عن جوانب سود يف عالقات 

االمم، والدول الكربى مع املستعمرات. هواوي، بهذا املعنى، تفصيل اضايف يف الرصاع التاريخي عىل االسواق 

تقرير

الصينية  السجاالت حول هواوي، الرشكة  تحتدم 
التي تعد العامل مبا مل يعهده من قبل يف تكنولوجيا 
دونالد  االمرييك  الرئيس  ادارة  تنتصب  الهواتف. 

ترامب يف وجهها: ممنوع! 
املصالح  تناقضات  اىل  الوراء،  اىل  التاريخ  يعيدك 
وجشع الدول، كأمنا هناك من يقول ان عىل الصني 
ان تبقى مستهلكة. نفضلها كسوق كبرية لبضائعنا، 
اما ان تصبح هي الصانعة، وهي املصدرة، وهي 
املنتجة واملهيمنة، فهذا ما ال تقبله واشنطن وال 
ثالثة  ان شعرت قبل  التعايش معه، منذ  ميكنها 
عقود ان العامل صار طيعا بني يديها، كقوة عظمى 

وحيدة، تحكم وتتاجر وتحتكر. 
يتغري.  بدأ  ذلك  ان  ما  مكان  يف  تعني  هواوي 
يرىض  ان  ميكنه  ال  واملحتكر  واملسيطر  فاملهمني 

بسهولة، انكسار سطوته. 
قبل  بعيدا،  ليس  زمن  اىل  املفارقة  هذه  تعيدنا 
ما  الصني  عىل  فرضت  عندما  قرنني،  من  اقل 
الصني  كانت  اختصار،  يف  االفيون.  حروب  سمي 
تقاوم االفيون الذي خدر شعبها، وكانت بريطانيا، 

شعار حرّية التجارة: عندما تتبّدل المصالح عبر التاريخ  
بني معركة هواوي وحروب األفيون

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

القوة االستعامرية االكرب وقتها، تفرضه فرضا عىل 
الصينيني وتجربهم عىل ادمانه، بكل ما يف الكلمة 

من معنى.
مع  التجاري  امليزان  الن  بساطة.  بكل  هكذا 
الربيطاين،  املليك  النظام  لصالح  يكن  مل  الصني 
لتعويض  وسيلة  الربيطانية  االمرباطورية  ابتكرت 
الفارق. زرع االفيون يف مناطق الهند )الخاضعة 
بدورها للحكم الربيطاين( واملتاجرة به يف االسواق 
االمرباطوري  الحكم  كان  لو  حتى  الربيطانية 

الصيني، يعارض ذلك ويحظره. 
يف حرب االفيون االوىل، خاضتها بريطانيا الجبار 
ارتكبت  االفيون.  امام  اسواقها  فتح  عىل  الصني 
يف  ملقاومتهم.  الصينيني  حق  يف  مروعة  مجازر 
اسواقها  فتح  يف  راغبة  الصني  تكن  مل  االساس، 
كان  االفيون  الربيطانية.  البضائع  امام  بالكامل 
خدعة تجارية بريطانية لتقليص الفجوة يف امليزان 
التي  الفضة  عمالت  واسرتداد  بينهام،  التجاري 
والحرير  الشاي  لرشاء  الربيطانيون  يدفعها  كان 

والبورسالن من التجار الصينيني. ال اكرث وال اقل. 

ماليني  عرشات  مفجعة.  كانت  النتيجة  لكن 
رشكة  سياسات  بسبب  االفيون  ادمنوا  الصينيني 
الهند الرشقية الربيطانية التي ارشفت عىل تطبيق 
الذي  الحظر  من  الرغم  التجارية، عىل  الخديعة 

فرضه االمرباطور الصيني يونغ تشينغ. 
وقتها  استخدمت  بريطانيا  ان  العجيبة  املفارقة 
ذريعة حرية التجارة لتحاول ان تفرض عىل الصني 
الربيطانية.  البضائع  امام  وموانئها  اسواقها  فتح 
اندلعت الحرب يف العام 1840 واستمرت عامني، 
وانتهت بفرض اتفاقية تجارية جديدة عىل بكني 
حني  مصالحها.  كل  لندن  خاللها  من  تحقق  مل 
حاولت تعديلها رفض االمرباطور، اندلعت حرب 
االفيون الثانية يف العام 1856. هذه املرة مل تذهب 
معها  اصطحبت  الحرب،  اىل  وحدها  بريطانيا 
الفرنسيني متذرعة بتفتيش الصينيني لسفينة ترفع 

العلم الربيطاين ومقتل مبرش فرنيس. 
ابرز  كانت  ماذا  لكن  مجددا.  الصني  خضعت 
بنود االتفاق الجديد؟ فتح 5 موانئ جديدة امام 
التجارة الدولية، وتحديد االفيون كسلعة يسمح 
استريادها، اضافة اىل تسهيل دخول املسيحية اىل 
االرايض الصينية. دخلت الواليات املتحدة وروسيا 
اىل جانب بريطانيا وفرنسا يف التوقيع عىل االتفاق 

الجديد مع الصني. 
مليون   100 من  اكرث  عن  التقديرات  تتحدث 
مدمن عىل االفيون يف ذلك الوقت. مل تضع حروب 
العام  حلول  حتى  كامل  بشكل  اوزارها  االفيون 
حتى  الصني  منها  تعاين  افة  االدمان  ظل   .1911

مجيء الزعيم الصيني ماو تيس تونغ.
قصة اخرى يجب ان تروى يف سياق ما قبل حرب 
الهواوي. يف اواخر القرن التاسع عرش، ومن نتائج 
حروب االفيون والتغلغل الغريب يف حياة الصينيني 
ومعتقداتهم  الخاصة  وثقافتهم  واقتصادهم 
الروحية، انفجرت احتجاجات دموية عرفت باسم 

ثورة البوكرس )املالكمني(. 

التفوق 
الصيني 

االستثنايئ يف 
التكنولوجيا 

اثار هلع 
ادارة ترامب. 

مالكمو جمعية الحق والقبضات املتآلفة، نظموا 
يف العام 1899 ما يشبه االنتفاضة الشعبية ضد 
الهيمنة االجنبية عىل بالدهم يف مقاطعات عدة، 
الواليات  لكن  حارصوها.  التي  بكني  ذلك  يف  مبا 

ارتفعت مبيعات هواوي يف الربع االول من العام 2019 بنسبة 39% عن العام السابق 
لتصل اىل 26.8 مليار دوالر.

مبيعات  من  دوالر  مليارات   8.8 قدره  صافيا  دخال   ،2018 العام  يف  الرشكة  وحققت 
بلغت 106 مليارات دوالر. وتفوقت هواوي عىل رشكة ابل االمريكية يف مبيعات الهواتف 
الذكية حول العامل يف الربع االول، لتحل يف املرتبة الثانية بعد رشكة سامسونغ الكورية.
الواليات  داخل  ضخمة  اعالنية  حملة  لشن  تخطط  هواوي  ان  اىل  املعلومات  تشري 
املتحدة نفسها. وقد عززت الرشكة حصتها من معدات االتصاالت يف السوق العاملية اىل 

29% يف العام 2018، يف مقابل 20% قبل خمس سنوات.
هذا  يف  الوحيدان  منافساها  الخامس.  الجيل  ملستقبل  اساسية  هواوي  تقنية  تعترب 
بشكل  التقنية  توفري  عىل  وقادرة  منهام  اضخم  لكنها  واريكسون،  نوكيا  هام  املجال 

ارسع وارخص. 

بشدة  تعارض  بكني  ان  فنغ  غاو  الصينية  التجارة  باسم  املتحدث  قال   
العقوبات االمريكية عىل كيانات صينية، مشريا اىل انها اكدت مرات عدة 
ان مفهوم االمن القومي يجب ان ال يساء استغالله، وان ال يستخدم كاداة 
للحامية التجارية، مضيفا ان الصني ستتخذ كل االجراءات الرضورية لحامية 
الحقوق املرشوعة للرشكات الصينية بكل حزم.  لكن هواوي افادت من 
جهتها، نافية ان تكون منتجاتها تسبب تهديدا امنيا، انها مستعدة وراغبة 
يف الحوار مع الحكومة االمريكية واتخاذ اجراءات فعالة لضامن امن املنتج.  
وتعبريا عن ثقتها بتكنولوجيتها، اعتربت الرشكة ان تقييد عملها يف الواليات 
املتحدة لن يرتك المريكا سوى بدائل اقل جودة واعىل تكلفة مام يعني 
تخلفها عن الركب يف نرش تكنولوجيا الجيل الخامس، وهو ما سيرض يف 

نهاية املطاف مبصالح الرشكات واملستهلكني االمريكيني. 

عىل الرغم من الهجمة االمريكية، منحت الصني يف حزيران املايض 
رشكات  الربع  الخامس  الجيل  شبكة  لتشغيل  تجارية  تراخيص 
هواوي،  رشكة  توقعت  ذلك،  عىل  تعليقا  للدولة.  مملوكة  صينية 
الصناعة  وزير  وعلق  قريبا.  العامل  الصينية   G5 شبكة  تقود  ان 
بعد  انه  قائال،  ذلك  مياو وي عىل  الصيني  املعلومات  وتكنولوجيا 
اصدار تراخيص G5، سنواصل دعوة الرشكات االجنبية اىل املشاركة 
لشبكة  مشرتك  تطوير  اىل  والسعي  الصينية،   G5سوق يف  الفاعلة 
الجيل الخامس الصينية وتشارك انجازات تطوير الشبكة.  ابرمت 
اتصاالت  لبناء شبكات  العامل،  30 دولة حول  46 عقدا يف  هواوي 
مع  عقدته  الذي  االتفاق  العقود  هذه  واحدث  الخامس،  الجيل 

رشكة االتصاالت الروسية ام يت اس. 

موقف بكنيعمالق هواوي

املتحدة وبريطانيا واليابان وروسيا واملانيا وايطاليا 
ارسلت جيوشها تحت  املجر،   - والنمسا  وفرنسا 
املسيحيني  وحامية  االجانب  الرعايا  انقاذ  شعار 
والبعثات الديبلوماسية، وانتهى التدخل العسكري 

وانتزاع  الصيني  الحكم  عىل  عقوبات  بفرض 
تنازالت تجارية اقتصادية اضافية من الصينيني. 

تستعاد هذه الوقائع التاريخية ملحاولة فهم اشمل 
وقتها  الكربى  الدول  الحالية.  هواوي  ملعركة 
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عرّب الرئيس الرويس فالدميري بوتني عن تضامنه مع الصني يف خالفها التجاري 
بازاء  االمريكية  العدائية  التكتيكات  ان  اىل  مشريا  املتحدة،  الواليات  مع 

هواوي، ستؤدي اىل حروب تجارية، ورمبا حروب حقيقية.  
يف  الروسية  بطرسربغ  سان  يف  عقد  الذي  االقتصادي  املنتدى  وخالل 
تترصف  واشنطن  ان  بوتني  قال  بينغ،  جني  يش  الصيني  الرئيس  حضور 
للتجارة  سابقا  تروج  كانت  "دوال  ان  واوضح  منفلتة.  اقتصادية  بانانية 
التجارة  الصادقة واملفتوحة بدأت تتحدث لغة حروب  الحرة واملنافسة 
تكتيكات  باستخدام  املفتوحة  االقتصادية  االغارة  لغة  والعقوبات، 
يسمى  ما  باستخدام  املنافسني  عىل  القضاء  لغة  والتخويف،  الذراع  يّل 

باساليب غري السوق. 
انظروا عىل سبيل املثال اىل الوضع يف ما يتعلق بهواوي التي ال يحاولون 
مزاحمتها فحسب، بل اخراجها بشكل غري رسمي من السوق العاملية. بدأت 
بعض الدوائر بالفعل تطلق عليها الحرب التكنولوجية االوىل للحقبة الرقمية 
القوى  اذ دعا  لهجته،  اكرث تصالحا يف  بدا  الصيني  الرئيس  لكن  البازغة". 
العاملية اىل حامية نظام التجارة العاملي، قائال ان "من الصعب تخيل قطيعة 
كاملة بني الواليات املتحدة والصني. ال نرغب يف ذلك، ورشكاؤنا االمريكيون 
غري راغبني فيه. الرئيس ترامب صديقي وانا عىل ثقة بانه ال يرغب يف هذا".

اضافت هواوي  انها  االمريكية  التجارة  اعلنت وزارة 
تكنولوجيز و70 رشكة تابعة لها اىل ما يعرف باسم 
رشكة  متنع  خطوة  يف  بها،  الخاصة  الكيانات  قامئة 
عىل  الحصول  من  العمالقة  الصينية  االتصاالت 
دون  من  امريكية  رشكات  من  وتكنولوجيا  مكونات 
يطاول  القرار  هذا  الحكومة.  من  مسبقة  موافقة 
والربازيل  واليابان  كندا  يف  لهواوي  تابعة  رشكات 

وبريطانيا وسنغافورة اىل جانب دول اخرى. 
وكان الرئيس االمرييك دونالد ترامب وقع امرا تنفيذيا 
ملعدات  االمريكية  الرشكات  استخدام  بحظر  يقيض 
متثل  انها  يعتقد  رشكات  تصنعها  التي  االتصاالت 
االمرييك  التجارة  وزير  وقال  القومي.  لالمن  تهديدا 
استخدام  ملنع  القرار  ايد  ترامب  ان  روس  ويلبور 
بطرق  االمريكية  للتكنولوجيا  اجانب  ميلكها  كيانات 
قد تقوض االمن القومي االمرييك او مصالح السياسة 

الخارجية. 
استبقت واشنطن هذه الخطوة بحملة شنتها يف العام 

روسيا والصني

الهجوم االميركي

الهواتف الخليوية صارت آفة شعوب االرض، والصني تقدم هذه السلعة الفريدة.  الرئيس الرويس عرّب عن تضامنه مع الصني يف خالفها التجاري مع الواليات املتحدة.

التجارة  التي اشعلت حروبا باسم حرية  هي 
ومن اجل فتح االسواق الصينية، وفرض معادالت 
تجارية لصالحها يف التعامل مع بكني. هل يختلف 

الحال االن يف ما يتعلق بهواوي؟ رمبا ليس كثريا. 
حروب  وخالل  البوكرس  ثورة  قبل  انه  املهم، 
يف  ترتسخ  جديدة  ديبلوماسية  كانت  االفيون، 
العالقات بني الصني والدول الكربى، اسمها سياسة 
من  اول  كان  وللمفارقة،  التي  املفتوحة  االبواب 
طالب بها، الواليات املتحدة، ومنذ بدايات القرن 

التاسع عرش. 
اطلقت املبادرة االمريكية رسميا يف العام 1899 
جون  االمريكية  الخارجية  وزير  جانب  من 
حقوقا  الدول  لكل  ان  فكرة  اىل  وتستند  هاي، 
اساس  تجاريا.  الصني  مع  التعامل  يف  متساوية 
ان  من  الخشية  فكرة  عىل  قامئا  كان  املبادرة 
الدول  بني  التجاري  الرصاع  او  التناحر،  يؤدي 
رشذمة  اىل  الصينية،  االسواق  عىل  الكربى 
االرايض  وحدة  وزعزعة  الدول  هذه  مصالح 
فانها  لهذا،  التجاريني.  املتنافسني  بني  الصينية 
نصت عىل حق كل دولة يف الحصول عىل فرص 

العامل  حول  ديبلوماسييها  خاللها  ارسلت   ،2018
ملطالبة الدول االخرى بتجنب التعامل مع هواوي. 
اىل  اتهامات  بسلسلة  حملتها  واشنطن  وارفقت 
الرشكة الصينية، من بينها ان اجهزتها تتيح للحكومة 
الصينية امكان التجسس، وتشكل خطرا امنيا عىل 
شبكات الجيل الخامس للهواتف املحمولة. تستند 
الصيني  القانون  ان  عىل  هذا  اتهامها  يف  واشنطن 
يجرب هواوي عىل التعاون مع االستخبارات الصينية. 
االمرييك  الكونغرس  يف  االستخبارات  لجنة  وكانت 
نرشت تقريرا يف العام 2012، بعد تحقيق استغرق 
عاما، خلص اىل ان هواوي تشكل تهديدا امنيا عىل 
الواليات املتحدة. وافاد التقرير ان هواوي وزميلتها 
رشكة االتصاالت الصينية زد يت اي ZTE  تعمالن 
لصالح الحكومة الصينية، ويجب ان ال يسمح لهام 
بتشغيل البنية التحتية االمريكية املهمة التي تتحكم 

يف الشبكات الالسلكية يف البالد.
تشري  الرشكة،  اىل  املوجهة  التهم  بني  من  كذلك 

مكتب  عىل  كذبت  هواوي  ان  اىل  واشنطن 
 ،2007 العام  يف  اي(  يب  )اف  الفدرايل  التحقيقات 
حني اكدت انها مل تنتهك قوانني التصدير االمريكية، 
يف  ايرانية،  رشكة  اي  مع  مبارشة  تتعامل  مل  وانها 

تحايل عىل العقوبات االمريكية عىل طهران. 
بناء عىل  الهجمة، احتجزت كندا،  واستكامال لهذه 
طلب واشنطن، املديرة املالية لهاواوي مينغ وانزو، 
يف  شينغفي،  رين  ملؤسسها  الكربى  االبنة  وهي 

كانون االول املايض. 
يف  بومبيو  مايك  االمرييك  الخارجية  وزير  وقال 
اعتامد  تبحث  التي  بريطانيا  ان  املايض،  حزيران 
الجيل الخامس الصيني، يف حاجة اىل تغيري نهجها 
املتبع مع الصني وهواوي. ووصف الصني، ثاين اكرب 
الغرب  عىل  تهديدا  تشكل  بانها  العامل،  يف  اقتصاد 

مامثل ملا شكله االتحاد السوفيايت يف السابق.
وكاستجابة للضغط االمرييك، اعلنت رشكة فايسبوك 
عن وقف امكان تحميل تطبيقاتها، ومنها واتساب 

خطوة  بعد  هواوي،  هواتف  عىل  وانستاغرام، 
مامثلة من غوغل، بينام لن يؤثر القرار عىل اصحاب 
هواتف هواوي الحاليني سواء يف استخدام تطبيقات 

فايسبوك او يف تحميل تحديثاتها.
وكانت غوغل اعلنت انها لن توفر نظام التشغيل 
البالغة  املدة  انتهاء  بعد  لهواتف هواوي  اندرويد 
والتي  االمريكية،  الحكومة  منحتها  التي  يوما   90
التطبيقات  متجر  لكن  املقبل.  آب  تنتهي يف شهر 
تبقى  غوغل سوف  تطبيقات  وجميع   ،Play بالي 
يف  مبا  هواوي،  هواتف  من  الحالية  للطرز  متاحة 

ذلك تلك التي مل تشحن بعد.
وذكرت صحيفة فايننشال تاميز، ان غوغل حذرت 
االدارة االمريكية من امليض قدما يف فرض حظر شامل 
للخطر،  القومي  االمن  يعرض  كونه  هواوي،  عىل 
هواوي  تطور  ان  من  تخىش  غوغل  ان  موضحة 
اصدارا خاصا بها من نظام التشغيل اندرويد منافسا 

لنظامها، وسيكون اكرث عرضة لخطر القرصنة. 

التجارية  املنافذ  من  اي  اىل  متساوية  وصول 
يتعلق  ما  يف  االن،  يجري  مام  جزء  الصني.  يف 
بهواوي، ان الصني تكافح لدخول اسواق الدول 
الكربى. املفارقة تعكس تحوال يف موازين القوى 
العاملية اقتصاديا. هناك كرس لالحتكار االمرييك 
لتكنولوجيا الهواتف. لكنها معركة من الصعب 
ال  التداخل،  هذا  اىل  نظرا  بنتائجها  التكهن 
وامنا  استعرضناه،  كالذي  فحسب  التاريخي 
للدول  العابرة  الرشكات  بني  املصالح  لتداخل 
ايضا،  الكربى  الدول  والقارات، ولتباين مواقف 
اضافة اىل ما يبدو انه تفوق صيني استثنايئ يف 
ما  بالتحديد  وهذا  الخامس،  الجيل  تكنولوجيا 

اثار هلع ادارة ترامب. 
كمن  صارت  حكمها،  بنظام  الشيوعية  الصني، 
طبقت  التي  املفتوحة  االبواب  بسياسة  يطالب 
عليها قبل اكرث من مئة عام. ال يبدو اننا سنذهب 
افيون  حروب  اىل  وال  جديدة،  بوكرس  حرب  اىل 
جديدة. االدمان هنا مختلف، الهواتف الخليوية 
صارت آفة تدمن عليها كل شعوب االرض، والصني 

تريد ان تقدم لنا هذه السلعة الفريدة.  
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تواصل املديرية العامة لالمن العام تعزيز قدراتها البرشية وتوسيعها، السيام يف املجال العلمي، من خالل فتح االفاق امام 
ضباط االمن العام وعنارصه للتخصص يف املجاالت التي من شأنها ان ترفع مستوى االداء، وتواكب التطور عىل قاعدة 

التالزم بني العلم واالمن

بروتوكول

اللبنانية  الجامعة  الوجهة  كانت  املرة  هذه 
املدير  زار  حيث  االم،  الوطنية  الجامعة  وهي 
مبنى  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
االدارة املركزية للجامعة، ووّقع اتفاق تعاون بني 
املديرية العامة لالمن العام والجامعة اللبنانية 
لتدريب  ايوب  فؤاد  الربوفسور  برئيسها  ممثلة 

الضباط يف مجال املعلوماتية واالتصاالت.
املركزية،  االدارة  اىل  ابراهيم  اللواء  وصول  عند 
عقدا  حيث  ايوب  الربوفسور  استقباله  يف  كان 
اجتامعا يف مكتب رئيس الجامعة بحثا يف خالله 
االمكانات االضافية للتعاون، كام تم التطرق اىل 
اوضاع الجامعة واهمية املحافظة عىل ريادتها 
من  ابراهيم  اللواء  يقدم  ان  ميكن  ما  وكل 

مساعدة يف سبيل تحقيق ذلك.
بعدها انتقل اللواء ابراهيم والربوفسور ايوب اىل 
قاعة مجلس الجامعة، وكان يف انتظارهام عمداء 
كليات الجامعة اللبنانية واعضاء مجلس الجامعة 
املديرية  املوظفني ووفد من كبار ضباط  وكبار 
اكادمييا  ممثيل  من  وعدد  العام،  لالمن  العامة 

.)CISCO( سيسكو
اللبنانية  الجامعة  نشيدا  ثم  الوطني  النشيد 
ايوب  الربوفسور  القى  بعدها  العام.  واالمن 
مع  اليوم  نجتمع  ان  "يرسنا  فيها:  قال  كلمة 
سعادة اللواء عباس ابراهيم، املدير العام لالمن 
العام، والوفد املرافق، لتوقيع اتفاق تعاون بني 
الجامعة اللبنانية واملديرية العامة لالمن العام 
العلمية  واملعلومات  الخربات  تبادل  بهدف 
العلمية  واالبحاث  الدراسات  ووضع  والتقنية، 
والفنية املشرتكة، وتبادل برامج التأهيل املختلفة 
واالستفادة من املختربات واملراكز البحثية القامئة 
اىل  ابحاث مشرتكة سعيا  الفريقني الجراء  لدى 
كوادر  واعداد  العامة،  املؤسسات  بني  التكامل 
الوطن  خدمة  عىل  تعمل  متخصصة  علمية 

واملواطن تحقيقا لالمن والتطور العلمي".

اتفاق تعاون بين األمن العام والجامعة اللبنانية
اللواء إبراهيم: جعلنا شعار لبنان اآلمن واقعًا

داود رمال
 aborami20@hotmail.com

اضاف: "الجامعة اللبنانية تحرص عىل ان يكون 
محارضات  عىل  يشتمل  مثمرا،  التعاون  هذا 
وورش عمل وتدريب للضباط والعنارص يف االمن 
العام، تعزيزا للقدرات العلمية والتقنية لديهم، 
لدى  املتوافرة  الحديثة  االكادميية  للربامج  تبعا 
الجامعة، واالنفتاح عىل التطور العاملي يف مجال 
التعليم العايل، عرب اتفاقات التعاون القامئة مع 
الجامعات االجنبية واملؤسسات البحثية، املحلية 
منها او الدولية، من اجل افادة اساتذتها وطالبها 
من الربامج الحديثة التي تواكب التطور العلمي 

والعاملي".
النهوض  مسرية  استكامل  الواقع،  "يف  اضاف: 
واملشرتك  الدؤوب  العمل  يستوجب  بالوطن، 
بني مؤسسات القطاع العام. من هنا يربز الدور 
الريادي للجامعة اللبنانية ومؤسسة االمن العام 
يف اعالء شأن الوطن وحاميته وتحصينه علميا 
العلم واهله  وامنيا، وهام خري من حرص عىل 

وعىل االمن فيه، واخلص من حافظ عىل االمانة 
العلم  جنود  فان  وبعد،  اليهام.  سلمت  التي 
وجنود االمن يف كال املؤسستني هم جنود املعرفة 
واستكامال  بقدسيته،  منهم  واميانا  له  محبتهم 
والتطور،  والحضارة  الثقافة  من  عريق  لتاريخ 
بدءا من تاريخ تصدير التواصل واالنفتاح الدائم 

عىل العلم والرقي واالبداع".
االمن  ومؤسسة  اللبنانية  الجامعة  "ان  ورأى 
وتساهامن  الراية،  هذه  دوما  تحمالن  العام 
العلم  عرب تعاونهام يف استكامل مسرية تطوير 

واملعرفة مبا يعزز القدرات التقنية املتطورة".
وكرر الرتحيب بهذا التعاون، امال يف "اتساع افاقه 
بني  جمعت  التي  املشرتكة  لالهداف  تجسيدا 
املؤسستني، وتحقيقا ملا نرتجي من خري لوطننا 

ولالنسان فيه".
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها: "عندما 
اقف يف مبنى االدارة املركزية للجامعة اللبنانية، 

تأخذين الذاكرة اىل مرحلة بدايات تأسيس هذا 
الوطن،  باسم  اسمه  اقرتن  الذي  الكبري  الرصح 
االجيال  لكل  جامعة  اللبنانية  الجامعة  فكانت 
من الشامل اىل الجنوب ومن بريوت وجبل لبنان 
اىل البقاع، فكانت بالفعل والقول الجامعة التي 
تصهرالشباب وتعزز مهاراتهم وتصقلهم ليكونوا 

بناة املستقبل وحامة البالد. تذكرين هذه املناسبة 
بك  حميد  االسبق  الخارجية  وزير  بكالم   ايضا 
مؤمتر  اختتام  حفل  خالل   1948 عام  فرنجية 
االونيسكو الثالث يف بريوت، حني قال "ان لبنان 
يأمل يف ان يرى يف هذا املكان جامعة لبنانية تكون 
روحها االونيسكو". فتحققت هذه الرغبة ابتداء 

من العام 1951 حتى صدور املرسوم التنظيمي 
للجامعة اللبنانية عام 1959، فتطورت تباعا حتى 
اضحت ست عرشة كلية من كل االختصاصات 
باالضافة اىل ثالثة معاهد عليا للدكتوراه، تنترش 
يف مختلف املحافظات اللبنانية، وتعد اليوم من 

اكرب الجامعات يف الرشق االوسط واهمها". 
اضاف: "يرسين باسم املديرية العامة لالمن العام 
اعالن توقيع اتفاق تعاون مع الجامعة اللبنانية 
التي تقدم دورات تدريبية يف مجايل املعلوماتية 
واالتصاالت للمؤسسات من ضمن منهاج اكادمييا 
سيسكو )CISCO(. هذا االتفاق الذي نتمنى ان 
ميتد اىل وقت طويل ليتمكن طالبنا من االمن 
مضمون  من  االستفادة  من  املستقبل  يف  العام 
هذا الربوتوكول مهنيا وتقنيا اىل اقىص الحدود، 
ما ينعكس ايجابا عىل تطوير عمل االمن العام يف 

حقول التدريب وتعزيز املهارات البرشية". 
اجراءات  يشمل  التعاون  اتفاق  "ان  اىل  واشار 
الخربات  تبادل  تفعيل  منها:  متعددة،  تدريبية 
الدراسات  وضع  والتقنية،  العلمية  واملعلومات 
الفنية وتبادل برامج التأهيل املختلفة، االستفادة 
من املختربات ومراكز االبحاث الجراء الدراسات 
اللبنانية  الجامعة  توافق  ان  عىل  املشرتكة، 

العام  االمن  طلبات  قبول  عىل  مشكورة 

اللواء 
ابراهيم 

والربوفسور 
ايوب 

يوقعان 
بروتوكول 

التعاون.

اللواء ابراهيم متكلام.

نص االتفاق يف املادة الثانية منه عىل تبادل الخربات والنشاطات العلمية املشرتكة:
"• تفعيل تبادل الخربات واملعلومات العلمية والتقنية.

• وضع الدراسات العلمية والفنية املشرتكة.
• املشاركة يف املحارضات والندوات وورش العمل.

• تبادل برامج التأهيل املختلفة.
• االستفادة من املختربات ومراكز االبحاث القامئة لدى الفريقني الجراء الدراسات املشرتكة.

• املشاركة يف التدريب العلمي والتقني واعداد الخرباء واملهارات العلمية املتخصصة".
ونصت املادة الرابعة عىل اآليت: 

"توافق الجامعة اللبنانية عىل قبول طلبات من املديرية العامة للتسجيل يف االختصاصات 
املتوافرة لديها، وبناء عىل طلب املديرية العامة وحاجتها، وفقا للرشوط واالنظمة املعتمدة 

لدى الفريقني.
كام ميكن الجامعة ان تنشئ اختصاصات مكملة وذات االهتامم املشرتك، بناء عىل طلب 
املدير العام للمديرية، لناحية االختصاصات املطلوبة وعدد الطالب املقبولني، ومبا يتالءم 

مع االنظمة املعمول بها لدى الفريقني".

االتفاق



5455
عدد 70 - تموز 2019عدد 70 - تموز 2019

للتسجيل يف االختصاصات املتوفرة لديها. كام 
مكملة  اختصاصات  تنىشء  ان  للجامعة  ميكن 
الرضورات  عىل  بناء  املشرتك  االهتامم  وذات 

واستنادا اىل الحاجات".
يشكل  انه  االتفاق  هذا  "اهمية  ان  اىل  ولفت 
اداء  خطوة نوعية واضافية عىل طريق تطوير 
مبارشة  ترجمة  يف  وذلك  ومنتسبيها،  املديرية 
وعملية لخطط التطوير التي وضعتها املديرية 
وعىل   2011 العام  منذ  العام  لالمن  العامة 
املديني املتوسط والطويل، وهو يأيت ليكون لبنة 
انه  كام  التكنولوجية،  الهيكلية  بناء  اساسية يف 
يشكل عنرصا حيويا لتعزيز مهارات االمن العام 
وجعله مؤسسة رائدة تلبي طموحات اللبنانيني، 
فالتكنولوجيا  للبالد.  االمن  ضامن  يف  وتساهم 
رضورة  صارا  بل  خيارا  يعودا  مل  واملعلوماتية 
للحارض واملستقبل. وما يزيد من قيمة االتفاق 
انه مع الجامعة اللبنانية العريقة، خصوصا انه 
من  كثري  مع  تعاون  اتفاقات  ونظمنا  لنا  سبق 
لها عىل  الشكر  نجدد  التي  الخاصة  الجامعات 
ورتباء  ضباط  قدرات  صقل  يف  التعاون  حسن 

وافراد االمن العام".
التعاون  اتفاقات  يف  املديرية  توسع  "ان  واكد 
رفع  لقرار  انفاذا  يأيت  االكادميية  الرصوح  مع 
التي  مستوى االداء والكفاية يف شتى املجاالت 
ناطها القانون باملديرية العامة لالمن العام، التي 

والربوفسور ايوب.

مشاركون.

صارت ركيزة يف مجايل االمن واالدارة عىل الرغم 
جودة  ظهرت  وقد  االمكانات،  محدودية  من 
الواقعة  والنقاط  املرافق  شتى  يف  ومتيزه  االداء 
ضمن صالحيات االمن العام، ناهيك مبا تحقق 
من انجازات نوعية يف املجال االمني وجعلت من 
شعار لبنان االمن واقعا شهد له القايص والداين".

وباسم  باسمي  "اخريا،  ابراهيم:  اللواء  وختم 
املديرية العامة لالمن العام، اتوجه بالشكر اىل 

رئيس الجامعة اللبنانية والعاملني فيها، اضافة اىل 
مسؤويل اكادمييا سيسكو واعضاء اللجنة املشرتكة 
هذا  اخراج  يف  االساس  الدور  لهم  كان  الذين 
الربوتوكول اىل النور، وتنظيم هذا االحتفال، امال 
يف ان يحقق ما نطمح اليه عىل مستوى تعزيز 

القدرات التقنية يف املديرية". 
الدروع  تبادل  ثم  االتفاق  توقيع  الختام،  يف 

التذكارية.
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الجرائم املنظمة العابرة للحدود اصبحت تشكل الخطر االكرب عىل كل دول العامل وشعوبها يف القرن 21. واقع يستحيل معه 
التصدي لها اال عرب التعاون بني كل الدول واالجهزة االمنية واملنظامت الدولية. من هنا، يأيت التعاون املتزايد بني املديرية 

العامة لالمن العام وكل االجهزة االمنية املحلية والدولية، خصوصا املنظمة الدولية للرشطة الجنائية )االنرتبول(

تنسيقهما تطّور ليشمل المجاالت التدريبية والتقنية وسواها
تعاون األمن العام واإلنتربول تخّطى حدود املعلومات

قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

بأنها  للحدود  العابرة  املنظمة  الجرائم  تتميز 
عدة،  دول  يف  مراحل  عىل  تنفذ  معظمها  يف 
ما يجعل امكان رصد منفذيها واملشرتكني فيها 
دولة  عىل  مستحيال  وتوقيفهم  ومالحقتهم 
مبفردها مهام تعاظمت قدراتها. من هنا تربز 

اهمية دور االنرتبول.
متى انشئت املنظمة الدولية للرشطة الجنائية 
املعروفة باالنرتبول؟ ما اهدافها ومهامتها؟  وما 

اطر التعاون بينها وبني االمن العام؟

تاريخيا
الول  النور  ابرصت  دولية  رشطة  انشاء  فكرة 
مرة خالل املؤمتر الدويل االول للرشطة الجنائية 
فقد   .1914 نيسان  يف  موناكو  يف  عقد  الذي 
قانون  ورجال  امنيون  مسؤولون  فيه  شارك 
من 24 بلدا، وتباحثوا حول امكان انشاء كيان 
قانوين دويل ما يجسد هذه الفكرة. لكن اندالع 
الحرب العاملية االوىل اعاق متابعة اعامل ذاك 
املؤمتر واهدافه. بعد انتهاء الحرب، اعاد رئيس 
تفعيل  شوبر   يوهانس  الدكتور  فيينا  رشطة 
هذه الفكرة. يف ايلول 1923، تم انشاء اللجنة 
العاصمة  واختريت  الجنائية  للرشطة  الدولية 
اللجنة  واصدرت  لها.  مقرا  فيينا  النمساوية 
نرشات يف شأن اشخاص مطلوبني، للمرة االوىل، 
يف مجلة السالمة العامة الدولية. غري ان نقطة 
عندما   ،1956 عام  جرت  الجوهرية  التحول 
النظام  املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  اقرت 
االسايس لالنرتبول )INTERPOL(، فاصبحت 
كيانها  لها  دولية  منظمة  التاريخ  ذلك  منذ 
املنظمة  اسم  اعتامد  وتم  الرسمية،  واجهزتها 
 International( الجنائية  للرشطة  الدولية 
Criminal Police Organization( بدال من 
اسم اللجنة الدولية للرشطة الجنائية الذي كان 

اعتمد منذ العام 1923.

الدول االعضاء 
الدولية  املنظمة  اىل  دولة   194 انضمت 
عام  لبنان  ضمنها  من  الجنائية،  للرشطة 
بعد  الثانية  العربية  الدولة  وكان   ،1949

مرص. 

مقرها
املنظمة بصفة رسمية، اي عندما  انشاء  قبل 
كان اسمها اللجنة الدولية  للرشطة الجنائية، 
فيينا.  يف   1923 عام  من  اعتبارا  مقرها  كان 
ثم انتقلت اىل مدينة برلني عام 1942. وعند 
اصبحت   ،1956 عام  رسمية  بصفة  انشائها  
لها.  رسميا  مقرا  باريس  الفرنسية  العاصمة 
ويف العام 1989 انتقلت اىل مقرها الحايل يف 

الفرنسية. مدينة ليون 

لغاتها
يف  املنظمة  تعتمدها  التي  الرسمية  اللغات 
واجراء  النرشات  اصدار  يف  اي  اعاملها،  كل 
اربع:  وسواها،  واالتصاالت  املؤمترات 
واالسبانية،  العربية،  الفرنسية،  االنكليزية، 
تعتمد سبع  املتحدة  االمم  ان  منظمة  علام 

لغات رسمية لها ال اربع. 

ميزانيتها
التابعة  االجهزة  من  االنرتبول  منظمة  تعد 
ملنظمة االمم املتحدة، وتعمل تحت رعايتها 
ماليتها  يف  مستقلة  انها  غري  وارشافها. 
امليزانية  تحديد هذه  يتم  بحيث  وميزانتها، 
ونسب  لحصص  وفقا  العامة،  جمعيتها  من 
فيها،  االعضاء  الدول  من  تدفع  مئوية 
اضافة اىل املساعدات والهبات التي تتلقاها 
توافق  التي  االخرى  املوارد  من  وسواها 

التنفيذية فيها. اللجنة  عليها 

اول رئيس عريب
التنفيذية  اللجنة  اقرت   2013 عام 
رئيس  نائب  تعيني  باالجامع  لالنرتبول 
الدفاع  ووزير  الداخلية  ووزير  الوزراء 
ادارة  ملجلس  رئيسا  املر  الياس  االسبق 
مؤسسة االنرتبول ورئيسا للمؤسسة. وهو 

املنصب  يتبوأ هذا  اول عريب  بذلك يكون 
للبنان  فخرا  يشكل  مبا  الرفيع،  العاملي 
وللعرب معا. علام انه متت اعادة انتخابه 

لوالية ثانية تنتهي عام 2025.

هيكليتها
الدولية  للمنظمة  االدارية  الهيكلية  تتألف 
للرشطة الجنائية من االقسام او االجهزة التالية:

كينيا،  العاج،  ساحل  الكامريون،  السلفادور، 
زميبابوي، وتايالند. للمنظمة ايضا ممثل خاص 
لدى  وآخر  نيويورك،  يف  املتحدة  االمم  لدى 

االتحاد االورويب يف مقره يف مدينة بروكسل.  
دولة  كل  لدى  املركزية:  الوطنية  املكاتب   •
من الدول املنتسبة اىل املنظمة مكتب وطني 
السلطات  كل  بني  وصل  صلة  يشكل  مركزي 
واالجهزة  والتنفيذية  والترشيعية  القضائية 
املنظمة  وبني  العضو،  الدولة  ضمن  االمنية 

الدولية للرشطة الجنائية.
املنظمة  تستعني  ان  ميكن  املستشارون:   •
واختصاصات  مجاالت  يف  الخرباء  ببعض 
محددة، وتتوىل الهيئة التنفيذية تعيني هؤالء 

بعد موافقة الجمعية العامة.
مهمتها  االنرتبول:  ملفات  مراقبة  لجنة   •
كاالسامء  الشخصية،  البيانات  ان  من  التأكد 
قواعد  مع  تنسجم  وسواها،  والبصامت 
الحقوق  حامية  بهدف  وقوانينها،  املنظمة 
بني  التعاون  من  والتأكد  للفرد  االساسية 

اجهزة الرشطة دوليا، يف الوقت ذاته.

اهدافها 
يحظر دستور املنظمة الدولية للرشطة الجنائية 
او  سيايس  طابع  ذات  انشطة  او  تدخل  اي 
املادة  وتنص  عنرصي.  او  ديني  او  عسكري 
الثانية من ميثاقها عىل "ان هدف املنظمة هو:
اوال: تأكيد وتشجيع املعونة املتبادلة يف اوسع 
الجنائية،  الرشطة  سلطات  بني  ممكن  نطاق 
املختلفة،  البالد  يف  القامئة  القوانني  حدود  يف 
لحقوق  العاملي  االعالن  بروح  واالهتداء 

االنسان.
ان  التي من شأنها  النظم  وتنمية  اقامة  ثانيا: 
تساهم عىل نحو فعال ومؤثر يف منع جرائم 

القانون العام ومكافحتها".
مبعنى آخر، تتمحور اهدافها حول العمل عىل 
قيام عامل اكرث امنا وسالما من خالل العمل عىل:
جميع  بني  الدويل  التعاون  وتنمية  تأمني   -1

سلطات الرشطة الجنائية يف الدول االعضاء.
2- انشاء وتفعيل كل املؤسسات القادرة عىل 
املساهمة الفعالة يف الوقاية من جرائم القانون 

العام ومكافحتها.
3-  العمل عىل منع الجرائم الدولية، او الحد 

للحدود،  العابر  االجرام  مكافحة  عرب  منها 

انضمت الى االنتربول 194 
دولة في العالم وهدفها 
الوصول الى عالم اكثر امانا

االشخاص  من  تتشكل  العامة:  الجمعية   •
املنتدبني اىل املنظمة من الدول االعضاء فيها، 

وهي اعىل هيئاتها.
• الهيئة التنفيذية: تنتخبها الجمعية العامة 
الذي  الرئيس  بدورها  وتنتخب  للمنظمة، 
التي  القرارات  تنفيذ  عىل  ويسهر  يقودها 

اجتامعاتها  يف  العامة  الجمعية  تتخذها 
السنوية.

• السكرتاريا العامة او االمانة العامة: تتمركز 
الفرنسية،  ليون  مدينة  يف  املنظمة  رس  امانة 
تتبع  العام.  االمني  سلطة  تحت  تعمل  وهي 
لها سبعة مكاتب اقليمية موزعة يف االرجنتني، 

فكرة االنرتبول انطلقت يف موناكو عام 1914 واالمم املتحدة اقرت نظامه عام 1956.
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وتعقب املجرمني والجرائم املرتكبة، وتسهيل 
اىل  وتسليمهم  عليهم  القبض  القاء  عمليات 

الجهات املختصة.
يف هذا السياق، نشري اىل ان ابرز الجرائم التي 

تعمل املنظمة عىل مكافحتها هي:
- االرهاب.

- الجرمية املنظمة.
- االعتداء الجنيس عىل االطفال واستغاللهم يف 

املواد االباحية.
- الهاربون الدوليون.

- جرائم الكومبيوتر، مبا يف ذلك رسقة الهوية 
ورسقة املعلومات املالية.

- مراقبة ومكافحة االتجار بالبرش.
- قضايا تهريب وبيع املخدرات غري املرشوعة.

- غسيل االموال.
- الجرائم البيئية.

- الغش وجرائم امللكية الفكرية.

انواع النرشات
الجرمية  ومكافحة  املجرمني  تعقبها  سياق  يف 
من  انواع  سبعة  هناك  الدويل،  الصعيد  عىل 
منظمة  تصدرها  التي  الدولية  النرشات 
االقليمية  مكاتبها  اىل  وتوجهها  االنرتبول 
االخر  عن  مييزه  لون  نوع  لكل  والوطنية، 
انواع  اما  غريه.  عن  يختلف  قانوين  وهدف 

تلك النرشات واهدافها فهي: 
توقيف  لطلب  تصدر  الحمراء:  النرشة   -1
شخص يجري البحث عنه او احتجازه بشكل 
مذكرة  اىل  استنادا  لتسليمه  متهيدا  موقت، 

توقيف.
معلومات  لجمع  تصدر  الزرقاء:  النرشة   -2
غري  نشاطاته  او  شخص  هوية  عن  اضافية 

املرشوعة يف سياق قضية جنائية.
3- النرشة الخرضاء: تصدر للتزويد بتحذيرات 
ومواد استخبار جنايئ يف شأن اشخاص ارتكبوا 
جرائم جنائية، ويرجح ارتكابهم جرائم مامثلة 

يف بلدان اخرى.
تحديد  عىل  للمساعدة  الصفراء:  النرشة   -4
مكان اشخاص مفقودين، خصوصا القارصين 
عاجزين  اشخاص  هوية  تبني  عىل  او  منهم، 

عن التعريف بانفسهم.
الرشطة  لتحذير  تصدر  السوداء:  النرشة   -5
من  الدولية،  واملنظامت  العامة  والهيئات 

اجرامية،  اعامل  او  احداث  او  خطرة  مواد 
ميكن ان متثل خطرا عىل سالمة الجمهور.

6- النرشة الربتقالية: تصدر للتزويد بتحذيرات 
ومعلومات استخبار جنايئ.

7- النرشة الخاصة باالنرتبول: تهدف اىل تنبيه 
خاضعني  واشخاص  مجموعات  اىل  الرشطة 
عىل  املتحدة  االمم  تفرضها  التي  للجزاءات 

تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
تجدر االشارة اىل ان جميع النرشات تتضمن 

نوعني من املعلومات:
كاملة،  الهوية  تشمل  الهوية:  تفاصيل   -
االصابع،  بصامت  الصورة،  البدنية،  االوصاف 
كاملهنة  الصلة  ذات  االخرى  واملعلومات 

واللغات وارقام وثائق الهوية.
املوجهة  التهمة  تشمل  قضائية:  معلومات   -
اىل الشخص، والقانون الذي ذكرت فيه التهمة 
القصوى  والعقوبة  االدانة  مبوجبه  اجرت  او 
املحتملة. ويف حالة صدور نرشة  او  الصادرة 
قرار  او  التوقيف  مذكرة  رقم  ذكر  حمراء 
يف  والتفاصيل  املحكمة  عن  الصادر  االدانة 

شأن البلد الذي سيطلب منه التسليم.

آلية اصدار النرشات
باصدار  لالنرتبول  العامة  االمانة  تقوم 
النرشات املختلفة، بناء عىل طلب يقدم اليها 
منظامت  او  املركزية،  الوطنية  املكاتب  من 
خاصة.  اتفاقات  باالنرتبول  تربطها  دولية 
طلب  اي  دون  ومن  العامة  االمانة  ميكن 
انواعا خاصة من  ان تصدر  اي مببادرة منها، 
ومتلك  والربتقالية.  الخرضاء  وهي  النرشات 
نرشة  اصدار  رفض  سلطة  العامة  الجمعية 
باحتوائها عىل  قناعة  تكن عىل  اذا مل  حمراء 
طلب  لصياغة  الرضورية  املعلومات  جميع 

توقيف موقت ساري املفعول.
االنرتبول،  موقع  يف  النرشات  جميع  تنرش 
املخصص للمستخدمني املخولني الدخول اليه 
بعض  نرش  يتم  كام  الوطنية.  الهيئات  من 
النرشات الحمراء والصفراء يف املوقع االلكرتوين 
العام لالنرتبول، اي املخصص لعموم الجمهور، 

بعد موافقة البلد العضو املعني باالمر.

مكتب لبنان 
لهيئة  التابعة  الدويل  االتصال  شعبة  تشكل 

االمن  لقوى  العامة  املديرية  يف  االركان 
يف  الوطني  املركزي  لبنان  مكتب  الداخيل، 
منظمة االنرتبول. ينسق هذا املكتب بني كل 
والقضائية  والتنفيذية  الترشيعية  السلطات 
االنرتبول.  وبني  اللبنانية  االمنية  واالجهزة 
بها  فتكلف  اليه،  املوكلة  املهامت  تنفيذ  اما 
املديرية  يف  االقليمية  العمالنية  القطعات 
العامة لقوى االمن الداخيل واملديرية العامة 
للجامرك  العامة  واملديرية  العام  لالمن 
ضمن  كل  الدولة،  المن  العامة  واملديرية 
املعلومات  تعرض  ان  عىل  اختصاصها، 
املختصة  القضائية  السلطات  عىل  املستثمرة 
كل  ان  اىل  نشري  السياق،  هذا  يف  لبتها. 
للمنظمة  التابعة  الوطنية  املركزية  املكاتب 

تعنى عموما باملهامت التالية:
اجهزة  بني  والتنسيق  االتصال  تحقيق   -1
الدول  ونظائرها يف  الدولة  داخل  الرشطة يف 

االخرى العربية واالجنبية.
املحلية  الرشطة  اجهزة  بني  االتصال  تحقيق   -2
واالمانة العامة لالنرتبول يف مدينة ليون الفرنسية.

من  ترد  التي  الطلبات  وتوجيه  استقبال   -3
الفارين  املجرمني  ملالحقة  الدول  مختلف 

واملطلوب القاء القبض عليهم داخل البالد.
يحمل  من  محاكمة  اجراءات  متابعة   -4
االحكام  صدور  حني  اىل  الوطنية،  الجنسية 

وتنفيذها.
يحمل  ملن  التسليم  قرارات  متابعة   -5
حتى  التنفيذية  االجراءات  واتخاذ  الجنسية، 

يتم التسليم.
كام تقوم املكاتب الوطنية مبتابعة مجموعة من 

القضايا الجنائية عىل املستوى الدويل، ابرزها:
• االشخاص املطلوبون.

• الجثث املجهولة الهوية.
• الغائبون واملفقودون.

• السيارات املرسوقة.
• االسلحة املرسوقة واملفقودة.

• اآلثار والتحف الفنية املرسوقة.
• جوازات السفر املرسوقة واملفقودة.

مع االمن العام
بني  الوثيق  التعاون  يتطور  يوم  بعد  يوما 
واالنرتبول،  العام  لالمن  العامة  املديرية 
بحيث تخطى مرحلة تبادل املعلومات االمنية 

مقر االنرتبول 
يف مدينة ليون 
الفرنسية ويعد 

من اجهزة منظمة 
االمم املتحدة.

االنتربول زود االمن العام 
تفاصيل عن 60 مليون 
وثيقة سفر مسروقة 

او مفقودة

نقلة نوعية لالمن العام 
قريبا في مجال امن الحدود

وتوقيفهم،  املجرمني  تعقب  اىل  تهدف  التي 
مجاالت  يف  والتكامل  التعاون  حد  اىل  ليصل 
االمنية  والربامج  التقنيات  كالتدريب،  عدة 
والدولية  املحلية  االمنية  املؤمترات  الحديثة، 
عىل  نذكر  التعاون،  اطر  ابرز  من  وسواها. 

سبيل املثال ال الحرص:
العام  املدير  بها  قام  التي  الزيارة  اثناء  يف   -
وقت  يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
يف  لالنرتبول  العامة  االمانة  مقر  اىل  سابق 
مدينة ليون، تم االتفاق عىل تزويد املديرية 
بحامية  الخاصة  املتطورة  االنرتبول  منظومة 
تتضمن  التي   )MIND Devices( الحدود 
املرسوقة  السفر  لوثائق  بياناته  قاعدة 
ادق  تشمل  والتي  العامل،  يف  واملفقودة 
وثيقة.  مليون   60 من  اكرث  عن  التفاصيل 
قاعدة  املديرية  تسلمت  سنة  من  اقل  ومنذ 
شؤون  مكتب  يقوم  حاليا  تلك.  البيانات 
املكننة فيها بالعمل عىل ربط قاعدة البيانات 
مبا   )SBMS( الجديد  الحدود  بنظام  تلك 
عرب  مسافر  اي  سفر  وثيقة  مطابقة  سيتيح 
الحدود الربية او الجوية او البحرية اللبنانية 
وثيقة سفر مرسوقة  مليون   60 اكرث من  مع 
قليلة،  ثوان  غضون  يف  العامل  يف  مفقودة  او 

شاشة  امام  سفره  وثيقة  مترير  مبجرد  وذلك 
سيشكل  املوضوع  هذا  بذلك.  خاصة  سكانر 
نقلة نوعية مهمة جدا، لالمن العام خصوصا 
ولالمن اللبناين عموما، عىل صعيد ضبط امن 

املعابر الحدودية اللبنانية.
والتقنية  االمنية  القدرات  وتطوير  تفعيل   -
اىل  التابعة  واالنرتبول  الدراسات  لشعبة 
العامة  املديرية  يف  العمليات  شؤون  مكتب 
لالمن العام، بالتعاون مع جهات دولية عدة، 

من بينها االنرتبول.

- تكثيف برامج تدريب االنرتبول لضباط من 
االمن العام وعنارصه، داخل لبنان وخارجه، 

يف مجاالت امنية عدة، منها: 
الوثائق  التدريب يف مجال تقنيات كشف   •

املزورة او املرسوقة او املفقودة.   
الصفة،  منتحيل  املجرمني  كشف  تقنيات   •
صحيحة  سفر  وثائق  يستخدمون  الذين  او 
حالة  مستغلني  اليهم  عائدة  غري  ولكنها 
وذلك  بني شخصني وسواها،  الكبرية  التشابه 
حديثة  وتقنية  امنية  معايري  اعتامد  عرب 
تتمحور حول خصائص الوجه، مسار السفر، 

عالمات االضطراب والقلق. 
• التدريب عىل طرق كشف وسائل الخداع 
االجرام  شبكات  تعتمدها  التي  والتضليل 
مراحل  عىل  جرامئها  اخطر  تنفيذ  يف  املنظم 
املخدرات،  االرهابية،  كالجرائم  منفصلة، 
االتجار بالسالح غري الرشعي، االتجار بالبرش، 
املرسوقة،   الفنية  والتحف  البضائع  تهريب 
والجرثومية  والكيميائية  النووية  املواد  نقل 

تداولها.  املحظور 
تنظيم  مجال  يف  التعاون  اىل  اضافة   •
املتخصصة،  االمنية  والندوات  املؤمترات 

محليا ودوليا.
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خطة تحديث املديرية العامة لالمن العام التي اطلقت قبل سنوات، امثرت يف ما يتعلق بتطوير مقارها تأهيل كل مبانيها 
او تم استحداثها. يتميز كل مبنى منها مبساحة  اما كانت موجودة  القامئة، واستحداث ما يقارب 70 مبنى لدوائر ومراكز 

واسعة، وتقنيات عمل متطورة، ويراعي حقوق ذوي االرادة الصلبة 

األمن العام إستحدث مراكز جديدة 
4 مقار في محافظة بعلبك ــ الهرمل

تحقيق
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

ال مناطق او محافظات مهملة يف لبنان بالنسبة 
الشعار  هذا  العام.  لالمن  العامة  املديرية  اىل 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  اطلقه  الذي 
فيها،  املسؤولية  ابراهيم، عقب تسلمه  عباس 
الدوائر  من  العديد  باستحداثها  عمليا  ترجم 
العاصمة  من  بعيدة  محافظات  يف  واملراكز 
نوعا  خجوال  فيها  الدولة  اهتامم  كان  بريوت، 
ما، كمحافظات عكار، النبطية، البقاع، وبعلبك 

- الهرمل التي انشئت عام 2003.
 - بعلبك  عام  امن  دائرة  زارت  العام"  "االمن 

الهرمل، والتقت رئيسها املقدم غياث زعيرت.

لعمل  والجغرايف  االداري  النطاق  هو  ما   ■
دائرة امن عام بعلبك - الهرمل؟ 

الهرمل   - بعلبك  محافظة  بلدات  يشمل   □
جنوبا  متنني  بلدة  من  تحديدا  ميتد  وقراها. 
حتى القاع شامال، ومن بلدة عيناتا غربا حتى 

بلديت عرسال ورأس بعلبك رشقا. 

■ ما هي املراكز التي تتبع اداريا لدائرتكم؟
□ حاليا، باتت دائرة امن عام بعلبك - الهرمل 
تضم 7 مراكز. ستة منها مراكز اقليمية، هي: 
شيت،  النبي  اللبوة،  االحمر،  دير  بعلبك، 
حدودي  مركز  اىل  اضافة  والهرمل.  شمسطار 

هو مركز امن عام القاع الحدودي الربي. 

قامئة  كانت  او  استحدثت  مراكز  اي   ■
واستحدثت مبان جديدة لها؟ 

□ لتوضيح صورة االنجازات املحققة، ال بد من 
استعراض اآليت:

يف املايض كانت كل من دائرة امن عام بعلبك - 
الهرمل، ومركز امن عام بعلبك االقليمي، ودائرة 
االمن القومي - شعبة البقاع تشغل معا شقتني 
صغريتني مساحتهام ال تتجاوز 350 مرتا مربعا، 

التجارية  ضمن مجمع تجاري يقع يف السوق 
االجاملية  املساحة  كانت  بعلبك.  ملدينة 
واملهامت،  العمل  بحجم  مقارنة  جدا  صغرية 
السيارات.  لركن  مرائب  وجود  بعدم  ناهيك 
كام ان توفري الحامية االمنية املثىل للمواطنني 
اعتبار  عىل  مستحيل،  شبه  كان  والعسكريني 
وتأمني  املطلوب  التفتيش  اجراء  ميكن  ال  انه 
االجراءات االمنية املطلوبة  للمراكز ومحيطها. 
مراكز  استحدثنا  قد  انذاك  نكن  مل  استطرادا، 
والنبي شيت ودير  اللبوة  اقليمية يف كل من 
التي  البلدات  كل  ابناء  عىل  كان  لذا  االحمر. 
اليوم لتلك املراكز واملقيمني فيها،  تتبع اداريا 
ان ينجزوا معامالتهم يف مركز امن عام بعلبك 
يتسبب بزحمة خانقة جدا  ما كان  االقليمي، 
التجاري، كذلك  السنرت  املركز، وضمن  يف مقر 
هذا  امام  ككل.  التجارية  بعلبك  سوق  يف 

الواقع الصعب، كان قرار اللواء عباس ابراهيم 
استحداث مبنى مستقل يضمهم كلهم، بهدف 
حامية  وتوفري  املواطنني  معامالت  تسهيل 
تخفيف  بغية  كذلك  وللعسكريني،  لهم  مثىل 
مبا  التجارية  بعلبك  سوق  يف  الزحمة  عبء 
عىل  االقتصادية  الناحية  من  ايجابا  ينعكس 
هذه  ضمن  العاملة  التجارية  املؤسسات  كل 
والحديث  الكبري  املبنى  انشاء  فكان  السوق. 
الذي نحن فيه اليوم، الكائن يف مدينة بعلبك 
اىل جانب معهد التعليم التابع للجيش اللبناين، 

واملعروف باسم ثكنة الشيخ عبدالله. 

■ مم يتألف املبنى وماذا يضم؟
مكاتب  ويضم  طبقات،  اربع  من  يتألف   □
للعاملني مجهزة مبا يتالءم مع معايري التنظيم 
االداري الحديث، وصالة انتظار كبرية. كام انه 

احد مكاتب املركز. رئيس دائرة امن عام بعلبك - الهرمل املقدم غياث زعيرت. 

 6 االقليمي يف  النبي شيت  عام  امن  مركز   •
ايار 2019. مساحته االجاملية كمبنى ومرآب 
ابناء  كان  كذلك  مرتا.   1250 تقارب  سيارات 
ينجزون  فيها  واملقيمون  له  التابعة  البلدات 
يبعد  الذي  بعلبك  معامالتهم سابقا يف مركز 

عنهم حواىل ثلث ساعة يف السيارة.
• مبنى جديد ملركز امن عام القاع الحدودي 
مساحته   .2017 االول  كانون   14 يف  الربي 
تقارب  للسيارات  ومرآب  كمبنى  االجاملية 
5370 مرتا. مجهز بالتقنيات الالزمة لضبط اي 
القديم  املبنى  الحدود.  عند  مشبوهة  حركة 
للمركز الذي انىشء منذ عرشات السنني، كان 
لجهة  السورية   - اللبنانية  الحدود  عن  يبعد 
بلدة القاع حواىل 13 كلم. اي ان تلك املساحة، 
حتى الحدود السورية، مل تكن مضبوطة امنيا 
من كل القوى االمنية اللبنانية بشكل محكم. 
ابراهيم  اللواء  قرار  كان  الوضع،  هذا  بازاء 
استحداث املبنى الجديد للمركز عىل الحدود 
اللبنانية - السورية متاما، وهذا ما حصل، ما 

ترك ارتياحا كبريا لدى ابناء املنطقة.
يف املحصلة، شهدت محافظة بعلبك - الهرمل 
امن  دائرة  لكل من  4 مقار كبرية  استحداث 
بعلبك  عام  امن  مركز  الهرمل،   - بعلبك 
االقليمي، دائرة االمن االقليمي - شعبة البقاع 
ومركز امن عام القاع الحدودي الربي، بعدما 
كانت املباين قدمية واملساحة فيها ضيقة نسبيا. 
اضافة اىل استحداث 3 مراكز اقليمية جديدة، 
هي مركز امن عام دير االحمر، مركز امن عام 
الشيت. تجدر  النبي  عام  امن  اللبوة، ومركز 
وتحديث  بتأهيل  ايضا  قمنا  اننا  اىل  االشارة 
كل من مركز امن عام الهرمل االقليمي ومركز 
امن عام شمسطار االقليمي، اسوة مبا شهدته 
كل  يف  املديرية  دوائر  مباين  جميع  وتشهده 

لبنان ومراكزها. 

املباين  تلك  استحداث  وقع  كان  كيف   ■
الهرمل   - بعلبك  محافظة  ابناء  واملراكز عىل 

واملقيمني فيها؟
واملراكز  املباين  استحداث  استقبلوا   □
هذا  العارمني.  والرتحيب  بالفرح  الجديدة 
ما عرّبوا عنه اصدق تعبري يف اثناء الزيارات 
املحافظة،  اىل  ابراهيم  اللواء  قام  التي 
خصوصا خالل مشاركته يف االفتتاح الرسمي 

ال مناطق او محافظات 
مهملة في لبنان بالنسبة 

الى االمن العام

مجهز مبدخل خاص لذوي االرادة الصلبة مع 
وكافيترييا  العسكرية،  اآلليات  لركن  مرآبني 
تحتوي عىل كل ما قد يحتاجه املواطن خالل 
مخازن  اىل  اضافة  املركز،  يف  معامالته  انجازه 
الالزمة  اللوجستية  الحاجات  كل  تحتوي عىل 
ضمن  املوجودين  واملركزين  الدائرة  لعمل 
املبنى. كام يضم نظارتني تراعيان ارقى معايري 
مخصصة  واحدة  موقتا،  املوقوفني  حقوق 

اسنان  طب  وعيادة  لالناث،  واخرى  للذكور 
ملعاينة  العام  االمن  من  طبيب  يستخدمها 
الذين  عاتقهم،  عىل  هم  ومن  العسكريني 
ال  يك  الهرمل   - بعلبك  محافظة  يف  يقيمون 
يتكبدوا مشقة االنتقال اىل بريوت لهذه الغاية. 
املوجودة  املكاتب  ان  اليه،  االشارة  تجدر  ما 
والتربيد،  التدفئة  بوسائل  مجهزة  املبنى  يف 
محازاة  يف  والتقنية.  اللوجستية  واملعدات 
املواطنني  سيارات  لركن  مجاين  مرآب  املبنى، 
امن  مركز  ان  كام  السواء.  عىل  والعسكريني 
عام بعلبك االقليمي مجهز بصالة انتظار كبرية 
معامالتهم  ينجزون  املواطنني  ان  اعتبار  عىل 
الخاصة  البيومرتية  االالت  من  وبالعديد  فيه، 
البيومرتية  واالقامات  السفر  جوازات  بانجاز 
وباالت للدفع االلكرتوين، وسواها من املعدات 

الحديثة املعتمدة يف انجاز املعامالت.

■ متى تم استحداث املراكز الجديدة، وما هو 
نطاق عملها؟ 

االحمر  دير  عام   امن  مركز  استحدث   □
يضم   .2017 االول  كانون   17 يف  االقليمي 
نطاق عمله االداري ما يقارب 25 بلدة وقرية، 
قبل  يتكبدون  فيها  واملقيمون  ابناؤها  كان 
استحداثه مشقة االنتقال اىل بعلبك والنفقات 
عام  امن  مركز  اقرب  كان  اذ  لذلك،  املطلوبة 

اليهم النجاز معامالتهم. استحدثنا ايضا:
• استحدث مركز امن عام اللبوة االقليمي يف 
االجاملية  مساحته   .2017 الثاين  ترشين   23
مرت.   900 تقارب  للسيارات  ومرائب  كمبنى 
كذلك كان ابناء البلدات الداخلة ضمن نطاق 
عمله واملقيمون فيها ينجزون معامالتهم قبل 
االقليمي  بعلبك  عام  امن  مركز  يف  استحداثه 

الذي يستغرق وصولهم وقتا غري قليل.
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عىل  كانوا  حيث  واملراكز،  املباين  لتلك 
السياسية،  وانتامءاتهم  مشاربهم  اختالف 
وقراها،  املحافظة  بلدات  يف  يحتشدون 
الطرق.  طول  عىل  به  والرتحيب  الستقباله 
اعتربوا ان استحداث املديرية العامة لالمن 
هو  محافظتهم،  يف  ومبان  مراكز   7 العام 
اللبنانية  الدولة  اهتامم  عزز  انجاز  اهم 
يف  الفضل  عقود.  منذ  ومبحافظتهم  بهم 
ذلك طبعا يعود يف الدرجة االوىل اىل اللواء 
للطوائف،  العابر  الوطني  الرجل  ابراهيم، 
كام يصفونه. افتتاح املباين واملراكز الجديدة 
وبحداثة  الواسعة  مبساحاتها  تتميز  التي 
تسهيل  يف  ساهم  فيها،  العمل  تقنيات 
اجواء  يف  وترسيعها  املواطنني  معامالت 
االنتقال  مشقة  توفري  ويف  راقية،  ادارية 

والنفقات املتوجبة عليه.

■ ماذا عىل الصعيد االمني؟
واملراكز  املباين  من  العديد  استحداث   □
الجديدة ضمن نطاق املحافظة، مع ما نجم 
عنه من زيادة عديد الضباط والرتباء واالفراد، 
اضافة اىل زيادة عدد االليات وسواها، ساهم 
يف زيادة شعور الطأمنينة لدى املواطنني اكرث 
االحداث  ظل  يف  السيام  بكثري،  السابق  من 
االمنية التي شهدتها املحافظة خالل السنوات 
عام،  كأمن  فاعل،  بشكل  ساهمنا  االخرية. 
صالحياتنا،  حدود  وضمن  الجيش  جانب  اىل 
تحرير  اىل  ادت  التي  الجرود  فجر  عملية  يف 
االرهابية،  املنظامت  من  اللبنانية  الجرود 
كذلك يف الخطة االمنية الخاصة يف محافظتي 
منذ  انطلقت  التي  الهرمل   - وبعلبك  البقاع 
مبهامت  قيامنا  اىل  اضافة  السنة.  يقارب  ما 
من  الكثري  توقيف  اىل  ادت  اخرى  امنية 
للعدالة الرتكابهم جرائم  املطلوبني  املجرمني 
تلك  كل  ان  القول،  البديهي  من  مختلفة. 
ملحوظ   بشكل  ساهمت  مجتمعة  الجهود 
يف انخفاض نسبة الجرائم عام كانت عليه يف 

السنوات السابقة. 

■ هل من مشاريع تطويرية اخرى تسعون 
اىل تحقيقها؟

تسعى  التي  املشاريع  العديد من  □ هناك 
املديرية العامة لالمن العام اىل تحقيقها يف 

املستقبل، من ابرزها السعي اىل استحداث 
عام  امن  مركز  من  لكل  جديدين  مبنيني 
الهرمل  عام  امن  ومركز  االقليمي  شمسطار 
االقليمي، اذ انهام املركزان الوحيدان ضمن 
نطاق دائرتنا اللذان مل تستحدث لهام مبان 
جديدة. نأمل يف ان يتم تحقيق ذلك يف وقت 
غري بعيد بهدف تأمني خدمة عامة منوذجية 

كلها،  والقرى  البلدات  يف  املواطنني  لجميع 
فاملواطن،  بينهم.  ما  املساواة يف  وعىل قدم 
كام يؤكد دامئا اللواء ابراهيم، هو رب عملنا 
الذي يؤمن رواتبنا من خالل الرضائب التي 
يدفعها، وابسط واجباتنا ان نكون يف خدمة 

رب عملنا.

قاعة االنتظار.

املبنى.
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تحقيق

بانجاز دورات  ايلول 2018،  الذي استحدث اخريا وانطلقت اعامله من  العام،  الخاص باالمن  الوطني  التدريب  يعنى مركز 
تدريب ادارية، امنية، عسكرية، ثقافية، ترفع مستوى اداء العسكريني وجهوزيتهم وثقافتهم. باكورة اعامله متثلت يف وضع 
برامجها  خص  ما  يف  والحق،  مسبق  لتقييم  تخضع  املجاالت،  كل  يف  مكثفة  دورات  تتضمن   ،2019 لعام  تدريب  روزنامة 

ومدربيها ونتائجها العمالنية

تطوير قدرات مركز التدريب الوطني لألمن العام
دورات مكثفة مع تقييم سابق والحق

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

فوق االرض، اضافة اىل طبقة سفلية.
وضع  كيفية  عىل  كثب  عن  االطالع  بهدف 
برامج التدريب، مدى مواكبتها للتطور، وما 
املتدربني  العسكريني  متابعة  تتم  كانت  اذا 
عىل  املنجزة  الدورات  اثر  ملعرفة  الحقا 
املديرية،  ضمن  عملهم  مراكز  يف  ادائهم 
"االمن  توجهت  التفاصيل،  من  وسواها 
الخاص  الوطني  التدريب  مركز  اىل  العام" 
طارق  الرائد  رئيسه  والتقت  العام،  باالمن 

الحلبي.

برامج  تفاصيل  يف  الدخول  قبل   ■
التدريب  قاعات  تصف  كيف  التدريب، 

التي يتضمنها املركز؟ 
العديد  التدريب  قاعات  تتضمن   □
الدروس  العطاء  املخصصة  القاعات  من 
الشاشات  باحدث  املجهزة  النظرية، 
مبوضوع  تتصل  افالم  عربها  نعرض  التي 
يف  للتدريب  مخصصة  قاعة  دورة.  كل 
من  كبري  بعدد  مجهزة  املعلوماتية،  مجال 
قاعة  الحديثة،  الكومبيوتر  وبرامج  اجهزة 
الرياضية،  املعدات  احدث  فيها  للرياضة 
الكتب  من  كبرية  مجموعة  تحوي  مكتبة 
املتخصصة  والعاملية  العربية  اللبنانية 
ترصف  يف  واملوضوعة  املجاالت  كل  يف 
العسكريني مع توابعها طبعا. اما التدريب 

العمالين فننجزه يف مختلف مقار املديرية 
املجهزة لذلك، بحسب طبيعة كل دورة. 

■ كيف تقيمون تطبيق روزنامة تدريب العام  
2019  بعد ستة اشهر عىل اطالقهم لها؟

قمنا ونقوم  ما  ابرز  الضوء عىل  □ سالقي 
مسألة  العام"  "االمن  ولقراء  لكم  تاركا  به 
تقييم واقع الحال. مركز التدريب الوطني 
من  بنوعني  يعنى  العام  باالمن  الخاص 
التي  اي  الثابتة  الربامج  التدريب:  برامج 
املوضوعة  التدريب  روزنامة  تتضمنها 
الثابتة  غري  والربامج  كاملة،  لسنة  مسبقا 
السنة  خالل  تطرأ  قد  التي  الدورات  اي 
بفعل عالقاتنا كمركز تدريب، وعالقات كل 
مكاتب االمن العام، مع مختلف منظامت 
املدين  املجتمع  وجمعيات  وهيئات 
والدولية.  املحلية  الرسمية،  واملؤسسات 
الثابتة، اشري  التدريب  يف ما خص روزنامة 
 2019 العام  مطلع  انطالقها  منذ  انه  اىل 
ثالث  مبعدل  مكثفة،  دورات  ننجز  نحن 
نستثمر  بحيث  آن،  يف  دورات  اربع  او 
متواصل  بشكل  املركز  مبنى  غرف  جميع 
اىل اقىص حد ممكن. استطرادا، نقوم ايضا 
بانجاز العديد من الدورات االخرى خارج 
اخرى  قاعات  اي يف  التدريب،  مبنى مركز 
ضمن املديرية او خارجها، بحيث نستثمر 
الذين  وعنارصه  املركز  ضباط  كل  طاقات 
اقىص  اىل  فيها،  ويدربون  عليها  يرشفون 
حد ممكن. يف موازاة ذلك، وبهدف تطوير 
القدرات البرشية للمركز، من حيث العدد 
والنوعية، عمدنا اىل زيادة عديد عسكريي 
املركز، واخضاع العسكريني الجدد لدورات 

االختصاصات،  مختلف  يف  مدربني  اعداد 
يك نستطيع الحقا، من خاللهم، انجاز عدد 
نطاق  خارج  السيام  الدورات،  من  اكرب 
املركز  مبنى  ان  اعتبار  عىل  املركز  مبنى 
كل  اىل  اضافة  القصوى.  لحدوده  يستثمر 
اهم  يف  املشاركة  عىل  دوما  نحرص  ذلك، 
اداء  بتطوير  املتعلقة  الدولية  املؤمترات 
املدربني.  قدرات  وتعزيز  التدريب  مراكز 
تنظيم مؤمترات مامثلة يف  كام ساهمنا يف 
وسفارات  منظامت  مع  بالتعاون  لبنان، 

ومراكز تدريب اقليمية ودولية.   

■ كثافة الجهود التي ارشتم اليها تستحق 
نوعية  اىل  بالنسبة  ماذا  لكن  التقدير. 

مضمون برامج الدورات؟
□ لتوضيح الصورة يف هذا االطار، نشري ان 
كل دورة تخضع لثالث مراحل من التدقيق 

والتقييم الرتبوي او التدريبي، هي:
التدريب،  دورة  بدء  قبل  ما  مرحلة  اوىل: 

وابرز االجراءات التي تشملها:
لتوضيح  الالزمة:  الدورات  تحديد  ا- 
مركز  ان  اىل  نشري  املجال،  هذا  يف  الصورة 
التدريب الوطني الخاص باالمن العام يتبع 
اداريا اىل دائرة التدريب يف مكتب شؤون 
التدريب  دائرة  تضم  املديرية.  يف  العديد 
منسقي تدريب موجودين بشكل دائم يف 
ومهمتهم  ودوائرها،  املديرية  مكاتب  كل 
الدورات،  انواع  اىل جميع  دراسة حاجاتها 
رفع  ثم  ومن  رؤسائها،  مع  بالتنسيق 
التي  الدائرة  رئاسة  اىل  بها  مفصل  تقرير 
برامج  تفاصيل  كل  بدورها يف  معنا  تنسق 
الدورات. يف هذا السياق، نأخذ يف االعتبار 

هو  ما  احدث  الدورات،  برامج  وضع  عند 
التدريب  برامج يف اهم مراكز  معتمد من 
وثقافة  علم  ملستوى  مراعاتها  العاملية، 
سيخضعون  الذين  العسكريني  وقدرات 
لها، وكيفية السعي اىل رفع مستوى ادائهم 
تلك  عرب  عملهم  مراكز  ضمن  الوظيفي 

الدورات. 
وموادهم  املدربني  كفاية  يف  التدقيق  ب- 
الدورة،  تنفيذ  بدء  قبيل  وذلك  التدريبية: 
لتدريس  املرشحون  املدربون  كان  سواء 
املواد التعليمية، النظرية او العمالنية خالل 
منظامت  من  الي  او  ملركزنا  تابعني  الدورة 
املؤسسات  او  وهيئاته  املدين  املجتمع 
نتعاون  التي  والدولية،  املحلية  الرسمية، 
مدى  من  التأكد  عىل  نعمل  بحيث  معها. 
التي  املادة  مجال  يف  املدرب  وخربة  كفاية 
يعطيها، مدى مواكبة مضمون املادة للتطور 
الذي  املجال  يف  وعامليا  محليا  الحاصل 
االداء  تطوير  يف  مساهمتها  مدى  به،  تعنى 
الوظيفي للعسكريني ضمن مراكز عملهم. 

وابرز  التدريب،  دورة  تنفيذ  ثانية: مرحلة 
االجراءات التي تشملها:

ا- امتحان اويل لتقييم الكفاية: فور التحاق 
من  اختيارهم  ويتم  بالدورة،  العسكريني 

رؤساء املكاتب او الدوائر التي يتبعون لها 
لتقييم  رسيعا  امتحانا  لهم  نجري  اداريا، 
كل  لنا معرفة مدى متتع  يتيح  مبا  الكفاية 
الالزمة  الكفاية  من  االدىن  بالحد  منهم 
احدهم  ان  لنا  تبني  اذا  الدورة.  ملتابعة 
فيها.  اشرتاكه  عدم  نقرر  بذلك  يتمتع  ال 
كذلك ندقق يف ما اذا كان رؤساء املكاتب 
والدوائر اختاروا للدورة عسكريني تتناسب 

طبيعة مهامتهم مع مضمونها ام ال.

للمدرب:  التدريبي  االداء  يف  التدقيق  ب- 
املادة  يعطي  كان  اذا  ما  تقييم  لناحية 
عىل  قدرته  مدى  جيد،  بشكل  التدريبية 
املتدربني، مدى  اىل  االفكار بسهولة  ايصال 
مدى  معه،  املتدربني  وتفاعل  تجاوب 
واستفساراتهم،  اسئلتهم  كل  عن  اجابته 

وسواها من التفاصيل املامثلة.
االنتهاء  بعد  االمتحانات:  نتائج  تقييم  ج- 
نقوم  دورة،  لكل  النهائية  االمتحانات  من 
التي  االجابات  مضمون  يف  بالتدقيق 
النظرية،  املواد  ضمن  املتدربون  اعطاها 
وعىل مستوى عالماتهم يف املواد التدريبية 
استيعابهم  مدى  تقييم  بهدف  العمالنية، 
خالل  لهم  اعطيت  التي  للمعلومات 

الدورة. 
بعد  التدريب:  بعد  ما  مرحلة  ثالثة: 
نقوم  عملهم،  مراكز  اىل  املتدربني  عودة 
لدائرة  التابعني  املنسقني  مع  بالتواصل 
مكاتب  مختلف  يف  املوجودين  التدريب، 
رؤساء  مع  وكذلك  العام،  االمن  ودوائر 
املتدربون  يتبع  الذين  والدوائر  املكاتب 
استفادة  مدى  عىل  الوقوف  بهدف  لهم، 
يف  الدورة  من  املتدربني  العسكريني 
املتصلة مبوضوع  عملهم  مجاالت  مختلف 
ميدانية  بزيارات  دوريا  نقوم  الدورة. كام 
االطالع  بهدف  والدوائر  املكاتب  تلك  اىل 
عىل مستوى ادائهم الوظيفي يف املجاالت 
لها.  خضعوا  التي  الدورة  تناولتها  التي 
التدقيق  ان  ايضا،  اليه  االشارة  تجدر  ما 
يقترص  ال  التدريبي  او  الرتبوي  والتقييم 
مركزنا  ضمن  تنجز  التي  الدورات  عىل 
التي  الدورات  كل  ايضا  يشمل  بل  فقط، 
تجريها املديرية العامة لالمن العام ضمن 
باالشرتاك  اخرى  اماكن  يف  او  مقراتها، 
وهيئات  منظامت  مختلف  مع  والتعاون 
الرسمية  املؤسسات  او  املدين  املجتمع 
ضمن  تكون  التي  الدولية،   او  املحلية 

صالحيات مركزنا.

نتائج  من   الحقا  االستفادة  يتم  هل   ■
التدريبي  او  الرتبوي  والتقييم  التدقيق 

الذي تجرونه بالنسبة اىل كل دورة؟ 

رئيس مركز التدريب الوطني الخاص باالمن العام الرائد طارق الحلبي.

اللواء ابراهيم يولي 
اهتماما خاصا باملتفوقني 

ضمن الدورات

ننجز ثالث او اربع دورات 
في آن

طاقاتنا  نستثمر 
الى  البشرية والجغرافية 

اقصى حد ممكن

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com
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□ بالتأكيد. بعد انتهاء كل دورة نقوم 
نتائج  يتتضمن  مفصل  تقرير  بانجاز 
التدريبي  او  الرتبوي  والتقييم  التدقيق 
اضافة  بها،  يتصل  ما  يف  اجريناه  الذي 
نرفعه  ثم  واقرتاحاتنا. ومن  اىل مالحظاتنا 
التي  اىل كل من رؤساء املكاتب والدوائر 
شؤون  مكتب  واىل  لها،  املتدربون  يتبع 
العديد يف املديرية، الذين يستفيدون من 
تلك املعطيات يف العديد من االمور ذات 
عرب  مثال  وصالحياتهم،  بعملهم  الصلة 
اخذها يف االعتبار يف اي تشكيالت تحصل 
الشخص  وضع  لهم  يتيح  مبا  مستقبال 
من  وسواها  املناسب،  املكان  يف  املناسب 
االمور. استطرادا، نحن نقوم بكل مهامت 
عدة  الهداف  تلك،  والتقييم  التدقيق 
ابرزها، التأكد من جدوى كل دورة واثرها 
خطأ  اي  اىل  التنبه  املتدربني،  اداء  عىل 
بهدف  خاللها  حصل  يكون  قد  تقصري  او 
تالفيه مستقبال، دراسة ما اذا كنا يف حاجة 
اذا  اىل دورات اكرث يف مجال معني، او ما 
اىل  ما  دورة  تقسيم  املستحسن  من  كان 
بهدف  متقدمة  متوسطة،  بدائية،  اقسام 
اىل  الحقا  تحتاج  الدورات  من  اي  معرفة 
بعد  املثال،  سبيل  عىل  تذكريية.  دورة 
الكومبيوتر،  مجال  يف  ما  دورة  ننجز  ان 

بانجاز  انتهائها،  نقوم بعد اشهر عدة من 
دورة تذكريية تهدف اىل وضع العسكريني 
برامج  احدث  صورة  يف  انجزوها  الذين 
خالل  صدرت  قد  تكون  التي  الكومبيوتر 
تلك االشهر التي تلت انهاء الدورة االوىل، 
بعد  يوما  تتطور  املعلوماتية  برامج  كون 
كل  خالل  من  نسعى  نحن  بالتايل،  يوم. 
تلك االجراءات التي نقوم بها اىل مراكمة 
وتطوير  قدراتنا،  تطوير  بهدف  خرباتنا 
الثقايف،  العسكري،  االداء االداري، االمني، 
هو  هذا  وعسكرييه.  املديرية  لضباط 
مركز  استحداث  من  االسايس  الهدف 

التدريب الوطني الخاص باالمن العام. 

يحققون  الذين  املتدربني  اىل  بالنسبة   ■
لفتة  من  هل  الدورة،  خالل  مميزة  نتائج 

خاصة لهم؟
انتهاء  الذي نضعه عقب  العام  التقرير   □
شتى  يف  اقرتاحات  نضمنه  دورة،  كل 
مكافئة  اقرتاح  ضمنها  ومن  املجاالت 
دورة،  كل  خالل  واملتفوقني  املتميزين 
املبارشون  رؤساؤهم  يراه  ما  بحسب 
ومكتب شؤون العديد مناسبا ضمن حدود 
صالحيات كل منهم. ما تجدر االشارة اليه 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  ان 
يف  باملتفوقني  خاصا  اهتامما  يويل  ابراهيم 
مكافآت  او  تنويهات  ومينحهم  الدورات 
يف  منهم  الكثريين  يستقبل  كام  متنوعة. 
التي  كفاياتهم وطاقاتهم  مثنيا عىل  مكتبه 

تفخر بها املديرية.  

انجزمتوها  التي  الدورات  انواع  ابرز  ما   ■
خالل االشهر االخرية؟

االدارية،  الدورات  من  الكثري  انجزنا   □
جميع  يف  والتثقيفية  العسكرية،  االمنية، 
سبيل  عىل  نذكر  ابرزها،  من  املجاالت. 
اعداد مدربني يف  الحرص: دورات  املثال ال 
مرشوع  مع  بالتعاون  املجاالت  مختلف 
من  املمول  لبنان  يف  االمن  قطاع  اصالح 
االتحاد االورويب، دورات يف اللغة الروسية 
بالتعاون مع املركز الثقايف الرويس، يف مجال 
رابطة  مع  بالتنسيق  مايكروسوفت  برامج 
كاريتاس لبنان، يف موضوع حقوق االنسان 
عىل املعابر الحدودية بالتعاون مع املكتب 
دورات  الهجرة،  سياسات  لتطوير  الدويل 
فني  ومسعف  اويل  اسعاف  معلوماتية، 
متقدم، سوق آليات عسكرية، ادارة املوارد 
برامج  االعالم،  الداخيل،  التدقيق  البرشية، 
املكتبات، وسواها. كام  ادارة  الفوتوشوب، 
املقبلة  الفرتة  يف  دورات  الطالق   نتحرض 
فور االنتهاء من الدورات التي تنجز حاليا 
عديل،  محقق  كدورات   املركز،  ضمن 
الدفاع  تقنيات  االسلحة،  كل  استعامل 
حقوق  والتوقيف،  والتكبيل  النفس  عن 
انجاز كامل  ايضا. هدفنا  االنسان، وسواها 
ارقى  وفق   2019 العام  تدريب  روزنامة 

معايري التدريب املعتمدة دوليا. احدى دورات التدريب يف املركز.

نعتمد احدث معايير 
التدريب املعتمدة عامليا

نعمل على تطوير
التدريبية بشكل  البرامج 

متواصل
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نظمت  املخدرات،  ملكافحة  العاملي  اليوم  يف 
جمعية جاد - شبيبة ضد املخدرات بالتعاون 
مع دائرة التدريب يف املديرية العامة لالمن 
بعنوان:  عمل  ورشة  آب،   27 قاعة  يف  العام 
شارك  وحلول"،  مشاكل   - العقلية  "املؤثرات 
فيها عدد من الضباط والعسكريني الطالعهم 
االنواع  وتعريفهم عىل  االدمان  عىل عالمات 
تهريبها،  واساليب  للمخدرات،  الجديدة 
ومهامتهم  تحقيقاتهم  يف  مساعدتهم  بهدف 

االستقصائية.
مهد للورشة املفتش املؤهل اول جورج روكز 
بتوجيهات  املديرية،  ان  فيها  اكد  بكلمة 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  مديرها  من 
سعت وتسعى دوما اىل التعاون مع جمعية 
الحكومية  املعنية،  الجهات  وسائر  جاد 
صفوف  بني  التوعية  لنرش  الحكومية،  وغري 
الحلول  وايجاد  العام  االمن  يف  العسكريني 
املناسبة آلفتي املخدرات واملؤثرات العقلية. 
وعدد النقيب االسبق للصيادلة الدكتور زياد 
نصور االسباب التي تدفع الشباب اىل تعاطي 
املخدرات، السيام الناتجة من مشاكل عصية 
اهمية  عىل  وشدد  لها.  حلول  ايجاد  عىل 
الذي  االدمان  العراض  املبكر  "االكتشاف 
ان  عىل  مركزا  آجيالنا"،  مستقبل  يهدد 
بعض  استعامل  يف  ايضا  تكمن  "الخطورة 
مثل  املخدرات  ضمن  املصنفة  غري  املواد 
اثناء  التي تستخدم يف   Anaesthesia ادوية
التي  او  املستشفيات  الجراحية يف  العمليات 
ان  واوضح  االطار".  جنط  لتنظيف  تستخدم 
العامل  ودول  لبنان  يف  منترشة  املواد  هذه 
ترشع  ان  امكانها  يف  "لكن  قانونية  بطريقة 
املخدرات،  نفق  يف  للدخول  واسعا  الباب 
يف  تستخدم  كالتي  االدوية  بعض  اىل  اضافة 
عالج الباركنسون واالسهال واالوجاع والرصع 

في اليوم العاملي ملكافحة املخدرات
ورشة عمل كشفت املخاطر وإحباط التهريب

نشاطات

من ورشة العمل.

املعروف بداء النقطة، وهي ادوية رشعية اذا 
فائدتها  تعطي  صحيحة  بطريقة  استعملت 
من  سيئة  بطريقة  استعاملها  لكن  املرجوة. 
اىل  يؤدي  ان  ميكن  الطبيب  وصفة  دون 
والكوكايني  كالهرويني  املخدرات  تعاطي 

وغريهام".
وعدم  االرسية  الرعاية  "غياب  ان  اىل  ولفت 
آليات  عن  االهل  لدى  معلومات  وجود 
استخدام هذه املواد التي تفيض اىل االدمان، 
يجعل امر التعاطي فيها سهال عىل اي مراهق 
مفعوال  يعطي  جديد  يشء  تجربة  يحاول 
وان  خصوصا  املخدرات،  انواع  بباقي  شبيها 
ويستخدم  تجارية  محال  يف  موجود  بعضها 

يف مجاالت حياتية يومية".
وتناولت املحامية جميلة نجيم يف مداخلتها 
فاشارت  املخدرات،  تعاطي  عالمات  ابرز 
بتغريات  االوىل تيش  املرحلة  "اعراض  ان  اىل 
بظهور  وتتسم  النفسية،  الحالة  يف  مفاجئة 
الدراسة،  يف  االنتظام  عدم  السوء،  رفاق 
بروز  املنزل،  اثاث  بعض  او  االموال  فقدان 
املخدرات  موضوع  مناقشة  عند  الغضب 
وتأخريه".  تغيبه  اسباب  عن  الحديث  او 
ورأت ان املتعاطي يف املرحلة الثانية "تتميز 
واالكتئاب  والعزلة  بالعدوانية  ترصفاته 
االختالط  عدم  يف  رغبته  وتتضح  والخمول، 
وتزداد  الخارجي،  مبظهره  واالهتامم  العائيل 
االطراف  بثقل يف  ويشعر  عرقه،  افراز  كمية 
الدامئة  رغبته  وتنكشف  الرأس،  يف  ودوار 
يف  برسعة.  وانفاقه  املال  عىل  الحصول  يف 
الرتكيز  عىل  القدرة  يفقد  الثالثة  املرحلة 
مييل  مفاصله،  يف  بأمل  يشعر  الشهية،  وعىل 
االفيون،  متعاطي  اىل  بالنسبة  النعاس  اىل 
بصورة  وزنه  وينقص  الجنسية  الرغبة  يفقد 
الهرويني،  متعاطي  اىل  بالنسبة  مفاجئة 

 نشاط غري طبيعي مكثف ملدمني الكوكايني".
عىل  تظهر  اخرى  اعراض  عند  وتوقفت 
يف  رسعة  اليدين،  يف  الرعشة  مثل  املتعاطي 
متواصل،  حكاك  كالجنون،  هذيان  التنفس، 
الوجه  عىل  شحوب  الفم،  من  كريهة  رائحة 
الدم،  بصق  مع  اسهال  الشفاه،  وتشقق 
القلب،  رضبات  وزيادة  الدم  ضغط  ارتفاع 
شعور بالخوف والذعر، احمرار العني وسعال 
العثور  التبول،  اىل  متكررة  وحاجة  مستمر 
اوراق  او  مالعق  وعىل  فارغة  حقن  عىل 
اللجوء  الحامم واالدراج،  قصدير محروقة يف 
اىل رسم االوشام عىل جسده الخفاء مظاهر 

التقرحات. 
الشخص  اعتبار  ميكن  "ال  انه  عىل  وشددت 
بعض  من  واحدة  عالمة  ظهور  مدمنا مبجرد 
الرضوري  من  بل  اليها،  املشار  العالمات 
مجتمعة  عدة  مؤرشات  االعتبار  يف  االخذ 

وربطها بوضعه الراهن".
املخدرات  مكافحة  شعبة  رئيس  وعرض 
العقيد  اللبنانية  الجامرك  وتبييض االموال يف 
فاشار  الحديثة،  التهريب  الجردي طرق  نزار 
اىل  مهربة  كانت  املضبوطات  "معظم  ان  اىل 
آالت  داخل  موضبة  وكانت  العربية،  الدول 
خشب  طاوالت  داخل  او  الخشب،  لكبس 
لالطفال، او فاكهة مجففة مشبعة بالكوكايني، 
او ضمن زهورات، او داخل دراجات هوائية، 
اثاث  او داخل  النايلون،  او داخل لفات من 
منزل، او ضمن ادوية للغسيل والصابون، او 
هدايا،  ورق  او ضمن  مسافر،  احشاء  ضمن 
اقفاص  اسفل  يف  او  عازلة،  الواح  ضمن  او 

البالستيك".
ضبطتها  التي  باملواد  احصائيا  جدوال  واورد 

شعبة الجامرك عىل الشكل االيت:
90,5 كلغ  2015: 303 كلغ كبتاغون،  • عام 

كلغ   2361 ترامادول،  كلغ   2,6 كوكايني، 
حشيشة. 

 192,7 كبتاغون،  كلغ   1163  :2016 عام   •
كلغ كوكايني، 300 كلغ حشيشة، 1110 كلغ 

.Diethylether كلغ BMK، 480
كلغ   72 كبتاغون،  كلغ   526  :2017 عام   •

كوكايني، 3674 كلغ حشيشة.
 26,7 كبتاغون،  كلغ   2072  :2018 عام   •
كلغ كوكايني، 4107 كلغ حشيشة، 240 كلغ 

 .BMK
بشكل  يرتكز  الشعبة  عمل  ان  اىل  ولفت 
اسايس عىل "تحليل املعلومات والخربة واالرادة 
اىل  نظرا  اآلفة،  هذه  انتشار  منع  يف  والرغبة 
ان  واوضح  شبيبتنا".  عىل  الجسيمة  ارضارها 
قراءة  خالل  من  "قادرون  الشعبة  عنارص 
البيانات عىل االشتباه بوجود مواد ممنوعة بني 
افتقادهم  من  الرغم  عىل  املستوردة،  البضائع 
اىل التقنيات الحديثة التي متكنهم من الكشف 
عمره  يزيد  املستخدم  السكانر  حيث  الدقيق 
عن 15 سنة ومل يعد يف حال جيدة". وشدد عىل 
الحذر  من  كثريا  "تتطلب  التفتيش  عملية  ان 
للتأكد من ان البضائع مشبوهة حتى ال تتحمل 
الجامرك مسؤولية تلفها". واكد ان مرفأ بريوت 
املخدرات  لتهريب  اساسيا  رادعا  يشكل  "بات 

عىل الرغم من االمكانات املتواضعة".

حواط  جوزف  جاد  جمعية  رئيس  وتحدث 
االمنية  االجهزة  بني  التعاون  اهمية  عن 
املعنية مبكافحة املخدرات، مثنيا عىل "تطور 
الحد  يف  العام  االمن  الجهزة  الوقايئ  العمل 
التي  الخربة  بفضل  اآلفة  هذه  انتشار  من 
متواصل  بشكل  اطالعها  خالل  من  تكتسبها 
واساليب  للمخدرات  الجديدة  االنواع  عىل 
االدمان  بعالمات  ومعرفتها  تعاطيها، 
املروجني  عىل  والقبض  املدمنني  الكتشاف 
ايام  اىل  "ترمز  تاريخا   45 وعرض  والتجار". 
تحسبا  امنيا  مراقبتها  بعضها  يتطلب  عاملية 
الحتامل وقوع حوادث يف اثناء االحتفال بها، 
 20/4 كتاريخ  املشبوهة  املناسبات  السيام 

اليوم العاملي لتعاطي املخدرات".
العام  االمن  ربط  "اهمية  عىل  وشدد 
خصوصا  الخربات  لتبادل  دولية  مبنظامت 

عامن  سلطنة  يف  العاملي  الرشوق  مركز  مع 
ومع اختصاصيني يف العالج النفيس من مرص 

ولبنان".
اىل  االميوين  وديعة  الربوفسورة  وتطرقت 
ان  واعتربت  االلكرتوين،  الهريويني  مسألة 
الشبكة  عىل  االفرتاضية  الحياة  "اشكالية 
عىل  اهتاممنا  محط  تبقى  العنكبوتية 
النفسية  السلوكيات  مفاعيل  مستوى 
والتفاعل  االندماج  يف  واثرها  واالجتامعية، 
االنساين السليم". ولفتت اىل "ظاهرة االدمان 
تطبيقات  عرب  املخدرات  واستخدام  الرقمي 
تقنية  خالل  من  االنرتنت،  شبكة  ومواقع 
غري  ترددية  موجات  بسامع  تتحدد  خاصة 
االذنني  عىل  بينها  ما  يف  ومختلفة  متوازية 
وادراكها  تفكيكها  عىل  الدماغ  قدرة  تفوق 
العصبية،  الكهربائية  االشارات  مستوى  عىل 
وهي من نغامت او موجات الفا وبيتا وثيتا 
يحدث  الذي  االمر  عالية.  ترددية  بجرعات 
او  الجسم  عضالت  يف  الارادية  تشنجات 
هلوسة او اسرتخاء شديد او غيبوبة، استنادا 
التي  الجرعة  وكمية  الرقمي  املخدر  نوع  اىل 

استخدامها". تم 
دون  هرنيتش  االملاين  العامل  ان  اىل  واشارت 
 1839 عام  باالذنني  النقر  تقنية  اكتشف 
"استخدام  لكنه  وعالجية،  طبية  السباب 
يستدعي  فرضية  اليوم الغراض  التقنية  هذه 
قبل  اآلفة  هذه  نحو  الجدي  االلتفات 
انتشارها بشكل كبري". ولفتت يف هذا السياق 
اىل دور االهل يف مراقبة وتوعية ابنائهم من 
جهة، ودور الدولة يف اتخاذ اجراءات رسيعة 
التي  االلكرتونية  التطبيقات واملواقع  يف حق 
تروج للمخدرات الرقمية باسعار زهيدة من 
من  كبرية  تطاول رشيحة  والتي  اخرى،  جهة 

االطفال واالوالد والشباب. 
وقالت: "من منا ال يشكو من هجمة االوالد 
بالشبكة  املوصولة  الخليوية  الهواتف  عىل 
كونية  كواكب  اصبحت  التي  العنكبوتية، 
وحش  وهي  الصغرية،  اياديهم  يف  صغرية 
واندماجية  وتربوية  اخالقية  قيم  لكل  كارس 

بسبب سوء استخدامها". 
باسم  الحلبي  طارق  الرائد  وزع  الختام،  يف 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 

براءات تقديرية عىل املحارضين.

ميشال كرم
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تجتاح املخدرات واملؤثرات العقلية املجتمعات، وبات لبنان يعاين من مخاطرهام باعتبارهام من اخطر املشكالت التي تواجه 
بلدان العامل، حيث ان ارضارهام ال متس املدمن فحسب، بل متتد اثارهام لتلحق ارضارا صحية واجتامعية واقتصادية، ما يقتيض من 
املعنيني يف االجهزة االمنية واالدارات الحكومية وهيئات املجتمع املدين تفعيل سبل املكافحة واالكتشاف املبكر العراض االدمان 

الخطورة في مواد 
منتشرة قانونيا تشّرع الباب 

امام املخدرات
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نشاطات

كان من املفرتض ان يرتاجع عدد املدخنني والضحايا الذين ميوتون سنويا بسب االمراض املرتبطة مبارشة بالتدخني، يف ضوء 
صدور قانون منع التدخني رقم 174 الذي ابرص النور قبل سبع سنوات ومل يطبق برصامة بعد اقراره اال لفرتة ستة اشهر فقط، 

مبا يتناىف مع االتفاقية العاملية ملكافحة التبغ التي وقعها لبنان

األمن العام في اليوم العاملي للحّد من التدخني:
التبغ ُيودي بـ4 آالف شخص سنويًا في لبنان

ال يزال هذا القانون منذ ايلول 2012 ملتبسا يف 
تطبيقه والتزامه، ويتذمر منه القطاع السياحي 
لبنان.  يف  واملطاعم  املقاهي  اصحاب  والسيام 
علام انه مل يستطع ان يقلل من استهالك التبغ 
وانتاج  واملعسل  االجنبية  السجائر  استرياد  وال 
تطبيقه  يف  االخفاق  ادى  بل  املحلية،  السجائر 
التي  الخطر  دائرة  توسيع  يف  املساهمة  اىل 
صغار  املدخنني،  وخصوصا  باللبنانيني،  ترتبص 
بشكل  سنويا  اعدادهم  يزداد  الذين  السن، 
الفت مع غياب ثقافة منع بيع منتجات التبغ 
ومختلف مشتقاته اىل غري الراشدين. كام افىض 
تفاقم  اىل  القانون  تطبيق  يف  املعنيني  تقاعس 
تنباكها من  يعترب  التي  الرنجيلة  انتشار ظاهرة 
تستهدف  وانها  خصوصا  التبغ،  انواع  اخطر 
بشكل غري مسبوق اوساط الشباب واملراهقني 

دون سن الثامنة عرشة. 
يف اليوم العاملي للحد من التدخني، وانطالقا من 
املديرية  عسكريي  قدرات  تعزيز  اىل  الحاجة 
العامة لالمن العام يف مجال التوعية واالهتامم 
واستكامال  والوظيفية،  الصحية  بشؤونهم 
للتعاون القائم بني املديرية العامة لالمن العام 
مكتب  نظم  جاد،  وجمعية  الصحة  ووزارة 
مع  بالتعاون  التدريب  دائرة   - العديد  شؤون 
الجهات املذكورة، ندوة حول مضار التدخني يف 
قاعة 27 آب يف املبنى املركزي، شارك فيها رئيس 
مصلحة الديوان يف وزارة الصحة ومدير الربنامج 
فادي سنان، رئيس  التدخني  للحد من  الوطني 
جوزف  املخدرات(  ضد  )شبيبة  جاد  جمعية 
عن  االقالع  مركز  يف  املجازة  املمرضة  حواط، 
التدخني يف مستشفى اوتيل ديو ليىل بوحبيب.  
القانون "تكمن عىل  لفت سنان اىل ان اهمية 
صعيد بناء الوطن من خالل بناء االنسان فيه، 
العامة  االماكن  يف  التدخني  منع  عىل  يركز  اذ 
لكل  والرتويج  واالعالن  الدعاية  املغلقة، ومينع 

ميشال كرم
Michelkaram2@hotmail.com

بنسبة  نصية  تحذيرات  ويضع  التبغ،  منتجات 
التدخني يف  التبغ، وينهي عن  40% عىل علب 
غرف  من  و%80  املغلقة  واملالهي  املطاعم 

الفنادق". 
هذا القانون الذي شهد اخفاقا يف مرحلة الحقة 
"اثار جدال كبريا عىل  انه  اقراره، رأى سنان  من 
مختلف املستويات يف لبنان، بحيث ان تطبيقه 
كان ممتازا يف بعض املجاالت واخذ مدا وجذرا يف 
مجاالت اخرى ومن وقت اىل اخر، وذلك استنسابا 
مع الجهات املعنية بتطبيقه. اال انه سجل نجاحا 
تاما يف محورين اساسيني: منع الدعاية واالعالن 
والرتويج لكل منتجات التبغ، ووضع التحذيرات 
النصية عىل علب التبغ. علام انه واجه صعوبات 
واملقاهي  املطاعم  يف  السيام  تطبيقه  يف  كربى 
اللبنانية مع تقديرنا واحرتامنا لتلك التي تطبق 

هذا القانون".
االيجابية،  فوائده  له  كانت  القانون  بأن  وجزم 
وقارن بني "املرحلة التي سبقت اقراره حيث كان 
واملؤسسات  املراكز  جميع  يف  منترشا  التدخني 
الدعاية  عىل اختالف اشكالها، وكانت عمليات 
طرقاتنا  معظم  تغطي  له  واالعالن  والرتويج 
اعقبت  التي  املرحلة  وبني  اعالمنا،  ووسائل 
اقراره حيث نرى اليوم ان مستشفيات ومدارس 
وجامعات ومراكز تجارية ودور سينام ومصارف 
التدخني، وخري  من  خالية  مراكز  باتت  وغريها 
مثال عىل ذلك املديرية العامة لالمن العام التي 

تطبق القانون يف جميع املقرات التابعة لها".
خطرة  "ظاهرة  عىل  االضاءة  سنان  يغفل  مل 
ابرز  من  وتعترب  اليوم  اجيالنا  تجتاح  باتت 
مخاطر القرن الحادي والعرشين، هي الرنجيلة 
املناطق وعىل جميع  الواسع يف كل  وانتشارها 
مواجهة  ان  اىل  ويشري  واالعامر".  املستويات 
الجهود  كل  تضافر  "تتطلب  اآلفة  هذه 
املجتمع  ملا تشكل من خطورة عىل  ملكافحتها 

ان  مبينا  فيه"،  الشباب  اللبناين وعىل مستقبل 
ان  الوزارة اظهرت  بها  التي قامت  االحصاءات 
الشباب يف لبنان بني سن 13 و15 سنة يتعاطون 
التدخني بنسبة 36%، وتزيد عن 50% بالنسبة 
اىل البالغني. هذه النسبة تعترب من اكرب االرقام 
االحصاءات  اشارت  فيام  العامل،  مستوى  عىل 
الرسمية اىل وفاة 4 آالف شخص يف لبنان سنويا 
التدخني،  بها  يتسبب  التي  االمراض  جراء  من 
فيام يصل الرقم اىل 6 ماليني و500 الف شخص 

يف العامل. 
تبغ  واستهالك  التدخني  انتشار  ان  وكشف 
االسباب  ابرز  "يشكل  مبكر  عمر  يف  الرنجيلة 
الالحقة،  السنوات  يف  املخدرات  اىل  لالنتقال 
وان الدخول يف نفق املخدرات يؤدي اىل تدمري 
منه  الخروج  يصبح  بحيث  اجيالنا،  مستقبل 

صعبا وشاقا".
به  تقوم  الذي  الدور  الضوء عىل  سنان  وسلط 
وزارة الصحة بازاء تلك املخاطر، فأكد ان تلك 
التنسيق مع عدد من  املعطيات حتمت عليها 
الجمعيات التي تعمل عىل مكافحة املخدرات 
والتوعية، نظرا اىل الرتابط الكبري بني التدخني يف 
الوطني  للربنامج  سن مبكرة واملخدرات. وكان 
للحد من التدخني عمل دؤوب ادى اىل التعاون 
االهلية  الجمعيات  من  ضاغط  لويب  اليجاد 
الدين  ورجال  املدين  املجتمع  ومؤسسات 
والسياسة واملدارس والجامعات لتطبيق قانون 
الحد من التدخني، بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية، نظرا اىل ما لهذه الجمعيات من انتشار 
وقدرة عىل الوصول اىل مختلف رشائح املجتمع، 
ما يؤدي اىل زيادة الوعي واملشاركة عىل نطاق 

اوسع.
باملبادرات  القيام  عن  الصحة  وزارة  تتوان  مل 
فقد  والتدخني،  االدمان  ملكافحة  الجدية 
بالتعاون مع مستشفى  انشأت بحسب سنان، 

لعالج  مركزا  الجامعي،  الحكومي  الباشق  ضهر 
االدمان من املخدرات يف املستشفى الذي بارش 
باستقبال املدمنني منذ نهاية العام 2012 وحتى 
تاريخه، بسعة 20 رسيرا، حيث قام حتى اليوم 
مبعالجة نحو 3 آالف شخص من مختلف االعامر 
والطبقات االجتامعية واملناطق اللبنانية. يعترب 
حكومي  مستشفى  يف  الوحيد  هو  املركز  هذا 
ويعمل بشكل كامل عىل مدار السنة، بالتعاون 
لتأهيل  واملراكز  الجمعيات  من  عدد  مع 

املدخنني يف مراحل الحقة.
تطبيق  يف  السلبية  العنارص  ابرز  سنان  عزا 
مكافحة  عرقلة  يف  ساهمت  والتي  القانون 
امنية وسياسية مرت فيها  التدخني، اىل عوامل 
لكنه  تاريخه.  حتى  القانون  اقرار  منذ  البالد 
جزم بأن العمل مل يتوقف مع كل القوى االمنية 
والعسكرية لجهة القيام بحمالت توعية مشرتكة 
ان  عىل  وشدد  املآلن".  "النصف  عنوان:  تحت 
الوزارة تبذل جهودا كبرية "القناع اكرب رشيحة 
وخطورة  القانون  هذا  باهمية  املجتمع  من 
نأمل  اسرتاتيجيا،  بوضع  قامت  لذا  االفة،  هذه 
السياسات  وتضع  تتبناها  ان  يف  الحكومة  من 
التي تدعمها، ما يؤدي تاليا اىل تطبيق القانون".

تتمحور هذه االسرتاتيجيا بحسب سنان، حول 
املعنية  الوزارات  جميع  مع  التعاون  تعزيز 
الوطنية  اللجنة  وحدات  ومختلف  والبلديات 
لويب  انشاء  عىل  والعمل  التدخني،  من  للحد 
وكل  التدخني  منع  قانون  لتطبيق  ضاغط 
الجمعيات  ان يضم  به، عىل  املتعلقة  املراسيم 
والنقابات  املدين  املجتمع  ومؤسسات  االهلية 
واالعالميني  السياسية  واالحزاب  الدين  ورجال 
االنتقال  بهدف  والصناعة،  التجارة  وغرف 
اىل  التبغ  علب  عىل  الصحية  التحذيرات  من 
اسعار  رفع  عىل  والعمل  مصورة،  تحذيرات 
التبغية يف لبنان توازيا مع دول  كل املشتقات 
الجوار، وتوقيع اتفاقية القضاء عىل االتجار غري 
بروتوكول  وتوقيع  التبغية،  للمنتجات  املرشوع 
من  الخالية  اللبنانية(  )املسلسالت  الدراما 
ظاهرة التدخني يف لبنان، والعمل مع املنظامت 
مبا  للتبغ  بديلة  زراعات  ايجاد  عىل  الدولية 
تطبيق  اىل  والسعي  املزارعني،  حقوق  يضمن 
يف  النكهات  منع  ومنها   )Cop7( توصيات 
عن  لالقالع  عيادات  وفتح  الرنجيلة  مشتقات 

اشكاله  بكل  للتبغ  مرصد  وانشاء  التدخني 

من االحتفال.

اجراء اختبار.
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انتشار  حول  باحصاءات  والقيام  لبنان  يف 
التدخني واثاره.

التدخني  مضار  اىل  حواط  تطرق  جهته،  من 
"تتضاعف  التدخني  ان  موضحا  عام،  بشكل 
عامل  اىل  عبور  بوابة  يصبح  عندما  خطورته 
املخدرات وآفات اخرى قد يلجأ اليها املدخن"، 
بني  واملستمر  القائم  التعاون  عىل  مثنيا 
املديرية العامة لالمن العام وجمعية جاد لنرش 
قدوة  ليكونوا  العسكريني  لدى  الوعي  ثقافة 
 100 من  اكرث  تنظيم  تم  بحيث  للمواطنني، 
ورشة عمل حول مخاطر آفة املخدرات وطرق 
مكافحتها، مشددا عىل رضورة زيادة الرضائب 
عىل التبغ والتنباك. واعترب ان لهذا االمر اهمية 
كبرية يف الحد من نسبة التدخني، خصوصا و"ان 
علبة   2,200,000 نحو  يوميا  يستهلك  لبنان 
تبغ، علام ان تصنيع السجائر محليا سيتضاعف 
بعد انشاء فرعني جديدين يف الحدت والبرتون 

النتاج تبغ مباركات عاملية". 
من  السيجارة  تحتويه  ما  بنّي  جدوال  وعرض 
الكربون  اوكسيد  واول  القطران  مكونات 
والكوبلت  والكروميوم  والربليوم  والزرنيخ 
تحتوي ذات  التي  بالرنجيلة  والرصاص، مبقارنة 
مضاعفة  اضعافا  تبلغ  بكميات  امنا  املكونات 
القطران يف السيجارة اىل 22 ملغ،  حيث يصل 
والنيكوتني 1,7 ملغ، والرصاص 60 ملغ. وترتفع 
الكمية يف الرنجيلة تباعا اىل 802 ملغ، و3 ملغ، 
النيكوتني  احرتاق  ان  اىل  مشريا  ملغ،  و6870 
ينتج منه حواىل 250 مادة مرضة، 69 منها مواد 
مرسطنة. كام عرض مبتكرات جديدة من علب 
التدخني الستقطاب وجذب املزيد من املدخنني.
تتشكل  التي  السموم  انواع  بوحبيب  وتناولت 
الرنجيلة  اىل  بالنسبة  وخاصة  السجائر  منها 
سيجارة،   100 تدخني  ساعة  كل  تعادل  حيث 
والسيام  الصحة  عىل  تأثريها  مدى  شارحة 
لجهة الرئتني واالمراض التي تنجم عنها امراض  
العجز  القلب،  انسداد رشايني  )الرسطان،  عدة 

الجنيس...(.
واجرت اختبار CO لنحو 40 عنرصا، وتفاوتت 
مع  و45،   3 بني  الفحوص  لنتائج  املعدالت 
فوق  وما  للمدخنني   50 معدل  ان  اىل  االشارة 
ان  لوحظ  وقد  فورية.  بصورة  عالجا  يتطلب 
نسبة الـ CO لدى مارك مارون مثال )من عديد 
دائرة مرفأ بريوت( بلغت 29 علام انه ال يدخن 

الظروف  اىل  السبب  بوحبيب  وعزت  بتاتا. 
البيئية التي تحوط مبكان عمله او اقامته.

طارق  الرائد  التدريب  دائرة  رئيس  وقدم 
لالمن  العام  املدير  باسم  شكر  كتب  الشويف 
سنان  من  كل  اىل  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
الندوة،  هذه  يف  ملشاركتهم  وبوحبيب  وحواط 
للحد من مخاطر  التوعية  لدورهم يف  وتقديرا 

هذه اآلفة.
يتضمن  معرض  عىل  الحضور  جال  ختاما، 
التدخني  مخاطر  اىل  تشري  ومجسامت  رسوما 
املشاركني  عىل  ووزعت  الصحة،  عىل  وتأثريها 

منشورات توعية. 

نرشت منظمة الصحة العاملية تقريرا عن وباء التبغ، لفتت فيه اىل ان زيادة الرضائب بنسبة 
10% تقلل استهالكه 4% يف البلدان املرتفعة الدخل، و5% يف البلدان ذات الدخل املحدود 
واملتوسط. لكن الرضائب املرتفعة عىل التبغ نادرا ما تستخدم كوسيلة ملكافحة التدخني، اذ 
ان هناك 23 بلدا فقط تتجاوز فيها نسبة الرضائب املفروضة عىل التبغ 75% من سعر البيع 
بالتجزئة. ويؤكد التقرير ان التبغ يقتل نصف من يتعاطونه تقريبا، واذا استمر استهالكه 

عىل هذا املنوال فسيتسبب بوفاة نحو مليار مدخن يف القرن الحادي والعرشين.

الضرائب تثني 
عن تعاطي التبغ

التدخني والرنجيلة يشكالن ابرز االسباب لالنتقال اىل املخدرات.

شباب لبنان يتعاطون
التدخني بنسبة %36

اذا استمر استهالك التبغ 
فسيؤدي الى وفاة نحو 

مليار مدخن في القرن 21

هوايته قيادة الطائرات التدريبية
املفتش ثاني جّمول: 

تمنيت البقاء في الفضاء

مواهب

يف طفولته كان يصطحبه والده اىل مكان عمله يف مطار بريوت، فشعر املفتش ثاين 
يف االمن العام محمد جمول باحساس غريب، كأنه ذاهب اىل بيته

صيدا  )مركز  العام  االمن  يف  ثاين  املفتش  يشعر 
االقليمي( محمد جمول بالسالم حني يبتعد عن 
االرض بأن ال وجود الحد يف الفضاء سوى الغيوم 
والصوت االيت من برج املراقبة. احساسه باالختناق 
عىل االرض وبني ضجيج الناس، جعله يتمنى البقاء 

يف الفضاء ليكون قريبا من السامء.
يف حوار مع "االمن العام"، يروي قصته مع هواية 
اهيل  كان  طفولتي  "يف  قائال:  الطائرات،  قيادة 
مطار  يف  عملهم  مركز  اىل  معهم  يصطحبونني 
املراقبة،  بريوت حيث كان يعمل والدي يف برج 
ووالديت كانت وما زالت تعمل يف قسم االرصاد 
الجوية.  النرشات  اعداد  يتوىل  الذي  الجوية 
العامل اىل حد  بهذا  الطائرات وتأثرت  نشأت بني 
ما زلت اتذكر معه مطار بريوت القديم ورشفات 
مكاتبه التي كان والدي يأخذين اليها من مكتبه، 
كمراقب جوي يف برج املراقبة، ملشاهدة الطائرات 
يف اثناء اقالعها وهبوطها، ومن اجل ان يعرّفني 
اكرث اىل طبيعة عمله، خصوصا التحدث اىل قائد 
الطائرة. ما شعرت به يف ذلك العمر كان شعورا 
غريبا، كأنني ذاهب اىل بيتي. هكذا عنى يل مطار 
بريوت يف طفولتي. احب والدي ان نختار، انا او 
شقيقتي الكربى، قيادة الطائرات كمهنة مستقبلية 
لنا. لكنني، برصاحة، كرهت هذه املهنة يف صغري 
الن  البيت،  عن  املتواصل  اهيل  غياب  بسبب 
طبيعة هذا العمل تأخذ الكثري من وقت االنسان. 
فابتعدت عن هذه املهنة، يف بادىء االمر، لكني 
اكتشفت يف ما بعد انها هوايتي، الختار التخصص 
يف   AUL جامعة يف  واملسموع  املريئ  االعالم  يف 
الليسانس  شهادة  بعد حصويل عىل  بلدة جدرا. 
الحصول  ضمن اختصايص االعالمي، مل ارغب يف 
عىل شهادة املاجستري يف االختصاص نفسه، النني 
رغبت يف التعرف عىل علم جديد، فراودتني فكرة 
التدرب عىل قيادة الطائرات. عرضت الفكرة عىل 

املفتش ثاين يف االمن العام محمد جمول.

والدي، فرحب باالمر وكان مرسورا كونها تحقق 
يف  الطريان  نادي  اىل  اصطحبني  القديم.  حلمه 
واىل  عبود  ميشال  صاحبه  اىل  ليعرفني  بريوت 
املدرب ايضا، الذي صارحته بشغفي هذا، فوافق 
عىل تدريبي عىل قيادة الطائرات للحصول بداية 
الخاصة.  الطائرات  لقيادة   P.P.L شهادة  عىل 
واالستعامل  الهواية  من  االنتقال  يف  رغبت  ثم 
الشخيص للطائرات التدريبية، كام اتواله االن، اىل 
اواصل هذا  التجاري  العمل  االحرتاف من خالل 
العلم للحصول عىل شهادة C.P.L التي تسمح يل 

مبزاولة هذه املهنة بشكل احرتايف".

قيادة  عىل  التدريب  مرحلة  عشت  كيف   ■
الطائرات، متى بدأت وما الذي اكتسبته؟

□ بدأت مامرسة هوايتي هذه عام 2014 بطائرة 
ذات محرك واحد مخصصة لفرتة التدريب عىل 
الطريان يطلق عليها اسم Cessna 179 اجنحتها 

ثابتة وعالية. كنت يف تلك املرحلة احلق فوق 
البحر والساحل اللبناين. اما االن فقد اتسع هذا 
االفق بالتحليق بحرا متجها نحو جونيه وجبيل، 
او نحو مطاري حامات والقليعات وفوق الشوف 
العاصمة  فوق  تحليقي  يف  واالرز.  والباروك 
بريوت اراها بلوكات من الباطون شبيهة بلعبة 
Lego. يف االبتعاد عنها يصبح املنظر جميال، بل 
رائعا، خصوصا يف التحليق فوق املناطق الخرضاء 
اما  السجاد.  كقطع  الفضاء  من  لنا  تظهر  التي 
االكرث روعة بالنسبة ايل، فهو قيادة الطائرة فوق 
سلسلة جبال لبنان يف اتجاه ضهر البيدر نزوال 
اىل سهل البقاع، حيث يظهر لنا كسجادة خرضاء 
بني جبلني. حينها، اشعر بانني انتقلت من بيئة 
اختناق وال  فيها وال  اخرى، ال ضجيج  بيئة  اىل 

زحمة سري.

■ بعد االنتهاء من فرتة التدريب كيف عشت اول 
رحلة طريان مبفردك؟

□ كان ذلك اسعد يوم يف حيايت، وهو الذي يطلق 
عليه تسمية First solo. يف رحلتي االوىل وضعني 
لها،  تحضريي  مناخ  يف  واحد  يوم  قبل  املدرب 
فبقيت طوال الليل افكر يف كيفية اقالعي بالطائرة 
وبطريقة هبوطي بدقة وانتباه شديدين. رافقني 
تأكده  بعد  اوىل.  بجولة  اليوم  ذلك  يف  املدرب 
من سيطريت عىل الطائرة يف اثناء القيادة، طلب 
مني التحليق فيها مبفردي، فشعرت بجدية هذه 
الخطوة التي ال بد منها. عندها طبقت ما تعلمته 
يف اثناء فرتة التدريبات، وهو اتخاذ القرار الصحيح 
يف الظرف الصعب يف ارسع وقت ممكن. فالطريان 
يتطلب تركيزا وانتباها شديدين يف وقت تنشغل 
داخل  عىل   كالرتكيز  عدة،  بامور  الحواس  فيه 
الطائرة وعىل خارجها واالستامع اىل برج املراقبة، 
خصوصا يف اثناء التحليق يف الفضاء وسط طائرات 
تجارية ضخمة تضم ما بني 200 او 300 راكب، 
علام ان اي خطأ مهام كان بسيطا ستكون كلفته 

يف االرواح باهظة.   يقود الطائرة.
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7475

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2019/05/16 لغاية 2019/06/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2019/05/16 و2019/06/15
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 الوثائق المزّورة
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

521104112سوريا
426العراق
325بلجيكا

55تركيا
2114اليونان
224فرنسا
44قربص
134املانيا

33اثيوبيا
112بلجيكيا
22الجزائر

11فلسطني
11بنغالدش

11لبنان
11الهند
11غانا

11ماليزيا
11سرياليون

11لبنان
11ماليزيا

2471067106160املجموع
11الكامريون
3337281596182املجموع

جدول اجاميل مفّصل بالوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية: ايار 2019

رسامن بيانيان بالوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية: ايار 2019

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها: ايار 2019

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات: 
ايار 2019

رسم بياين بعدد الوثائق املزّورة 
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع 

الوثائق املزورة

جدول ورسم بياين بعدد 
املسافرين مقارنة بعدد املسافرين 

الحاملني الوثائق املزّورة

الدوائر واملراكز الحدودية          
ايار 2019

الدوائر واملراكز الحدودية 
ايار 2019

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي: ايار 2019

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة: ايار 2019

نسبة حاميل الوثائق املزّورة حاملو وثائق مزّورةعدد املسافريناملركز

2576100م.البقيعة

8837800د.العبودية

8047800م.العريضة

1796400م. القاع

35312661.69/100000م.املصنع

57588114124.4/100000م.املطار

1482167.4/100000م.بريوت

152800م.مرفأ طرابلس

114459814812.9/100000املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

أمثلة املبالغة

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 
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بأقالمهم  

محظورات الصحافة

بقلم
بسام ابوزيد*

يف اثناء دراستي الصحافة ووكاالت االنباء يف الجامعة اللبنانية، كان يف 
املنهاج املعتمد مادة االخالق االعالمية التي تطلعنا عىل بعض االسس 
االخالقية التي يجب عىل اساسها ان يتعاطى الصحايف مع الخرب، فيتأكد 
بداية من صحته، ويتجنب ان يلحق الرضر باشخاص او بالوطن، وان 
ال يثري النعرات والخالفات. كلها امور ميكن ان تدخل يف سياق كتابة 
الخرب او اي عمل صحفي اذا كان الصحايف يطبق بالفعل هذه املعايري.
االيام سقوطا عظيام،  املعايري السيام يف هذه  لبنان سقطت هذه  يف 
واصبح الذين يطبقونها كأنهم يأتون من كوكب آخر، ينظر اليهم عىل 

انهم متخلفون او كام يقال بالعامية "دقة قدمية".
االعالمية  االخالق  واالعالميني  االعالم  وسائل  بني  املنافسة  جعلت 
الحقيقة  حساب  عىل  السبق  تحقيق  هو  املهم  االخرية.  املرتبة  يف 
واملصلحة الشعبية والوطنية مع عدم املراعاة الي من اصول املهنة. اي 
معلومة يتم الحصول عليها تنرش فورا، وكذلك الصور والفيديوهات، 
او  بأي شخص  يلحق  ان  وال الي رضر ميكن  للخصوصية  مراعاة  فال 
حتى بالتحقيقات اذا كانت املسألة ذات طابع امني. هنا ال يتحمل 
بعض  ان  بل  املسؤولية،  وحدهم  الصحافة  مجال  يف  العاملني  بعض 
املسؤولني يساهمون يف ذلك ايضا من خالل ما ميارسونه من ترسيب 

غري مسؤول.
سجل وضع الصدقية واالخالق االعالمية املزيد من التدهور مع دخول 
اي  فنرش  واالعالميني.  االعالم  خط  عىل  االجتامعي  التواصل  وسائل 
كان  ولو  حتى  كان،  اي  امام  مباحا  اصبح  فيديو  او  او خرب  معلومة 
دون  من  واسع  شكل  يف  تداوله  ويتم  بحتة،  شخصية  قضايا  يتناول 
اهم  من  اصبحا  والتجريح  الشتيمة  ان  االنىك  رقيب.  او  اي حسيب 
البعض يشجعها  يكافحها  ان  وبدل  ايامنا هذه.  التخاطب يف  وسائل 
ما جعل الكثريين من املواطنني ضحايا للتشهري واالبتزاز والظلم من 
دون ان تكون لهم الفرصة الستعادة حقوقهم ومقاضاة َمن اهانهم يف 

كراماتهم وحياتهم.
يف لبنان مسألة الحرية ال نقاش فيها. لكن النقاش يجب ان يكون يف كيفية 

حامية هذه الحرية. فهي ليست حرية الفوىض، وال حرية االعتداء، وال 
حرية الشتم. هي حرية التعبري عن الرأي، وايصال املعلومات الصحيحة، 
وتفادي االرضار باملواطنني والوطن. لن تكون حرية كهذه قبل ان نعود، 
السيام نحن الصحافيني، اىل مامرسة اخالقية ملهنة الصحافة ال مكان فيها 

للقول املعروف "الرضورات تبيح املحظورات."
ووسائل  الصحافيني  عىل  بداية  تقع  الواقع،  هذا  مكافحة  مسؤولية 
املرات  يف  اصاب  الذي  الفشل  كل  رغم  فيها،  يعملون  التي  االعالم 
السابقة ما يعرف بـ"مواثيق الرشف" التي كانت تبقى حربا عىل ورق 

وتحفظ يف خزائن االرشيف.
اصبح لزاما عىل االعالم واالعالميني ان يدركوا انه باالضافة اىل املسؤولية 
يف نقل االخبار الصحيحة، ورفع مستوى النقاش وتبادل االراء، يجب 
ان ال يكونوا ابواقا لهذه الجهة او تلك، ُيستخدمون يف مآرب سياسية 
وغري سياسية عىل حساب اخالقهم ومهنيتهم وصدقيتهم. فهم بذلك 
هابط  عقيم  نقاش  نحو  العام  والرأي  املجتمع  جنوح  يف  يساهمون 
ال هدف له سوى اثارة التوترات والتعمية عىل الحقائق واملعلومات 

الصحيحة.
عىل الصحايف ان يدرك ان الغوغائية التي تصنع شعبية يف هذه االيام 
سالح ذو حدين. االستفادة منها ال تعني نجاحا يف مجال االعالم من 
له،  مخالف  آخر  رأي  اي  يحرتم  عاما  رأيا  هناك  ان  تعني  وال  جهة، 
واالبتزاز  التخوين  انواع  الصحايف معرضا البشع  وبالتايل سيكون هذا 
والشتم، ان هو قرر يف لحظة ان يخرج من هذه الغوغائية ليعود اىل 

طريق الصواب.
من  به  بأس  ال  عددا  لكن  ومتدهور،  صعب  االعالم  اخالقيات  واقع 
االعالميني مدرك حقيقة هذا الخطر. عىل هؤالء ان يبدأوا لعب دورهم 
تتخطاها  فال  اصولها،  اىل  باملهنة  العودة  اجل  من  وجامعات  فرادى 

التكنولوجيا وال قلة اخالق البعض.

* رئيس نادي الصحافة

الدكتور بقلم 
منير راشد* ضيف العدد

املوازنة الفعلية للعام 2019
السبعة  استغرق االعداد النجاز قانون املوازنة لعام 2019 ما يفوق 
اشهر، حيث انها اعدت يف موعدها يف ترشين االول من العام املايض، 
ونحن منر يف وقت يف امس الحاجة اىل انجازها يف التاريخ املحدد مع 
نهاية كانون الثاين حدا اقىص. من اهم دواعي انجازها يف حينه، هو 
املالية، والتي ستؤثر بدورها  امتام مهامتها  بالدولة عىل  الثقة  اعادة 

ايجابيا يف االسواق املالية وعىل سيدر. 
استنادا اىل االرقام املتداولة، فإن افرتاض خفض العجز املايل اىل %7.6 
يف مقابل 11.5% يف العام املنرصم اصبح صعب املنال. وقد اثنت عىل 
ذلك ايضا املؤسسات املالية الدولية. من ناحية االيرادات من الصعب 
جدا تحقيق زيادتها بـ8% لتبلغ نحو 19016 مليارا بسبب عامل مرور 
قد  املالية  السنة  ان  اعتبار  عىل  االقتصادي،  الركود  واستمرار  الزمن 
تتجاوز نصفها حني اقرار املوازنة، ستبلغ االيرادات يف حدها االقىص 
18222 مليار لرية. وقد عدلت التقديرات لتعكس عامل الزمن فقط.

اما النفقات الواردة يف املوازنة واملقدرة بـ23340 مليار لرية، فال تشمل 
الدعم للكهرباء البالغ 2500 مليار. كام يتوجب اضافة االنفاق ملجلس 
الزيادتان  هاتان  سنويا.  مليار   500 بنحو  واملقدر  واالعامر  االمناء 
رضوريتان حسابيا الحرتام مبدأ الشمولية يف املحاسبة العامة، فيصبح 

االنفاق الكيل 26340 مليار لرية والعجز اقرب اىل 8118 مليارا. 
لكن السؤال املهم ايضا هو: كيف قدر الناتج املحيل؟ 

الناتج االسمي سريتفع بنحو %6.5  ان  الضمنية  التقديرات  افرتضت 
سنويا يف كل من عامي 2018 و2019 ليبلغ 90160 مليارا يف العام 
اىل  يشري  املركزي  االحصاء  مركز  عن  الصادر  الفعيل  الرقم  الجاري. 
تحقيق ناتج مقداره 80491 مليار لرية فقط يف العام 2017. لكن هذه 
التقديرات تعترب سخية، ونحن منر يف اسوأ ركود اقتصادي.  من غري 
املتوقع ان يتخطى الناتج 84000 مليار يف عام 2019، فيصبح العجز 
اقرب اىل نسبة 9.6%. اي ان التقدير املعقول هو خفض الحجز بنحو 

2% فقط خالل 2019، عىل الرغم من االجراءات العديدة املذكورة.

من اهم االجراءات الرضيبية املقرتحة، زيادة الرضيبة عىل الفوائد اىل 
10% لثالت سنوات فقط. لكن هذه الرضيبة قد يكون لها اثر سلبي عىل 
االسواق املالية والنشاط االقتصادي، بحيث انها ستؤدي اىل ارتفاع الفوائد 
االسمية وستثني النمو االقتصادي وخاصة يف القطاع العقاري. كام انها قد 
تكون عامال سالبا عىل التدفقات املالية اىل لبنان بسبب انخفاض الفائدة 
اقتطاع الرضيبة، ناهيك بوقعها عىل ذوات  الودائع بعد  الفعلية عىل 
الدخل املحدود وخصوصا املتقاعدين. اضافة اىل ذلك، قد تؤدي اىل رفع 

تكلفة خدمة الدين العام الرتفاع الفائدة االسمية.
عىل  الجمريك  الرسم  زيادة  املهمة،  االخرى  الرضيبية  االجراءات  من 
عىل  اثره  يف  اوال  النظر  يجب  لذا  االستثناءات.  بعض  مع  الواردات 
فائدة  ذات  الحامية  بأن  اليقني  من  بد  ال  كام  التجارية،  االتفاقات 
محدودة عىل النمو االقتصادي، وقد يكون اثرها النهايئ سالبا بسبب 
اعاقة منو التجارة الخارجية. اما رفع الرضيبة عىل الرواتب املرتفعة اىل 
25% فسيكون اثرها محدودا لصغر هذه الفئة. ويكون من االجدى 
رفع الرضيبة عىل رشكات االموال اىل 20%، وتطبيق نسبتني لرضيبة 
السلع  عىل  و%15  الكاملية  غري  السلع  عىل   %10 املضافة:  القيمة 

الكاملية. 
اما من ناحية االنفاق، فقد تأجل اهم بند من  بنود الهدر، وهو يف 

مجال الكهرباء.
ملا  شفافة  دولية  مناقصات  خالل  من  الطاقة  لرشاء  الرسيع  االنجاز 
اىل حدود 15 سنتا، سيوفر 2  التعرفة  يوازي 1000 ميغاواط، ورفع 
مليار دوالر عىل الخزينة، وما يقرب من مليار دوالر عىل املستهلك 

سنويا خالل بضعة اشهر. لذا يجب اعطاؤه االولوية القصوى.
ان  من  بدال  الواقع،  اىل  املوازنة  ارقام  تستند  ان  املحبذ  من  عليه، 

يسودها التفاؤل املبالغ به. 

* رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية
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تحقيق

تبقى السياحة يف لبنان من اهم القطاعات الخدماتية التي تدر امواال عىل االسواق اللبنانية وتحرك االقتصاد الوطني، من خالل 
اعطائها زخام لقطاعات اخرى ابرزها  الفنادق واملطاعم واالسواق التجارية

املطار يتحّضر لصيف واعد
ووزارة السياحة تستنفر قدراتها... والوزير

مع بداية كل صيف يراهن املسؤولون اللبنانيون 
عىل صيف سياحي واعد، وهذه السنة يبدو ان  
جميع املؤرشات تدل عىل ان رهانهم رمبا يكون 

يف مكانه.
اىل جانب توقع زيادة عدد السياح العرب اىل 
لبنان، خاصة مع رفع الحظر عن سفر مواطني 
عدد من دول املنطقة اىل لبنان، ويف مقدمهم 
ان  املتوقع   من  السعودية،  العربية  اململكة 
السياح االوروبيني  عىل نحو  ايضا عدد  يزداد 
الفت. ارقام وزارة السياحة تشري اىل ان حوايل 
العام  لبنان   بزيارة  قاموا  أورويب  الف   700
املايض، اي بزيادة نسبتها  10% عن  العامني 
الف  مئة  دخول  العام  هذا  وتتوقع  املاضيني، 

زائر جديد.
وألن املطار هو الواجهة االوىل التي يراها القادم 
اىل لبنان، حيث يّكون انطباعه االول عن البلد، 
العام  هذا  الدويل  الحريري  رفيق  مطار  شهد 
حدثني الفتني تزامنا مع بداية موسم االصطياف.
كانت  ما  الحكومة  تحقيق  يف  متثل  االول، 
املرحلة  انجاز  به حيال  اللبنانني  قد  وعدت 
االوىل من توسيع املطار، وجاء ذلك يف اطار  
الجهود املبذولة  لتنشيط  الوضع االقتصادي 
عامة والقطاع السياحي خاصة، ولتعزيز دور 
املطار يف استعادة مكانته يف املنطقة بالشكل 
من  املزيد  استيعاب  قادرا عىل  يجعله  الذي 
طريق  من  الطريان  رحالت  ومن  املسافرين 
يقدمها  التي  الخدمات  مستوى  تحسني 
التي  الثقة  وترسيخ   والطائرات،  للمسافرين 
العاملية.  الرشكات  كربى  من  بها  يحظى 
توسيع  الخطة  من  االوىل  املرحلة  وشملت 
جديدا  كونتورا   24 واضافة  املغادرين  قاعة 
لالمن العام ليصل عددها االجاميل اىل 34 مع 
انتهاء االعامل يف القسم الغريب، واىل 22   يف 
القسم الرشقي، فضال عن زيادة 14 كونتوارا يف 
قاعة الوصول. وادت هذه االجراءات الهدف 

راغدة صافي
Raghida.ss@gmail.com

حركة  ترسيع  خالل  من  فوري،  بشكل  منها 
الوصول واملغادرة بشكل ملحوظ. كام شملت  
االعامل الجارية يف صالون الرشف وتجهيزاته، 
من خالل استحداث نقطة لتفتيش الحقائب 
خاصة بالصالون لتسيهل عملية املغادرة عىل 
تطورا  االكرث  التجهيزات  وتوفري  مستخدميه، 

الخط  اىل  بالنسبة  اما  متناولهم.  يف  ووضعها 
الغربية من  الجهة  تراك" يف  الرسيع "فاست 
شهرين،  خالل  انجازه   املنتظر  فمن  املطار، 
النساء  عىل  خاصة  السفر  عناء  سيوفر  وهو 
وكبار السن اىل جانب  رفع الطاقة االستيعابية 

للمغادرين بنحو مليون مسافر يف السنة.

وعىل الرغم من الحادث املأساوي الذي شهدته 
مدينة طرابلس ليلة عيد الفطر والغليان الذي 
املؤرشات  ان  اال  بارسها،  املنطقة  تشهده 
السياحية لهذا  الصيف بدأت بالظهور. يقول 
هنا وزير السياحة  "ان السياح بدأوا التوافد 
سيبدأ  منهم  االكرب  العدد  ان  اال  لبنان،  اىل 
الحجوزات  فارقام  متوز.  بداية  مع  بالوصول 
لدى رشكات الطريان والفنادق ورشكات تأجري 
السيارات تبدو كلها ايجابية جدا، لكن يبقى 
السياحية  الحركة  هذه  تتوزع  ان  يف  االمل 
الناشطة عىل خارج بريوت، لتشمل قرى ومدنا 
العريق،  السياحي  تاريخها  لها  اخرى  لبنانية 
فنشهد بذلك انتعاشا اقتصاديا يتخطى حدود 

العاصمة".
املوسم  نجاح  اىل  كيدانيان  الوزير  ارتياح 
سلسلة  اىل  كذلك  يعود  املقبل  السياحي 
السياحة،  بها وزارة  قامت  اجراءات وخطوات 
قد يكون ابرزها اطالقها عام 2017 منتدى سنويا 
تحت عنوان "فيزيت ليبانون" وهو "يسعى اىل 
استضافة اكرب عدد ممكن من منظمي رحالت 
السياحة والسفر عرب العامل ليتعرفوا عىل لبنان 
العبني  بذلك  فيكونون  فيه،  السياحة  وعىل 
التي  البلدان  يف  زبائنهم  تشجيع  يف  اساسيني 
عىل  والتعرف  بلدنا  زيارة  عىل  اليها  ينتمون 
مقوماته السياحية وخدماته الفندقية ومطبخه 
املؤمتر  هذا  والقى  الفريد.  ومناخه  املتميز 
ردود فعل ايجابية متثلت يف توقيع  عقود بني 
رشكات سياحية لبنانية واجنبية ما عكس جوا 
هذه  حيال  الخاص  القطاع  لدى  االرتياح  من 

الخطوة". 
لبنان يسعى هذا العام اىل زيادة عدد السياح، 
فهل ينجح؟ هل يدرك املسؤولون اهمية دور 
الذي  الهدف  تحقيق هذا  منهم يف  واحد  كل 
يتطلب اوال وقبل كل يشء  هدوءا يف السياسة 

ينسحب عىل السياحة. 
يبقى سؤال اسايس: هل يكفي ان يلبس املطار 
حلة جديدة، وان يعمد وزير اىل اتخاذ خطوات 

استثنائية لنجاح موسم االصطياف؟
 بعدما قاربت حركة املسافرين يف نهاية 2018  
نحو 8 ماليني و900 الف راكب، يف حني تبلغ 
قدرة املطار االستيعابية 6 ماليني مسافر فقط، 
العيص يف  هل ستعلو االصوات مجددا لوضع 

دواليب مخطط التوسيع؟

اجراءات جديدة لتفادي الفوىض وتقليل االزدحام.وزير السياحة اواديس كيدانيان يرحب باملسافرين يف املطار.

هذا  املطار  شهده  الذي  الثاين  الحدث  اما 
بنكهة حكومية سياحية، متثلت  فكان  العام، 
كيدانيان  اواديس  السياحة  وزير  بقرار 
اىل  الصيف  مكتبه خالل فصل  نقل  املفاجئ 
املطار واملداومة فيه. واعترب الوزير كيدانيان 
القرار  "هذا  ان  العام"  "االمن  اىل  يف حديث 
جاء نتيجة عوامل عدة اولها ما شهدناه العام 

حفار الحسن ومن جميع القيمني عىل املطار 
داخله  السياحية  للرشطة  الالفت  والتواجد 
مخالفة،  اي  وضبط  الشكاوى  لتلقي  وخارجه 
جميعها عوامل  ساعدت بشكل كبري يف تنظيم 

وتسهيل حركة املسافرين.
وزير  رغبة  القرار،  هذا  وراء  الثاين  السبب 
السياحة يف الرتحيب شخصيا بالسياح االجانب 

هكذا يعّرف موقع تريب ادفايزور 
عن السياحة في بيروت

تعد مدينة بريوت، التي غالبا ما يطلق عليها "باريس الرشق االوسط"، موقعا يزدهر فيه 
التسوق والتعامالت االجتامعية ومشاهدة املعامل السياحية، عىل الرغم مام شهدته من 
الكثري من الحروب واالضطرابات. وتم اعادة بناء املدينة مرات باسلوب معامري حديث 
عىل مساحة تجمع يف تصميمها بني ابنية الدولة العثامنية واملباين االستعامرية الفرنسية. 
يتيح  حني  يف  صاخبة  ليلية  بسهرات  التمتع  واالرشفية  الحمرا  منطقتي  شوارع  وتوفر 
املتحف الوطني ومتحف جربان للزوار تذوق نفحات من تاريخ املدينة. يعد الكورنيش 

املكان املناسب ملامرسة انشطة مثل الركض وركوب الدراجات.

اىل  ادت  املطار  يف  عارمة  فوىض  من  املايض 
والسياح  اللبنانيني  استياء كبري وامتعاض من 
الذين اضطروا اىل االنتظار وقتا طويال النهاء 
عن  جدا  سلبية  صورة  اعطى  ما  معامالتهم، 
لبنان يف الخارج وعن السياحة فيه. اما اليوم 
والنقل  العامة  االشغال  وزير  اعالن  بعد 
من  االوىل  املرحلة  انتهاء  فنيانوس  يوسف 
توسيع املطار، كان ال بد من التواجد يف حرمه 
للتأكد عن كثب من ان االجراءات التسهيلية 
املرجوة  النتائج  ادت   قد  للسياح   الجديدة 
منها. مبجرد وجودنا يف املطار اصبحت االمور 
قرار  بعد  خاصة  بكثري  افضل  بشكل  تسري 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
البطاقات  بتعبئة  العمل  وقف  مشكورا 
لالجانب لدى املغادرة والوصول، ما ادى اىل 

ترسيع كبري يف حركتي الوصول واملغادرة".
كام ان تعديل بعض الجوانب الهندسية داخل 
الوزير  من  والحثيثة  الكثيفة  واملتابعة  املطار 
ريا  والبلديات  الداخلية  وزيرة  ومن  فنيانوس 

سواء كانوا عربا او اوروبيني واالهتامم  بامورهم، 
وهو اراد من وراء ذلك  توجيه رسالة ايجابية 

اليهم ولكل سائح مرتدد يف املجيء اىل لبنان. 
اهمية  تعزيز  يف  الوزير  رغبة  الثالث  السبب 
وفاعلية مفهوم العمل امليداين لدى الوزراء متى 

كان ذلك متاحا.
وملس وزير السياحة  من خالل تواجده شبه 
اىل  املسافرين  لدى  ارتياحا  املطار  يف  الدائم 
يف  وفاعليتها،  املتبعة  الجديدة  االجراءات 
التخفيف من الضغط الذي كان يحصل سابقا 

والفوىض التي كانت قامئة.
وألن السياحة تبدأ يف املطار، لكنها ال تتوقف 
عن  عرّب  اذ  آخر،  قرار  لكيدانيان  كان  عنده، 
يف  السياح  حركة  مواكبة  يف  الجدية  نيته 
مختلف املرافق السياحية التي قد يقصدونها 
واملرافق  والفنادق  كاملطاعم  يستعملونها  او 
السياحية، للتدقيق يف جودة الخدمات املقدمة 
اليهم ويف كلفتها حرصنا منه عىل ابراز الصورة 

الحضارية عن بلدنا املضياف.   
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صدر يف االول من ترشين االول 2011 املرسوم رقم 643، الذي عرّف املنطقة االقتصادية الخالصة عىل انها املنطقة التي "تقع 
املنطقة  االساس". وحدد  البحار مقوسة من خط  اعايل  اتجاه  املتاخمة ومتتد يف  املنطقة  كامل  االقليمي وتشمل  البحر  وراء 

االقتصادية الخالصة للبنان مبوجب لوائح احداثيات نقاط بحرية مرفقة باملرسوم، من الجهات الجنوبية والغربية والشاملية 

إقتصاد

املنطقة اإلقتصادية الخالصة تخضع لإلقتسام العادل
أبي خليل: لحفظ حّق اللبنانيني في الثروة النفطية

املنطقة  حدود  حول  اليوم  الخالف  ينحرص 
ومع  جهة  من  وقربص  لبنان  بني  االقتصادية 
ووفق  جنوبا.  املحتلة  فلسطني  شامال  سوريا 
املنطقة  حدود  مراجعة  ميكن  املرسوم  نص 
وبالتايل  وتحسينها،  الخالصة  االقتصادية 
بيانات  توافر  عند  احداثياتها  لوائح  تعديل 
املفاوضات  ضوء  يف  الحاجة  ووفق  دقة  اكرث 

مع دول الجوار املعنية.
ملاذا يحتدم الخالف اذن؟ ألن حوض املرشق 
الجيولوجية  املسوح  اىل  استنادا  يحتوي 
االولية عىل اكرث من 3 اآلف و500 مليار مرت 
مكعب من الغاز، اضافة اىٕل 1.7 مليار برميل 
تنترش عىل طول واليات عدة يف  النفط،  من 
اللبنانية،  للحكومة  ووفقا  املتوسط.  البحر 
يقع حواىل 25% من الغاز و40% من النفط 

يف االرايض اللبنانية،.
اللبنانية  الحكومة  منحت  طويل،  تأخر  بعد 
التنقيب  تراخيص   2017 االول  كانون  يف 
واالنتاج يف بلوكني بحريني لتحالف مٔولف من 
املتوقع  ومن  ونوفاتيك.  واين،  توتال،  رشكات 
وان  سنوات،  ثالث  التنقيب  فرتة  تستمر  ان 

يبدأ حفر اآلبار االوىل يف العام 2019.
وبشكل  رافق  الذي  خليل  ايب  سيزار  النائب 
وما  النفطية  الرثوة  موضوع  مراحل  دقيق 
وزيرا  كان  عندما  احداث،  من  معها  تزامن 
السعي  العام"  "االمن  لـ  اكد  واملياه،  للطاقة 
العدالة  مبدأ  عىل  تقوم  اقتسام  اتفاقات  اىل 
الرثوة  التي تضم  املكامن  او  التكوينات  لكل 
مبارشة،  وسوريا  وقربص  لبنان  بني  النفطية، 

ومع ارسائيل بواسطة الوسيط االمرييك.
التي  النفطية  الرثوة  عائدات  عىل  للحفاظ 
ميكن اكتشافها، تقدم ايب خليل باقرتاح قانون 

مقال
اإلصالح اإلداري رهن اإلصالح السياسي

يدور الحديث اليوم عن االصالح االداري، وعن تقويم العمل يف االدارة ومؤسسات القطاع العام، 
وعن اجراء التعيينات االدارية من خالل وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب، وتنقية االدارة 
من الشوائب املتحكمة بها، وكذلك تنقية القضاء من الفساد. اضافة اىل منع تحكم رجال السياسة 
باالدارة، ووقف تدخالتهم يف شؤون القضاة عىل مختلف درجاتهم. اال ان هذه االفكار والطروحات 
املتداولة يف املجتمعات السياسية ولدى الرأي العام، تظل حربا عىل ورق يف  كل عهد او حكومة 
تتشكل، ما يؤكد صعوبة العملية االصالحية يف مواجهة شبكة معقدة من املصالح التي تعيشها 
العامة وما  االدارة  تعيشه  الذي  الواقع  العاملة.  العامة يف مختلف وحداتها ومؤسساتها  االدارة 
يختزنه من معطيات، يشكل عائقا امام الوصول اىل اصالح اداري حقيقي. لذا ميكن القول ان عملية 

التطوير االداري تتقاطع مع كل التعقيدات السياسية التي تتزاحم عناوينها يف لبنان.
عليه تقوم ابرز املقومات العلمية والتنفيذية لالصالح االداري عىل اآليت:

- وجود االلتزام السيايس لعملية االصالح االداري كرشط اسايس الطالقها وضامن استمراريتها 
ونجاحها.

-  وضوح الرؤية الشاملة لعملية االصالح االداري عرب تحديد االهداف، اختيار االولويات، وضع 
الخطط والربامج القابلة للتنفيذ.

-  التنسيق بني السلطات املعنية بالعملية االصالحية، مبا يكفل خروج قرارات وتعليامت مدروسة 
جيدا ومتوازنة.

 - وجود جهاز قادر عىل قيادة العملية االصالحية.
اجمعت معظم آراء املتخصصني يف الشأن االداري عىل ان اسباب انحراف االدارة العامة يف لبنان 

تعود اىل عاملني اساسيني:
1- اتساع نشاط الدولة وما اصاب وظائفها من تعقيد وتشابك.

االنحرافات  االدارية،  البريوقراطية  مثل  االدارة،  جسم  يف  الخبيثة  الوظيفية  االمراض  انتشار   -2
االدارية والنفاق االداري.

من هذين العاملني نتجت مشكالت عدة، ابرزها عىل ما يقوله الخرباء يف الشأن االداري:
- تضخم مهامت االدارة، يف وقت اصبحت اجهزتها هرمة وعاجزة عن تلبية املتطلبات ومواكبة 

املستجدات يف مجال التنظيم االداري.
-  تفيش ظاهرة املحسوبية والرشوة واملحاباة، وقد اسفر ذلك عن تجريد االدارة من صفات النزاهة 

والتجرد واملوضوعية.
روح  وانتشار  املبادرة،  روح  وغياب  والتسلسلية،  الذاتية  والرقابة  املدنية  الخدمة  روح  - ضعف 
مغانم  يؤمن  اجتامعي  مركز  عىل  للحصول  وسيلة  الوظيفة  ان  اعتبار  عىل  واالتكالية،  التقاعس 

شخصية.
- تسييس الوظيفة العامة وتطييفها. يتجىل ذلك يف تدخل السلطة السياسية او املسؤولني السياسيني 

يف امور االدارة لخدمة املصالح الخاصة او الفئوية او املذهبية حتى.
- كرثة النصوص الترشيعية والتنظيمية التي تعالج امور االدارة وشؤون املوظفني، وهذا ما ادى 
اىل تضاربها، وتشابك الصالحيات بني الوحدات االدارية. كذلك تعقيد املعامالت، وهدر االموال، 

وصعوبة ضبط اوضاع املوظفني والتمييز بني فئاتهم وصالحياتهم.
- ارتفاع عدد االجهزة والوحدات االدارية املتشابهة، حتى بات الناس يشكون من التخمة يف عدد 

املوظفني واالجهزة االدارية.
- التعيينات العشوائية عىل رأس االدارات العامة، وغياب مبدأ الثواب والعقاب، واسس التنسيق بني 

الوحدات االدارية. كل ذلك افىض اىل االهامل والتقاعس والتسيب.
- وجود قوى مضادة يف االدارة واملجتمع تسعى اىل اجهاض كل عملية اصالحية واضعاف الروح 

االصالحية لدى املواطنني، ومنع االجهزة االدارية من اداء مهمتها باخالص وشفافية.
تلقى  الذي  الفساد  وان  السيايس،  االصالح  رهن  االداري  االصالح  ان  نستنتج  تقدم،  ما  كل  من 
الصفعات واالهانات بصرب يف بداية االمر، لن يلبث ان يستأسد ويكرش عن انيابه ويعود اىل سابق 

عهده من التخريب والطغيان.

عصام شلهوب

النشاء الصندوق السيادي اللبناين اىل املجلس 
النيايب، يراعي بحسب قوله، معايري الشفافية 
حق  ويحفظ  الرشيدة،  والحوكمة  العاملية 

اللبنانيني يف الرثوة النفطية.

■ كميات الغاز املكتشفة يف الحوض الرشقي 
للبحر املتوسط فرضت عىل دول هذا الحوض 
تقسيم الرثوة مع تعديل الحدود البحرية. ما 
هو جدوى ربط ملف الغاز يف لبنان بتحديد 

الحدود من الناحيتني التقنية واالقتصادية؟
تلك  هي  الخالصة  االقتصادية  املناطق   □
وتكون  الطبيعية  الرثوات  عىل  تحتوي  التي 
نتحدث  عندما  اليها.  العائدة  للدولة  ملكا 
بالرضورة عن  فليس  االقتصادية  املنطقة  عن 

اخرى  طبيعية  ثروات  فهناك  والغاز،  النفط 
حق  يعود  املنطقة  هذه  داخل  موجودة 
استثامرها اىل الدولة التي متلك هذه املنطقة. 
الدول تسعى طبعا اىل متلك منطقة اقتصادية 
املياه  بتقسيم  العدالة  مبدأ  لكن هناك  اكرب. 
االقتصادية التي تبعد عن الشاطئ نحو 200 
ميل بحري، اال اذا تعارضت هذه املسافة مع 
مع  حاصل  هو  كام  املتقابلة  الدولة  مسافة 
قربص، او املتحازية كام هو حاصل مع سوريا 
شامال، والعدو االرسائييل جنوبا. هناك العديد 
اآلليات  وهذه  الحدود،  لتحديد  اآلليات  من 
االقتسام.  عدالة  تؤمن  التي  هي  الطرق  او 
تأمني  اىل  يسعى  ان  جانب  كل  عىل  لذلك 
وقوع  عند  اليه.  عائدة  يعتربها  التي  الحصة 

املفاوضات  اىل  طرف  كل  يلجأ  خالف  اي 
املبارشة او غري املبارشة. من البديهي ان تكون 
مواد  عىل  تحتوي  التي  الطبيعية  التكوينات 
هيدروكربونية )نفط او غاز( والتي  تكونت 
الدول  تتكون  ان  قبل  السنني  ماليني  منذ 
بعض  متتد  ان  الطبيعي  من  لذلك  الحارضة، 
دولتني  حدود  عرب  الجيولوجية  التكوينات 
متجاورتني او متقابلتني. بالتايل تسعى الدول 
العدالة  مبدأ  عىل  تقوم  اقتسام  اتفاقات  اىل 
لكل التكوينات او املكامن التي تحتوي املواد 

الهيدروكربونية.

■ هل قام لبنان برتسيم حدوده متهيدا لحل 
النزاع البحري مع الدول املتقابلة واملتحاذية؟

□ لبنان رسم حدوده، وابلغ الواليات املتحدة 
باحداثيات النقاط الحدودية منذ فرتة طويلة.

املنطقة  تكون  ان  املمكن  من  كان  هل   ■
هي  مام  اكرب  للبنان  الخالصة  االقتصادية 

اليوم؟
□ كان من املمكن ان نطالب باكرث من ذلك 
مع اعتبارات ومعطيات اخرى. لكن ال ميكن 
الحكم عىل كل املعطيات خصوصا وان عملية 
الرتسيم عائدة اىل سنة 2007. علام ان لبنان 
ومبدأ  الطبيعية  الرثوات  يف  بحقه  يتمسك 
بالرثوات  منطقته.  حدود  برتسيم  العدالة 
هذه  خارج  متتد  ان  ميكن  كان  املوجودة 
الحدود، واالراء متنوعة حول هذا املوضوع. 
قاعدة  الدول  تحرتم  ان  هو  االساس  ان  اال 
لبنان حدود  العدالة يف عملية الرتسيم. رسم 
الرتاجع  وتم  قربص  مع   2007 عام  منطقته 
مبسافة 5 اميال عن النقطة الثالثية االساسية، 
وهو  الثالث  الطرف  وجود  عدم  بسبب 
الجنوب  يف  اميال   10 الرتاجع  وتم  سوريا. 
النه كان من املستحيل الجلوس مع املفاوض 
االرسائييل. وقد استغل االرسائييل هذا الرتاجع 
التفاوض مع قربص وبارش رسم حدوده  عند 
لبنان،  الرتاجع عنها من  تم  التي  النقطة  من 
حددت  قربص  مع  االتفاقية  وان  خصوصا 
املطالبة  الثالثية.  النقطة  عن  الرتاجع  نقطة 

من  قاعدة  اي  اىل  تستند  ال  االرسائيلية 
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إقتصاد
فقط  هي  بل  الرتسيم،  يف  العدالة  قواعد 

خطوة سياسية لدفع لبنان اىل املفاوضات.

الحدود  لرتسيم  اقرتاحاته  لبنان  وضع   ■
املتحدة  الواليات  الجنوبية يف عهدة  البحرية 
يحصل  ماذا  فعىل  النزاع،  هذا  لحل  متهيدا 

لبنان تقنيا يف الحل املطلوب؟
برتحيب،  معه  نتعاطى  امرييك  □ مثة مسعى 
صديقة  دولة  االمريكية  املتحدة  والواليات 
فرتة.  منذ  املسعى  بهذا  قامت  وقد  للبنان 
يبقى ان نرى تطور هذه املفاوضات وما ميكن 
جدا  املهم  من  االمرييك.  الجانب  به  يأيت  ان 
تحديد خط حدودي معرتف به من الجانبني. 
لكن املهم اكرث ان يتمسك لبنان مببدأ العدالة 

يف اي آلية القتسام املوارد النفطية.

والغاز  النفط  كميات  تحديد  ميكن  هل   ■
ضمن هذه املنطقة؟

التي  املكامن  من  يكفي  ما  ميلك  لبنان   □
تحتوي كميات كبرية من النفط والغاز والتي 
بوجودها  لبس  وال  الحدود،  عرب  متتد  ال 
داخل الحدود اللبنانية، ويستلزم العمل فيها 
والغاز.  النفط  الستخراج  السنوات  عرشات 
هناك العدد القليل من املكامن التي متتد عرب 
الحدود ميكنها االنتظار اىل حني يتم بت امر 
الرثوة  القتسام  وآليات  طرق  وايجاد  الحدود 
عرب الوسيط االمرييك جنوبا ومبارشة مع قربص 

او مع سوريا.

■ يلوح يف االفق خالف بحري جديد يف شامل 
لبنان عىل الحدود مع سوريا. فهل ظهرت اي 
هذا  لحل  اقرتاحات  او  آلية  لوضع  مؤرشات 

الخالف؟
□ تعترب الخطوط املرسومة شامال من الجانب 
السوري خطوة او حركة سياسية. ان رسم خط 
مستقيم ميتد رشق غرب يف اتجاه 270 درجة 
اعتقد  لبنان.  الذي رسمه  الخط  يتعارض مع 
ان الجانب السوري يعرف انه ال ميكن الدفاع 
خصوصا  وهميا،  خطا  يعترب  النه  رسمه  عام 
مبدأ  تحرتم  لبنان  رسمها  التي  الخطوط  وان 
العدالة والتباعد مع النقاط املتساوية. ان اي 

اعادة ترسيم او مفاوضات عىل كامل الحدود 
ويف كل االتجاهات لن تكون يف مصلحة الدول 
املتحاذية، علام ان سوريا دولة شقيقة وهناك 
التأكيد مرة جديدة  للبحث معها. مع  مجال 
موضوع  مناقشة  سوريا  ارادت  لو  انه  عىل 
رسم  من  الن  ملصلحتها،  يكون  فلن  الخط 
متحفظني عىل  كانوا  الوقت  ذلك  الحدود يف 

حساب لبنان وليس حساب الدول االخرى.

■ كيف سيحل الخالف مع قربص ؟
□ اعترب ان قربص ارتكبت خطأ يف حق لبنان، 
نقطة  من  ارسائيل  مع  الرتسيم  بدأت  النها 
من  كان  لكن  لبنان.  اعتمدها  التي  الرتاجع 
بحرية  اميال   10 بعد  بالرتسيم  البدء  واجبها 
جنوب النقطة الثالثية، لذا عىل قربص القيام 

باصالح الخلل الذي ارتكب.

غاز رشق  منتدى  تنفيذ  ماذا عن حظوظ   ■
هذا  يف  الدخول  للبنان  ميكن  هل  املتوسط؟ 

املنتدى؟ 
□ مثة طرق عديدة لتصدير النفط والغاز عند 
العريب  الغاز  بخط  يرتبط  ولبنان  استخراجه، 
بالشبكة  واملوصول  تركيا  نحو  ميتد  الذي 
هذا  من  لبنان  يستفيد  ان  ميكن  االوروبية. 
معها  االتفاق  بحيث ميكن  نحو مرص،  الخط 
عىل تسييل الغاز، وفق اتفاقات محددة. مثة 
االحوال  كل  ويف  املسال،  للغاز  عدة  اسواق 
املنتج سيكون  النفط  او  للغاز  التسويق  فان 
عىل عاتق الرشكات. طرق التصدير مفتوحة، 
فاعتقد  املتوسط  غاز  انبوب  اىل  بالنسبة  اما 

ان االمر مستبعد حصوله.

■ متى ستتم عملية استخراج الرثوة النفطية 
يف لبنان؟

السنة،  اواخر هذه  ستبدأ  الحفر  عمليات   □
ويف ايار من السنة املقبلة، عىل امل يف ان يكون 
والبيانات  االحداثيات  وفق  مثمرا  االكتشاف 
التي ميكن الحصول عليها. عىل ان يليها العمل 
عىل تطوير اآلبار املكتشفة وتحديثها. ال ميكن 
الكالم عن ارقام محددة لالنتاج قبل حفر اول 

برئ وتقييم البيانات املحددة.

النيايب  املجلس  اىل  قانون  باقرتاح  ■ تقدمت 
ستعتمد  هل  السيادي،  الصندوق  النشاء 
او  العام  الدين  لسد  النفطية  الرثوة  عائدات 

لالستثامر عربه؟
يراعي  اللبناين  السيادي  الصندوق  اقرار   □
الرشيدة،  والحوكمة  العاملية  الشفافية  معايري 
النفطية.  الرثوة  يف  اللبنانيني  حق  ويحفظ 
ستضخ  املكتشفة  الرثوة  عائدات  فان  لذلك 
يف الصندوق السيادي عىل ان يستعمل جزء 
منه يف املوازنة العامة، والجزء االخر لالستثامر 
سنوات  ستمر  انه  علام  تنموية.  مشاريع  يف 
كثرية قبل ان تتوافر العائدات الفعلية. نحن 
منلك كميات كبرية من النفط والغاز، لكن ال 
ميكننا تحديد االرقام الننا نتعامل مع عامل من 

االحتامالت الواسعة.

الصندوق  قانون  باقرتاح  تقدمت  ملاذا   ■
السيادي علام ان مثة اقرتاحا سابقا له؟

تأخري  سبب  سابق.  اقرتاح  هناك  طبعا   □
املعمق  الدرس  اىل  يعود  االقرتاح  تقديم  يف 
والشامل الذي خضع له نص االقرتاح. لو كنت 
عىل قناعة بأن االقرتاح السابق يفي بالغرض 
املطلوب، ملا تقدمت باقرتاحي. هناك ورشة 
اخذ  وسيتم  االقرتاحني  لدرس  االن  نيابية 
الوقت الكايف لدرسهام، خصوصا وان الوقت 
القانون  ان يكون  امل يف  ليس ضاغطا. عىل 
ننتظره  الذي  املستوى  عىل  سيصدر  الذي 
املوارد  قانون  لدينا  النفطية.  الرثوة  الدارة 
يف  تطورا  االكرث  القوانني  من  وهو  البرتولية 
ترعي  التي  التطبيقية  املراسيم  لجهة  العامل، 
من  متكنا  البرتول.  الدارة  واالنظمة  القواعد 
انها  الجميع  يعتربها  حوكمة  منظومة  وضع 
العمل،  من  الجهد  بهذا  قمنا  والننا  االفضل. 
عىل  يساعدنا  نظام  وجود  من  بد  ال  كان 
ثروة  اىل  الناضبة  الطبيعية  الرثوة  تحويل 
كل  وضعنا  فاذا  ومستدامة.  متجددة  مالية 
البرتولية،  االنشطة  يف  الحكومة  مستويات 
حوكمة  مستويات  وضع  الرضوري  من 
كان  الرثوة.  ادارة  كيفية  يف  جدا  متقدمة 
السيادي  للصندوق  مجلس  بانشاء  االقرتاح 
النواب  ومجلس  الجمهورية  رؤساء  يضم 

االسرائيلية  املطالب 
ال تستند الى قواعد العدالة 

الترسيم في 

وحاكم  والطاقة  املال  ووزير  والحكومة 
وزارة  يف  تنشأ  وحدة  تعاونه  لبنان،  مرصف 
وضع  بهدف  لبنان  مرصف  يف  واخرى  املال 
وذلك  للصندوق،  واداري  استثامري  مخطط 
الهدف  الصندوق.  مداخيل  حجم  بحسب 
او  فضفاض  اداري  مجلس  انشاء  يف  ليس 

ايجاد باب للتوظيف.

■ ماذا عن رشكة النفط الوطنية؟
ميكن  منه.   6 املادة  يف  واضح  القانون   □
وزير  يقرتحه  مبرسوم  الوطنية  الرشكة  انشاء 
تجارية  اكتشافات  من  التحقق  بعد  الطاقة 
يف  الوطنية  للرشكات  عدة  مناذج  مثة  واعدة. 
يتعدى  ال  نفطية  ثروات  تدير  التي  العامل 
موظفا.   50 من  اكرث  االداري  هيكلها  حجم 
للتوظيف  مكانا  الوطنية  الرشكة  تكون  لن 
يف  كبريا  امال  نعطي  لن  مطلقا.  العشوايئ 
بابا  الوطنية  الرشكة  او  الصندوق  يكون  ان 

الوظائف  السياسيني.  وال  املواطنني  لتوظيف 
داعمة  ستكون  ستخلق  التي  الحقيقية 
كل  ان  اىل  الدراسات  تشري  النفطي.  للقطاع 
وظيفة يف قطاع النفط يقابلها 11 وظيفة يف 
القطاعات الداعمة، ألن عمليات االستثامر يف 
تلك القطاعات ستكون مربحة وفرص العمل 
ان  اللبناين  القانون  لحظ  وكبرية.  متنوعة 
نسبة 80% من العاملني يف هذا القطاع يجب 
تفضييل  تعامل  وهناك  لبنانيني،  يكونوا  ان 

للمتعهدين واملوردين اللبنانيني بنسبة ترتاوح 
وضعت  الحوكمة  منظومة  و%10.   6 بني 
بشكل يساعد عىل خلق فرص عمل للبنانيني 

يف كل القطاعات النفطية.

يف  صعوبة  القانون  اقرتاح  سيواجه  هل    ■
اقراره؟

□ امتنى عىل الجميع النظر اىل قطاع النفط 
وضعنا  النقاذ  الخالص  خشبات  من  كخشبة 
االقتصادي. امتنى ان ال تستمر ذهنية املصالح 
يف  سابقا،  اللبنانيني  برقاب  تحكمت  التي 
علينا  يتحتم  لذلك  النفطية.  بالرثوة  التحكم 
لكل  ملك  النها  بها،  التحكم  ومنع  االنتباه 
يجب  لذا  واملقبلة.  الحالية  اللبنانية  االجيال 
والشفافية  الجدية  من  بكثري  معها  التعاطي 
االمور  بعض  يف  نراه  الذي  االرتجال  وعدم 

االخرى.
ع. ش

قطاع النفط خشبة خالص النقاذ وضعنا االقتصادي.
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املس  من  تتمكن  مل  السياسية  الصعوبات  ان  يبدو 
بارصار القطاع السياحي عىل النمو، فيام تعطي الخطة 
سياحي  موسم  يف  امال  للمواطنني  الشاملة  السياحية 
مبقياس  يقاس  ال  االمل  ان  ومبا  املقاييس.  بكل  ناجح 
االرقام  هذه  باالرقام.  ترجمته  من  بد  ال  كان  واحد، 
يف  كيدانيان  اواديس  السياحة  وزير  عنها  تحدث 

مناسبات عدة 

عصام شلهوب 

إقتصاد

بلغ عدد السياح يف العام 2018 نحو 1.963.917 سائحا يف لبنان، وهو 
 2.162.000 فيه  العدد  بلغ  الذي   2010 العام  بعد  رقم  افضل  ثاين 
سائح. قدرت املداخيل يف العام 2010 بـ 8 مليارات دوالر، فيام وصلت 
العام املايض اىل 7.6 مليارات دوالر بحسب منظمة السياحة العاملية.

العام"  "االمن  الن كل املؤرشات تبرش مبوسم سياحي واعد، سألت 
ورئيس  الرامي  طوين  واملقاهي  املطاعم  اصحاب  نقابة  رئيس 
للموسم  توقعاتهام  عبود، عن  والسياحة جان  السفر  نقابة رشكات 

املقبل. السياحي 

توقعات تبّشر بموسم سياحي واعد في لبنان
رفع الحظر والبرامج السياحية يزيدان الوافدين %25

الرامي: معدل انفاق السياح السعوديني
يصل الى 12 الف دوالر اسبوعيا

عبود: نأمل في ان يقفل املوسم
على مليونني ونصف مليون سائح

■ تحدثت عن ان لبنان يف انتظار موسم واعد 
للسياحة، ما مؤرشات هذا الوعد؟

السياحي  الصعيد  اخريا عىل  لبنان  ما شهده   □
ميهد ملوسم واعد. املؤرش االول يظهر من خالل 
الفرنسية،  العاصمة  شهدتها  التي  االضطرابات 
او  بشكل  اثر  الذي  الرتيك  السعودي  والخالف 
وتركيا،  اوروبا  اىل  السعوديني  سفر  عىل  بآخر 
عودة  صعيد  عىل  مقبولة  نتائج  لبنان  فحصد 
السعوديني اليه. اما املؤرش الثاين فهو رفع الحظر 
السعودي عىل سفر الرعايا السعوديني اىل لبنان. 
لذلك شهدت السوق اللبنانية حركة ال باس بها 

من السياح الخليجيني. 

العربية  الدول  بقية  من  الوافدين  عن  ماذا   ■
كمرص والعراق واالردن؟

□ ال ميكن ان ننىس سياح الدول العربية االخرى. 
العراقيون يأتون يف املرتبة االوىل واملرصيون يف 
يفدون  الذي  ننىس  ان  دون  الثانية، من  املرتبة 
السياح  لجميع  مفتوح  لبنان  باب  االردن.  من 
من  سياح  وقد شهد حركة  الجنسيات،  كل  من 
الكويت وقطر، ونأمل يف ان ترفع دولة االمارات 

ايجابيا  املقبل  السياحي  املوسم  سيكون  ■ هل 
وملاذا؟

جيد  سياحي  مبوسم  االيجابية  التوقعات   □
اىل  تشري  التي  االحصاءات  من  انطالقا  صحيحة. 
ارتفاع عدد الوافدين اىل لبنان. اذا استمر تدفق 
نفسها  الوترية  عىل  السعوديني  املواطنني  اعداد 
سنصل خالل فصل الصيف اىل الرقم ذاته الذي 
مميزا.  عاما  اعترب  والذي  عام 2010،  اليه  وصلنا 
دول  من  مبواطنني  يتعلق  اخر  مؤرش  هناك 
اىل  قدومهم  نسبة  تزال  ال  التي  االخرى  الخليج 
عىل  جاريا  يزال  ال  العمل  لكن  متدنية،  لبنان 
قدوم  مع  تتساوى  حتى  لرفعها  املستويات  كل 
السعوديني. اضف اىل ذلك ان السائح االورويب بدأ 
لبنان ستؤمن  برامج سياحية نحو  اىل  باالنضامم 
عام  و%25   20 بنسبة  السياح  عدد  يف  ارتفاعا 
نأمل يف  عامي 2017 و2018.  الوضع  عليه  كان 

حظر السفر عن رعاياها وهي خطوة مهمة جدا. 
نعمل عىل ان يستعيد لبنان نشاطه  السياحي 

عىل الساحة العربية.

■ ماذا عن السياح من الدول االوروبية؟
مثرة  كانت  لبنان  نحو  االوروبية  السياحة   □
نعمل  نحن  لبنان.  زيارة  برنامجي  عىل  العمل 
الذي  الربنامج  من  الثالثة  النسخة  انجاح  عىل 
مؤمتر  اىل  الدعوة  ستتم  السياحة.  وزارة  اعدته 
دولة،   40 من  سفر  رشكة   150 نحو  تحرضه 
االثرية  معامله  عىل  واالطالع  لبنان  اىل  للحضور 
السهر  واماكن  واالدبية  والثقافية  والحضارية 
واملطاعم فيه، ونقل الصورة اىل الدول االمريكية 
ما  احسن  عىل  والالتينية  واالوروبية  واالسيوية 

يكون. 

املحلية تسعى  السفر  ان رشكة  املالحظ  ■ من 
اىل تنظيم رحالت للبنانيني اىل الخارج، فلامذا ال 

تعمل عىل تنظيم سياحة داخلية؟
عىل  ينبغي  لكن  يحصل،  ما  هذا  لالسف   □
مكاتب السياحة والسفر العمل عىل تنظيم باقة 

ان يقفل املوسم السياحي هذه  السنة عىل نحو 
مليونني ونصف مليون سائح.

■ ماذا عن بقية الدولة العربية؟
□ االقبال هو نفسه. خالل السنوات املاضية احتل 
لكن  االوىل.  املراكز  واالردن  العراق ومرص  سياح 
الالفت ان اعدادهم مل ترتاجع مع انفاقهم املحدود 
وحتى  والخليجيني  السعوديني  بالوافدين  قياسا 
اقامة محدودة  يتميزون مبدة  الذين  االوروبيني، 
دوالر   3500 حدود  اىل  يصل  مرتفع  وبانفاق 
يوميا. يف حني ان الوافدين من الجنسيات العربية 
الخمسة  االيام  اقامتهم  مدة  تتعدى  ال  االخرى 
ما  يوميا،  يتجاوز 500 دوالر  انفاقهم ال  ومعدل 
بالنسبة  السياحي  القطاع  مساهمة  ان  يؤكد 
القطاع  ساهم  فقد  تراجع.  القومي  الدخل  اىل 
بنحو  اللبناين  االقتصاد  يف   2010 عام  السياحي 

■ ما هو تأثري حركة السفر السياحية من لبنان 
اىل الخارج عىل حركة املطاعم واملقاهي؟

□ عندما يخرج من لبنان نحو 300 الف سائح اىل 
تركيا وقربص واليونان ورشم الشيخ خالل فرتات 
االعياد، يعترب ذلك مؤرش امتصاص اللبنانيني نحو 
الخارج. لوال وجود بعض املهرجانات خالل فرتة 
الصيف المتص السفر الخارجي جميع اللبنانيني 
ينعكس  امر  وهو  السياحي.  للسفر  املحبني 
وبالطبع عىل عمل  الداخلية،  الحركة  سلبا عىل 

املطاعم واملقاهي واملالهي.

■ برامج وزارة السياحة الحالية كيف تتعاملون 
القطاع  عىل  االيجايب  تأثريها  هو  وما  معها؟ 

السياحي؟
السياحي  القطاع  بني  حقيقية  رشاكة  مثة   □

ووزارة السياحة، واالمور ايجابية جدا.

املوازنة  يف  وضعت  التي  الرسوم  عن  ماذا   ■
العامة واملتعلق برسم الرنجيلة واملغادرة وغريها؟

غري  عثامين  فرمان  هو  االمر  هذا  ان  قلنا   □
مدخول  تأمني  هدفه  ايجايب،  وغري  مدروس 
للدولة فقط. قدمنا بالتعاون مع وزير السياحة 
غري  القوانني  متابعة  لجنة  رئيس  اىل  اقرتاحا 
جابر  ياسني  النائب  النواب  مجلس  يف  املطبقة 
بحيث   174 رقم  القانون  من   5 املادة  لتعديل 
من  بالتدخني  تسمح  التي  املؤسسات  تتمكن 
تهوئة  بنظام  االلتزام  الحصول عىل ترخيص مع 
وضع  اىل  باالضافة  خاصة،  رشكة  عليه  ترشف 
للمدخنني،  مخصص  املكان  بأن  ارشادية  لوحة 
وان تدفع املؤسسة رسوما سوية. من اصل 2500 
تراخيص  تتطلب  مؤسسة هناك 1500 مؤسسة 
يف مقابل رسم سنوي يرتاوح بني 3000 و5000 
مبلغ  الدولة  خزينة  اىل  اضافة  يعني  ما  دوالر، 
يقارب 5 ماليني دوالر وهو ما يشكل 3 اضعاف 
الرنجيلة  عىل  لرية  الـ1000  رسم  عائدات  من 
مع  يتناسب  االقرتاح  تطبيقه.  يصعب  والذي 
طبيعة املطبخ اللبنانية ونوعية السياحة العربية 

التي تقصده.

سياحية من لبنان اىل الخارج، ومن املفرتض بهم 
اما  لبنان.  اىل  الخارج  من  سياحية  باقة  تنظيم 
اسباب الرحالت من لبنان اىل الخارج فتعود اىل 
الواقع البيئي السيىء الذي لوث البحر والجبل. 
جراء  من  االجتامعي  االختناق  اىل  باالضافة 
والخالفات  واملضطرب  املستجد  السكاين  الواقع 
العوامل  الحادة بني حني وآخر. هذه  السياسية 
تلوث افكار املواطن وسمعه ونظره. لذلك فهو 
يسعى للسفر اىل الخارج باعتباره املجال الوحيد 
الذي ميكنه الحصول عىل البيئة النظيفة والبحر 
عىل  والسكينة.  الهدوء  نحو  واالبتعاد  الجميل 
سفر  برامج  وضع  عىل  العمل  املعنية  الرشكات 
تتعلق  مرتكزات  يتطلب  االمر  هذا  لبنان.  نحو 
بسياحة املجموعات، خصوصا وان لبنان يعتمد 
االجواء  سياسة  وتطبيق  االفراد  سياحة  عىل 
مخفض  طريان  وايجاد  قوال،  ال  فعال  املفتوحة 
السعر. فاذا ما تم ذلك ميكن بعدها العمل عىل 
توفري سياحة املجموعات من خالل دعم تذاكر 
السفر وتسويق لبنان. ما يجب ان يشهده لبنان 
كلفة  عىل  يعتمد  خارجية  سياحية  حركة  من 

طريان رخيصة.

ان مساهمته يف  مليارات دوالر. يف حني   8,700
عامي 2017 و2018 مل تتجاوز 3,900 مليار دوالر، 
اي برتاجع نحو 50%، علام ان عدد الوافدين مل 
اىل مال  السياحة تحتاج  بالنسبة نفسها.  يرتاجع 

ليك تزدهر وتنمو.

■ ماذا عن مالءة الحجوزات لتذاكر السفر والتي 
تؤرش ملوسم جيد؟

لبنان،  يف  الصيف  موسم  ابواب  عىل  نحن   □
العرض  يتجاوز  مل  السفر  تذاكر  عىل  والطلب 
حتى االن. مبعنى ان هناك نحو 55 رحلة طريان 
اىل  تصل  مالءتها  ونسبة  بريوت  اىل  يوميا  تصل 
يوميا مع  النسبة سرتتفع  لكن هذه  نحو %90، 
الوقت، ما سيدفع برشكات الطريان اىل رفع عدد 
رحالتها حتى توازي الطلب. لقد مررنا بوضع غري 

تركز  سياحيا.  املاضية  السنوات  خالل  جيد 

رسم النرجيلة واملغادرة 
فرمان عثماني غير مدروس 

ايجابي وغير 

رئيس نقابة اصحاب املطاعم واملقاهي طوين الرامي.
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عملنا عىل املغرتبني وعىل العاملني اللبنانيني يف 
الخارج ودول الخليج، علام اننا مل نتلق اي مالحظة 
حول هذا الوضع، لكن استطيع التأكيد ان الطلب 

سريتفع منذ اواخر حزيران.

والسياحة  السفر  رشكات  قيام  املالحظ  من   ■
اىل  لبنانية  ملجموعات  سياحية  رحالت  بتنظيم 
لبنان  اىل  الرحالت  تنظيم  ان  حني  يف  الخارج، 

متدنية؟
□ هذا العمل غري متوازن. هناك مثال نحو 500 
الف لبناين يتوجهون سنويا اىل تركيا، يف حني ان 

لبنان ال يدخله اكرث من 120 الف تريك.

السياح مع رشكات  لتبادل  اتفاقات  اال توجد   ■
سياحية اجنبية؟

□ لكل بلد وضعه الخاص. مثة اتفاقات مع جميع 
النقابات السياحية االوروبية واليونانية والقربصية 

والرتكية، غري ان هذه االتفاقات غري موجبة.

تضمنته  الذي  املغادرة  رسم  رفع  عن  ماذا   ■
عىل  ذلك  انعكاس  هو  وما   ،2019 عام  موازنة 

الحركة السياحية؟
اذا  مرتفعة.  لبنان  اسعار  ان  يعترب  من  هناك   □
ارادت الرشكات ان تضع رزمة سياحية ملدة خمسة 

ايام يف تركيا. فهي  لبنان مقاربة بخمسة  ايام يف 
ارخص بكثري من الرحلة اىل لبنان، فكيف اذا تم 
عىل  حتام  سيؤثر  االمر  هذا  املغادرة؟  رسم  رفع 
اسعار الرزم السياحي وسريفع من الكلفة. بحسب 
االحصاءات عام 2018 هناك نحو 4 ماليني راكب 
الدرجة  يف  منهم هم  مغادرة. %80  رسم  دفعوا 
السياحية و20% تنقسم بني درجة رجال االعامل 
الف   25 زيادة  يتم  عندما  لكن  االوىل.  والدرجة 
لرية عىل الدرجة السياحية، اي انها ارتفعت من 
50 الف اىل 75 الفا ودرجة رجال االعامل ارتفعت 
من 70 الفا اىل 120 الفا والدرجة االوىل ارتفعت 
من 125 اىل 200 الف لرية باالضافة اىل رفع الرسم 
عىل الطريان الخاص اىل نحو 400 الف لرية. فاذا 
ما اردنا تحليل رفع هذا الرسم، نرى ان رفع الرسم 
ان  اي  دوالرا   17 بحدود  السياحية  الدرجة  عىل 
سعر التذكرة سريتفع بنحو 8% ما يؤثر عىل حركة 
عىل  تأثريها  اىل  اضافة  السياحية.  الرزم  تنظيم 
العائالت والطالب وعىل العاملني خارج لبنان. عىل 
الرغم من زيادة رسم املغادرة، زادت رسوم الهبوط 
واالقالع عىل رشكات الطريان، علام ان هناك رشكات 
تدفع رسم هبوط واقالع يصل اىل 300 الف دوالر، 

ما سيدفعها اىل رفع سعر مثن تذكرة السفر.

■ ماذا عن التأشريات؟

□ ال مشكلة حيال التأشريات املعطاة اىل الدول 
مشكلة  هناك  بنا.  املحيطة  الدول  او  االوروبية 
مع الدول االسيوية كالهند مثال. هناك ماليني من 
السياح الهنود سنويا، وهو امر سلبي بالنسبة اىل 

الرزم السياحية التي تأيت اىل لبنان.

رفع رسم املغادرة 
سيرفع كلفة تذكرة

السفر %8

رئيس نقابة رشكات السفر والسياحة جان عبود.

إقتصاد
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إلى األمام أيتها الدراما اللبنانية!
بعدما فرضت  املنرصم.  الرمضاين  املوسم  اللبنانية حضورا مميزا خالل  الدراما  حققت 
نفسها جامهرييا، واثبتت انها باتت قادرة عىل التنافس يف ملعب الكبار، علينا اليوم 
تلك االعامل  االن صناع  اعاق حتى  الذي  ما  السؤال:  ان نطرح بقسوة وحامسة هذا 
واملسلسالت عن التقدم والنضج، عىل كل املستويات الدرامية والفنية والتقنية والفكرية؟ 
وماذا ينقص هذا القطاع االبداعي يف لبنان يك يتطور؟ اخريا، متى سيصبح يف امكاننا ان 

نرفع التحدي يف وجه الدراما املرصية والدراما السورية؟
ليس ما ينقص الدراما اللبنانية املمثلون واملمثالت، فهناك مجموعة واسعة من االسامء 
اآلتية احيانا من تقاليد املرسح اللبناين العريق، مثل نقوال دانيال وجوليا قصار وعايدة 
صربا ابطال مسلسل "انتي مني؟" الذي كان خبطة املوسم، وتصدر نسب املشاهدة. ليس 
ما ينقصها الكتاب، وقد لفتت االنظار هذا العام مثال كارين رزق الله كاتبة املسلسل االنف 
الذكر. اذا بحثنا عن رس نجاح العمل املذكور، عىل سبيل املثال ال الحرص، فلن نضطر اىل 
الذهاب بعيدا: لقد غاص يف الالوعي الجامعي، وخاص يف ذاكرة الحرب االهلية بحثا عن 
حكايات وشخصيات واحداث وجراح وتفاصيل مرتبطة بوجدان الناس. هذا هو الدرس 
االول اذا. عانت الدراما اللبنانية طويال من مشكلة االغرتاب عن الواقع، بل قل العالقة 

السطحية، السياحية، الفولكلورية بالواقع السيايس واالجتامعي، العاطفي واالنساين.
لطاملا كان هناك لدى عدد من الكّتاب خوف او عجز عن تناول معاناة الناس وتجاربها، 
بصدق، وشجاعة، وابتكار. هناك من حاول ان يفعل ذلك يف املواسم املاضية، لكنه بقي 
عند حدود الكليشيه، واالفتعال، بحثا عن املواضيع الصادمة والفضائحية، "الجريئة" عىل 
السطح فقط، بدال من الغوص يف الطبيعة البرشية، واالصغاء اىل نبض الواقع، وحاجات 
الناس ورغباتها وتجاربها وتناقضاتها. املشكلة االخرى التي عىل الدراما اللبنانية تجاوزها، 
اذا شاءت ان متيض قدما عىل درب الرواج واملنافسة، هي غياب الهم الفني والضعف 
او  ان كل املسلسالت صورت يف االستوديو  احيانا  الينا  التقني واالخراجي. كان يخيل 
البيت نفسه، وانجزت يف ايام قليلة كيفام اتفق، بسبب ضعف االنتاج، وقلة االمكانات 
واحداثا  وشخصيات  والشعور،  والزخم  الروح  من  فارغة  مشاهد  يعطي  هذا  املادية. 
مصطنعة، ومتثيال غري مقنع معظم االحيان... بل مضحك، النه مفتعل وخارجي وخال 
التجارية  والرتكيبات  الحقيقي  االبداع  بني  تفرق  التي  واللمسات  والنَفس  الشعور  من 
عىل  يبقى  التقدي.  وحسهم  واذواقهم  املشاهدين  بعقول  تستخف  التي  االستهالكية 
صناع املسلسالت من كتاب ومخرجني وممثلني وممثالت وتقنيني، ومحطات تلفزيونية 
راقيا،  فنا  بصفتها  الدراما  اىل  ينظروا  ان  التوزيع،  يف  االقل  او عىل  االنتاج،  رشيكة يف 
قواعده،  له  الفن  املواسم. هذا  واالستثامر يف  واالعتياش  لالرتزاق  استهالكية  ال سلعة 
ومتطلباته. االجادة اساس، والخيال واالبتكار هام معيار الجودة، والتعامل مع الواقع، 
مبارشا كان ام تاريخيا، ام وجوديا، باتقان وامانة وصدق، هو القاعدة الذهبية. االعامل 
املزيفة تسقط وحدها منذ الحلقة االوىل، وال يبقى اال ما يخاطب وعي املشاهد وذاكرته 

واهتامماته ووجدانه.
اخريا، لننظر اىل الدراما كمدرسة وطنية، فإن القضايا املطروحة وطريقة معالجتها ميكن 
لحريته  املواطن  ووعي  االهيل  والسلم  واالستقرار  الوحدة  ترسيخ  يف  دورا  تلعب  ان 

ومسؤوليته. 
اىل االمام ايتها الدراما اللبنانية.

نقطة على السطر مسلسالت رمضان في جردة نقدية بعد الموسم
أيتها الدراما اللبنانية... غوصي في الواقع وال تخافي

بانوراما

لعله املوسم االول فعليا تتميز فيه الدراما اللبنانية، وتربهن عىل انها قادرة عىل 
املنافسة. صحيح ان الدراما املرصية والسورية ليستا يف احسن احوالهام. االوىل 
متعرثة بسبب العامل االقتصادي واالنتاجي، والثانية اجهزت عليها ظروف الحرب. 

مع ذلك، فالدراما اللبنانية تسري عىل السكة الصحيحة 

معه  وانكفأت  الثالثني،  ايامه  رمضان  طوى 
الرمضانية  املسلسالت  بني  الحامية  املنافسة 
ان  اال  اللبنانية.  الشاشات  تعرضها  التي 
السباقات  فرضتها  عدة  وامثوالت  خالصات 
االقرتاب  يف  تساعد  قد  املاضية،  الرمضانية 
اكرث من املشاهد، وفهم حاجاته ورغباته وما 
يستهويه فعال يف عملية املشاهدة. االكيد ان 
وشوائبها  هّناتها  كل  برغم  ـ  اللبنانية  الدراما 
مستوى  عىل  سواء  تحىص  ال  التي  ومشاكلها 
االداء والنص واالخراج - باتت مطلبا جامهرييا، 
تحتل كرسيها الوثري يف شهر الصوم. اذ اثبتت 
املوسم  خالل  عادة  تجرى  التي  االحصاءات 
الرمضاين ويف نهايته، ان املشاهد اللبناين بات 
اي وقت،  اكرث من  املحلية  الدراما  يقبل عىل 

واالقتصادي  االجتامعي  وراهنه  البلد  وواقع 
رحم  من  تخرج  التي  الدراما  تلك  والسيايس، 
الشارع معجونة بكلامته وهمومه ومشاغله، 
ارقام  اثبتته  ما  هذا  املشاهد.  يطلبه  ما  هي 
هو  متواضع  مسلسل  فرض  مع  االحصاءات، 
الله ـ اخراج  "انتي مني؟" )كتابة كارين رزق 
يف  االوىل  املرتبة  )احتل  مكانته  حبيب(  اييل 
عز  يف  االحصاءات(  بحسب  املشاهدة  نسبة 
التي  االخرى  االعامل  مع  الحامية  املنافسة 

راهن عليها املنتجون والقنوات العارضة. 
الذاكرة  من  قضية  املسلسل  هذا  التقط 
عىل  االهلية  الحرب  تأثري  هي  الجمعية 
يف  مسبوكا  صادقا  مسلسال  ليقدم  املقاتلني، 
حبكة قوية واداء متثييل متمّكن مع نخبة من 
ابرز وجوه املرسح اللبناين املعارص عىل رأسهم 
جوليا قصار وعايدة صربا وعاّمر شلق ونقوال 
دانيال. طبعا، ال يخلو االمر من قضايا اخرى 
كارين  عادة  عىل  الحبكة  طيات  يف  اقحمت 
رزق الله يف اعاملها السابقة. اال ان هذه املرة 
والرشوة  الفساد  مثل  التيامت  هذه  تبد  مل 
والفقر، نافرة عن املوضوع الرئيس، ومل تشتت 
رمبا  الرئيس.  موضوعه  وال  املسلسل  احداث 
هي املرة االوىل منذ مواسم عدة التي يعرض 
فيها مسلسل حقيقي يعكس جانبا من حياة 
باسلوب  البلد،  يف  والفقرية  الوسطى  الطبقة 

ميزج بني الرتاجيديا والفكاهة. 
الله(  رزق  )كارين  جهاد  قصة  العمل  يروي 
)نقوال  والد  كنف  يف  تعيش  التي  الفقرية 
بصور  مسكون  الخمر  عىل  مدمن  دانيال( 
الذبح  ومشاهد  البشعة  االهلية  الحرب 
والقتل  املفخخة  والسيارات  والقذائف 
بالدم.  املمزوجة  املعابر  ويوميات  والبطش 
محاولتها الفاشلة لالنتحار تقودها اىل التعرف 
ليكتشفا  شلق(،  )عاّمر  نسيم  الطبيب  اىل 
تاريخهام.  عن  مخبوءة  وارسارا  حقائق  معا 
قصار  اىل جوليا  نتعرّف  املسلسل،  بني طيات 
الحرب،  السابقة يف  واملقاتلة  االم  "عايدة"  او 
وصديقتها ورفيقتها يف السالح عايدة صربا او 

لكنها  الحرب،  التي فقدت ساقها يف  "نجوى" 
بشخصيتها الصلبة تخطت كل الفظاعات التي 
عايشتها. نجوى تعكس جيال من جيل الحرب 
عىل اختالف االنتامءات السياسية التي فرّقت، 

وجعلت االخ يقتل اخاه. 
الشاشة  عىل  شاهدناها  قلام  الحرب  ذاكرة 
الصغرية، رغم الروائع السينامئية اللبنانية التي 
بغدادي  مارون  من  املرحلة  تلك  انجزت عن 
السينامئيني.  من  الجديد  الجيل  اىل  وصوال 
مع ذلك، يشّكل مسلسل "انتي مني؟" خطوة 
خجولة يف رحلة االلف ميل التي تنتظر الدراما 
اللبنانية، ان ارادت فعال ان تكون منتجا فنيا 
وغري  عميق  باسلوب  والتسلية،  املتعة  يقدم 
مبتذل، ال مجرد منتج خاضع لرشوط السوق. 
فرصة  السورية  الحرب  شّكلت  الواقع،  يف 
استقطاب  لناحية  املحلية  للدراما  ذهبية 
الكفايات من كّتاب ومخرجني، وممثلني نجوم، 
تحويها  التي  والقدرات  املهارات  واكتساب 
البضاعة  الحرب  التي كانت قبل  الشام  دراما 
الدراما  ان  اال  العريب.  العامل  يف  شعبية  االكرث 
اللبنانية مل تستفد فعال من الخربات السورية 
اال لناحية الرتويج لنفسها يف العامل العريب. عدا 
ذلك، ما زال ينقصها الكثري، اكان عىل مستوى 
كتابة نص يلتحم ويشتبك مع قضايا الراهن او 
الذاكرة بدل االكتفاء بدراما القصور والعالقات 
الحب  وقصص  الزوجية  والخيانات  الغرامية 
املكررة، او لجهة االخراج لناحية االبتعاد عن 
الدراما  يطبع  الذي  كليب  الفيديو  اسلوب 
اللبنانية، واالستسهال يف التعاطي مع املسلسل 
اىل  ترنو  التلفزيونية  الكامريا  باتت  وقت  يف 
من  للكلمة  ما  بكل  سينامئية  صورة  تقديم 
معنى، او لناحية التمثيل الذي غزته عارضات 
املوهبة  الجامل عىل حساب  االزياء وملكات 
اصحاب  بالتايل  وطردن  االدائية،  والقدرات 
وصاحبات الكفاية عىل رأسهم ممثلو وخريجو 

كليات الفنون الجميلة. 
عند  املفتاح  الكلمة  هو  االستسهال  لعل   
دوما  الخاضعة  اللبنانية  الدراما  عن  التحدث 
املنتجون  السوق.  وطلبات  املنتج  لرشوط 
الفن  عن  يكون  ما  ابعد  اليوم  هم  الذين 
الخلطة  وجدوا  انهم  اعتربوا  والثقافة، 
الدراما  مستوى  ترفع  ال  خلطة  السحرية. 

عربيا  الرواج  لها  تؤّمن  ما  بقدر  املحلية 

جوليا قصار يف "انتي مني؟".

سمير مراد

كام عىل الدراما املشرتكة اي تلك التي تحوي 
عنارص لبنانية سورية. 

خالصات  ايضا،  الدرامي  املوسم  حصيلة  يف 
اخرى اكرث اهمية رمبا، عىل رأسها ان الدراما 
القريب،  تاريخنا  تعكس  التي  التلفزيونية 

تميز "انتي مني؟" 
وحظي بشعبية ألنه قارب 

اللبنانية الحرب  ذاكرة 
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عرب قصص حب ساذجة بخلفية تستدعي 
بطريقة  اجتامعية  قضايا  او  سياسية  احداثا 
بنجم  السلسل  تطعيم  مع  وبرانية،  سطحية 
سوري يتمتع بجامهريية عربية عريضة. هذا 
ما شاهده املتلقي اللبناين يف املوسم الرمضاين 
املايض يف "خمسة ونص" و"الهيبة ـ الحصاد" 
يف  والسادسة  الخامسة  املرتبة  احتال  اللذين 

نسب املشاهدة عىل التوايل. 
ـ  سعيد  اميان  )كتابة  ونص"  "خمسة  لعل 
افضل  الفكرة  يوضح  اسمر(  فيليب  اخراج 
العنارص  كل  حوى  وانه  خصوصا  يكون،  ما 
املسلسل،  هذا  يف  انفا.  املذكورة  والشوائب 
لدينا نادين نسيب نجيم التي تحظى بشعبية 
التمثيل  عامل  دخلت  بعدما  ومحلية،  عربية 
نجيم  جسدت  الجامل.  بوابة  من  التلفزيوين 
شخصية الطبيبة بيان نجم الدين التي ورثت 
حصة والدها من املستشفى الذي تعمل فيه، 
وترتبط بعالقة عاطفية مع ابن زعيم سيايس 
هو غانم الغانم )رفيق عيل احمد(. رجل نافذ 
سياسيا وماديا يبسط سلطته يف ارجاء البالد، 
ميوت ابنه الذي كان مرشحا لزعامته يف حادث 
الثاين  ابنه  استدعاء  اىل  يدفع االب  ما  سيارة، 
مملكته  لوراثة  ليحرّضه  دمشق،  يف  املقيم 
السياسية واملايل. ابنه الثاين، ليس سوى... قيص 
بكاريزما  يتمتع  الذي  السوري  النجم  خويل 
يف  ممتدة  شعبية  وقاعدة  وجاملية  متثيلية 

العامل العريب. 
الكاتبة  ان  االوىل  للوهلة  املشاهد  اعتقد 
القرار ورصاعات  ستدخله يف كواليس صناعة 
السياسة، والتحالفات املنسوجة بني املمسكني 
الدكتورة  وان  خصوصا  والعباد،  البالد  بزمام 
مثل  عدة،  محطات  مسريتها  ستتخلل  بيان 
شبكة  يف  وتوريطها  الربملان،  قبة  دخولها 
يف  مريضة  وفاة  اىل  تؤدي  الفاسدة  لالدوية 
املستشفى الذي متلكه، اىل جانب قضايا راهنة 
مثل  سنوات  منذ  اللبناين  العام  الرأي  هزت 
ازمة النفايات... اال ان كل هذه القضايا التي 
ومجرد  ديكور  سوى  تكن  مل  املواطن،  متس 
هذه  الرئيسية:  القصة  اىل  اضيفت  بهارات 
بيان  التي ستجمع  الحب  القصة هي حكاية 
بابن غانم الغانم، ثم مبرافقه )معتصم النهار(. 
املسلسل  كاتبة  بانت  بساطة،  بكل  هكذا، 
اجتامعية  قضايا  مقاربة  يف  اكزوتيكية  عن 

كل  اللبناين  املواطن  معها  يشتبك  وسياسية 
تعرف  ال  انها  فعال  بدت  قاربتها،  حني  يوم. 
الدور  عدا  عنه،  تكتب  الذي  املجتمع  فعال 
الدور نفسه  الذي متنح  لنادين نجيم  املنمط 

يف معظم االعامل التلفزيونية! 
نجمني  تجمع  التي  الساذجة  الحب  قصة 
"الهيبة  يف  تكررت  عربيا،  ومحبوبني  وسيمني 
ـ الحصاد" )تأليف باسم السلكا واخراج سامر 
وتيم  النور  عبد  سريين  جمع  الذي  برقاوي( 
جزئه  منذ  كبريا  جدال  اثار  املسلسل  حسن. 
الذي  بعلبك  اهل  يشّوه  انه  اعترب  اذ  االول، 
وخارجني  مخدرات،  وتجار  مارقني،  يصورهم 

عىل القانون. اال ان القامئني عليه لطاملا كرروا 
بصلة.  بعلبك  اهل  اىل  ميت  ال  املسلسل  ان 
الحدود  عىل  تقع  قرية  يف  تجري  احداثه 
مل  كثريين  فان  ذلك،  مع  السورية.  اللبنانية 
لهجة  وان  خصوصا  التربير،  بهذا  يقتنعوا 
لهجة  تشبه  املسلسل  يف  اللبنانيني  املمثلني 
اهل البقاع. مع ذلك، فاملسلسل الذي حظي 
بضجة وشعبية يف جزئه االول، رسعان ما بدا 
ينوون  عليه  القامئني  ان  رغم  تدريجا  يتهاوى 
رمضان  شهر  يف  سيعرض  رابع  جزء  انجاز 

املقبل. 
مطاردات، وهمروجة من املعارك والرشاشات 

ماغي بوغصن يف "بروفا".قيص خويل ونادين نسيب نجيم يف "خمسة ونص".

ورد الخال يف "اسود".

املرأة،  مع  التعامل  يف  وذكورية  والقواص، 
وتكريس للمنظومة البطريركية... كلها عنارص 
تشّكل مفتاح "الهيبة ـ الحصاد"، لكن العامود 
املراهقة  الحب  قصة  هو  للمسلسل  الفقري 
بني تيم وسريين. االسوأ من كل هذا هو االداء 
التمثييل، وحتى االخراج الذي ذهب يف بعض 
كليب  بفيديو  بتصوير  اشبه  ليكون  املطارح 
بعنارص  تطعيمه  مع  عربية،  بوب  لنجمة 
يحقق  مل  ذلك،  مع  واالستعراض.  االبهار 
املسلسل الشعبية وال النجاح الذي كان يعّول 
عاد  ما  انه  اىل  رمبا  اشارة  يف  صناعه،  عليه 

ممكنا استغباء عقل املشاهد. 

مارغو  وزوجته  داوود(  )اليكو  بيطار  مالك 
)ورد الخال(. تدريجا، ستتكشف الحبكة عن 
ارسار وخبايا ومفاجات صادمة تكشف سبب 
النقاط  رغم  كارين.  اسود عىل خطف  اقدام 
الذي  الرائع  االداء  مثل  العمل  يف  االيجابية 
قلبها  ينضح  امرأة  بصفتها  الخال  ورد  قدمته 
اللبناين  املسلسل  هذا  ان  اال  رشا،  ووجودها 
خصوصا  كثرية،  النتقادات  تعرّض  الخالص 
واختيار  خليل  لداليدا  التمثييل  االداء  لناحية 
كل  كان  العمل.  يف  بها  اطلت  التي  املالبس 
همها اظهار حسنها وجاملها عىل الشاشة، ال 
تجسيد دور فتاة خائفة ومخطوفة ال تعرف 

كيف سينتهي درب جلجلتها. 
ايضا مر مسلسل "بروفا" )تأليف يم مشهدي 
الصغرية  الشاشة  اخراج رشا رشبتجي( عىل  ـ 
من دون اي ضجة تذكر، مع انه جمع نخبة 
ونهلة  صباغ  وسام  مثل  املحببة  الوجوه  من 
انطونيوس  وفيفيان  داوود  واليكو  داوود 
الزغبي وتاتيانا مراد،  وريتا حرب وكريستيان 
واملمثل  غصن  بو  ماغي  بطولته  تؤدي  فيام 
جملة  طرح  انه  كام  فهمي.  احمد  املرصي 
قضايا آنية ومهمة مثل التنمر وابتزاز الفتيات 
عرب السوشال ميديا، وقارب قضايا ومشكالت 
تتعلق مبراهقي الثورة الرقمية. اال ان كثريين 
اخذوا عىل العمل انه يتوجه اىل الطبقة الغنية 
يف هذه الرشيحة العمرية، بعيدا من الطبقة 
بدت  االحداث  ان  عدا  والفقرية،  الوسطى 
املتامسكة.  املمسوكة  الحبكة  تنقصها  مفككة 
الطالبات ظهرت مبكياج قوي فاقع،  ان  حتى 
يف  معه  الخلوي  هاتفه  حمل  طالب  وكل 
املدرسة، يف غربة واضحة وبينة عن املجتمع 

اللبناين.
ميكن  املوسم،  لهذا  تقييمية  محصلة  يف 
رمبا  منتجا  قدمت  اللبنانية  الدراما  ان  القول 
حظي بنسب مشاهدة، لكنه ال يعني انه ذو 
الواقع، يف حني  من  قريبا  وليس  فنية،  سوية 
بتيامتها  املشهد  خرقت  اخرى  مسلسالت  ان 
ألنها  وادائها،  واخراجها  ونصها  وقضاياها 

احرتمت فعال املشاهد وعقله. 
اعامل نعّول عليها، علها تنري الدرب ملا يجب 
مرآة  هو  فالفن  صناعتنا.  عليه  تكون  ان 

الشعوب وحضارتها وضمريها ايضا.
س. م.

باالرقام
كشفت رشكة "آراء" بالتعاون مع "جي. اف. يك" لالحصاءات عن نسبة املشاهدة طوال 
شهر رمضان، فاوردت ان املوسم الرمضاين لسنة 2019 "متيز بقدرته القوية عىل جذب 
املشاهدين، اذ متكنت املسلسالت الستة االول من ان تستقطب ما يزيد عن 390 الف 
مشاهد لكل منها، ضمنها مسلسالن تابعهام ما يزيد عن 500 الف مشاهد عىل القنوات 
اللبنانية. املسلسالت التي احبها املشاهدون اللبنانيون كانت جميعها وبشكل الفت من 

انتاج رشكات لبنانية، وبطوالت مشرتكة بني نجوم الشاشة اللبنانية والسورية".
 530( مني؟"  و"انتي  مشاهد(  الف   549( الليل"  "آخر  من  كل  االوىل  املرتبة  يف  تشارك 
الف مشاهد( بفارق ضئيل احصائيا، كام تشارك يف املرتبة الثالثة كل من "الباشا" )498 
الف مشاهد( و"خمسة ونص" )473 الف مشاهد(، تبعهام "الهيبة ـ الحصاد" )446 الف 

مشاهد( و"دقيقة صمت" )391 الف مشاهد(. 
ُعرضت هذه املسلسالت الستة مناصفة عىل شاشتي "الجديد" و"ام يت يف".

كثريون  راهن  العاشقة،  الثنائيات  من  بعيدا 
توقيع  يحمل  لبناين  تشويقي  مسلسل  عىل 
احد ابرز املخرجني اللبنانيني هو سمري حبيش. 
انه مسلسل "اسود" )كتابة كلوديا مرشليان ـ 
اخراج سمري حبيش( الذي جمع نخبة من وجوه 
داوود  الكو  رأسها  عىل  املخرضمني  الشاشة 
قصة  املسلسل  مغنية.  وباسم  الخال  وورد 
اجتامعية رومانسية عن شاب يدعى "اسود" 
وجاذبية،  ونفوذ  برثوة  يتمتع  مغنية(  )باسم 
ويعيش يف قرص مع عدد من االطفال الفقراء 
اسود بخطف  يقوم  االيام،  احد  املرّشدين. يف 
كارين )داليدا خليل(، وهي ابنة رجل االعامل 
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دراسة علمية هي األولى من نوعها في المكتبة العربية
أولئك "الداعشّيات"… ما الذي أخذ بهّن إلى الهاوية؟

كتاب الشهر

يقدم  وانرثوبولوجيا،  وسوسيولوجيا  نفس  علم  من  املختلفة  املعرفية  الفروع  بني  تضافر  يف  حاالت  دراسة  من  انطالقا 
الدوافع  يكشف  معمقا  دليال  داعش؟"  اخرتن  ملاذا  ـ  النساء  "جهاد  كتابهام  يف  هرسوخاور  وفرهاد  سالمة  بن  فتحي 

االجتامعية والنفسية واالقتصادية التي قد تأخذ مراهقة اىل احضان التطرف واالصولية

سوريا  يف  ثم  العراق،  يف  "داعش"  انهزام  مع 
وبالتايل اسقاط املرشوع الظالمي التكفريي الذي 
كان التنظيم االرهايب ميثله، برزت اشكالية جديدة 
النسوة  بهؤالء  العمل  ما  الغربية:  الدول  امام 
اللوايت غرر بهن التنظيم عىل الشبكة االفرتاضية، 
اليوتوبيا  ان  معتقدات  سوريا،  يف  به  فالتحقن 

تنتظرهن يف الجهة االخرى من العامل؟ 
منذ فرتة، ضج اإلعالم الغريب، وخصوصا االورويب 
باسم شميمة بيغوم. الشابة الربيطانية الصومالية 
بريطانيا  من  فهربت  "داعش"،  بها  غرر  االصل، 
حيث ولدت، والتحقت بالتنظيم يف الرقة السورية 
عمرها.  من  الـ15  تتخط  مل  وهي   ،2015 عام 
حتى  وعاشت  هولنديا  داعشيا  تزوجت  هناك، 
عام 2019. لكن منذ فرتة، ارادت شميمة العودة 
اىل وطنها بعد جالء كل االوهام واالكاذيب التي 
انها "مل  التنظيم يف رأسها، مؤكدة لالعالم  زرعها 
التنظيم،  ارتكبها  وحشية  اعامل  اي  يف  تتورط 
زوجة الحد  فقط  سوريا  وقتها يف  أمضت  وانها 
االنتحاريني، وانها مجرد ربة منزل". اال ان السلطة 
الربيطانية اقفلت األبواب يف وجهها، ليموت ابنها 
الرضيع يف احد مخيامت يف سوريا، وتواجه هي 

قرار نزع الجنسية الربيطانية منها! 
هذه قصة من بني مئات القصص التي تواجهها 
الدول الغربية اليوم، ويضج بها الرأي العام بني 
واولئك  عنهن،  الداعشيات  جنسية  لنزع  مؤيد 
من  املشكلة  عالج  يجب  انه  يعتربون  الذين 
بها  اساسها. فشميمة كانت مجرد مراهقة غرر 
التنظيم الذي يعي جيدا كيف يستميل الفئات 
االضعف واالكرث هشاشة يف املجتمع. ميكن القول 
ان 500 اوروبية دخلن ارايض "داعش" منذ العام 

2013 حتى العام 2016.
لكن عالمات استفهام عدة تطرح يف هذا االطار: 
واالكاذيب  الوعود  هي  ما  النساء؟  هؤالء  من 
والغواية التي نسجها لهن التنظيم االرهايب حتى 

العلوم  من حقل  النفيس، وحاالت  التحليل  من 
مبارشة،  النساء  من  حية  وافادات  االجتامعية، 
اختصاصيون  عليها  ارشف  تحقيقات  اىل  اضافة 
وتحقيقات  واالنرثوبولوجيا،  السوسيولوجيا  يف 
صحافية انجزها صحافيون ذهبوا اىل ارض املعركة 

والتقوا هؤالء النسوة. 
يف هدفه الشامل، يربز الكتاب كيف ان الرتكيبة 
النفسية للوايت ذهنب اىل سوريا، او حتى حاولن 
الذهاب اليها "تتسم بحوادث مفاجئة يف الحياة 
وبصدمات وازمات قلق وآالم، حاولن االبتعاد عن 
عائالتهن وبالدهن، بغية الخروج كليا من تاريخهن 
الشابات  هؤالء  ان  مبعنى  املطاف".  نهاية  يف 
واملراهقات عانني من صدمة، او متزقات عائلية، 
او كن ضحايا عنف جسدي ومعنوي. اضف اىل 
ذلك مآزق املجتمعات املعارصة يف الغرب، حيث 
تفكك الرابط االجتامعي والعائيل، وضياع املعنى 
االيديولوجيات  وانهيار  واملرجعيات،  واملفاهيم 
والفراغ الوجودي، ذات انعكاس قوي عىل االفراد. 
فالتطرف يرضب بجذوره داخل الحياة النفسية 
داخل  ايضا  "لكن جذوره ضاربة  االفراد،  لبعض 
يزداد  فيه  االجتامعي  الرابط  فتئ  ما  مجتمع 
يوتيوبيا،  بال  مجتمع  يف  اليوم  نعيش  هشاشة. 
غوايتها  متارس  فاسدة  يوتيوبيات  تعيث  حيث 
للشباب  يعهد  ال  حيث  مجتمع  الشباب.  عىل 
بأي مكانة وال ينظر اليهم اال كمراهقني ابديني، 
ممزقني بني الطفولة والرشد اىل امد قد ميتد سنني 
عدة. مجتمع يغدو فيه املرء، كفتاة او شاب، امرا 
اشكاليا بالنسبة اىل عدد ال بأس به من االفراد، ما 
قد يجعل حضور يوتيوبيات قمعية ورجعية )مثل 

"داعش"( امرا جذابا للبعض". 
عىل سبيل املثال، يرى املؤلفان ان بعض املراهقات 
اللوايت يصبحن داعشيات، يتحدرن يف معظمهن 
من زيجات مركبة، اي انهن عايشن فشل عالقات 
الزواج  يف  االستقرار  غياب  الزوجية.  والديهن 

شعرن بأنهن كابدن عنفا ما، من دون ان يكون 
جسديا. هؤالء ال يواجهن مشكلتهن، بل يخرتن 
الهروب واملنفى عرب التوّجه اىل ارايض "داعش". 

والدها  سجن  التي  مراح  سعاد  حالة  هي  تلك 
الجزائري يف فرنسا لالتجار بالحشيش، فيام اخوها 
عبد القادر اتهم بأعامل عنف وقضايا مخدرات. 
ومليئة  مفككة،  عائلية  بيئة  يف  مراح  عاشت 
بالعنف، اىل ان تزّوجت عام 2005 بسلفي مغريب 
انها كانت عاطلة عن  وانجبت منه طفلني. ومبا 
العمل، التحقت يف تولوز بدروس االمام عبد الفتاح 
رحوي الذي ينادي باسالم اصويل. بعد اعتداءات 
تولوز، سّجل لها اخوها عبد الغني رشيطا تعلن 
اخوها  ارتكبها  التي  العنف  باعامل  فخرها  فيه 
محمد مراح، كام عربت عن دعمها لنب الدن. يف 
نيسان 2014، غادرت اىل تركيا والتحقت بصفوف 
بال ريب  العنف االرسي هو  "داعش" يف سوريا. 

عامل معزز لدخول الفتيات دوامة التطرّف. 
يستشهد املؤلفان ايضا بحياة بومدين التي ولدت 
يف ارسة جزائرية مكونة من سبعة اوالد يف احدى 
الضواحي الرشقية من باريس. ماتت امها وهي 
تبلغ ست سنوات، فوضعها والدها مع اخوتها يف 
زواجه.  بسبب  لهم  زيارته  تقل  املأوى، وصارت 
الصدمة،  ملؤها  تعيسة  طفولة  حياة  امضت 
سلوكياتها  بسبب  آخر،  اىل  مأوى  من  متنقلة 
بأميدي  ارتبطت  والعنيف.  الصعب  ومراسها 
الهجوم  يف  املتورطني  احد  يعترب  الذي  كوليبايل 
ايبدو" يف  الذي شن عىل مجلة "شاريل  االرهايب 
باريس. يف كانون الثاين 2005، غادرت حياة فرنسا 

اىل تركيا، ثم سوريا حيث التحقت بـ"داعش". 
وخلفياتها  الحاالت  هذه  دراسة  من  انطالقاً 
والنفسية،  واالقتصادية  واالجتامعية  العائلية 
يرى املؤلفان انها "تظهر اىل اي حد يرتك العنف، 
يف  آخرين  افراد  وجنوح  االب،  سلطة  وغياب 
االرسة آثارا عنيفة يف االطفال الذي ينظرون اثر 
ذلك اىل التوجه نحو بالد الجهاد كنوع من الهرب 

نحو آفاق جديدة". 
التي  والحاالت  الدراسة  قراءة  يف  التقدم  مع 
تستعرضها، يشعر القارئ بأن هؤالء الداعشيات 
اللوايت ُغرر بهن العتناق التطرف مذهبا، هن يف 
االصل ضحايا بطريقة او باخرى. ضحايا مجتمع 
يتمتع  لتكوين فرد  املالئم  املناخ  يوّفرا  واهل مل 
يف  املطاف  بهن  فانتهى  سليمة،  نفسية  بصحة 

مصيدة "داعش".

غالف الكتاب. 

تكبلهن،  اجتامعية  ظروف  يف  العيش  يقبلن 
عليهن  ومتارس  كنساء،  وجودهن  من  وتنتقص 
يخص  ما  يف  الرجال  عن  التمييز  اشكال  اقىس 

حقوق االنسان؟ 
هذه ظاهرة تستحق ان تدرس، وتستخلص منها 
العرب للمستقبل. هذا ما فعله باحثان مرموقان، 
عامل نفس تونيس وعامل اجتامع ايراين، يف كتابهام 
"جهاد النساء ـ ملاذا اخرتن داعش؟". فتحي بن 
سالمة اختصايص يف التحليل النفيس واستاذ علم 
النفس املريض وعميد قسم الدراسات التحليلية 
هرسوخاور  وفرهاد  ديدرو،  باريس  جامعة  يف 
عامل اجتامع ومدير الدراسات يف معهد الدراسات 

العليا للعلوم االجتامعية. 
الكتاب الذي صدر اساسا بالفرنسية، انتقل اخريا 
اضافة  ليقدم  الساقي"،  "دار  الضاد عن  لغة  اىل 
نوعية يف فهم اآلليات النفسية التي تدفع رشائح 
خطري  مرشوع  يف  االنخراط  اىل  معينة  نسائية 
معمقة  نظرة  تقديم  جانب  اىل  كـ"داعش"، 
وايديولوجيته  عمله،  وكيفية  التنظيم،  هذا  عن 
يف  الحياة  وطبيعة  يروجها،  التي  واالكاذيب 
االرايض التي يسيطر عليها، خصوصا بالنسبة اىل 

النساء. 
بني  "التعاون  ان  املؤلفان  يقول  املقدمة،  يف 
عن  يثمر  قد  املضامر  هذا  يف  املعرفية  الفروع 
رؤية شاملة للظاهرة". هكذا، يجتمع عامل النفس 
او تحليل  ليقوم بتشخيص عيادي لحالة معينة 
او  السوسيولوجي  فيام  واملعلومات،  االفادات 
باملحددات  اإلحاطة  اىل  يسعى  االجتامع  عامل 
والسياسية  واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية 
ال  النهاية،  يف  ودوافعها.  الحالة  هذه  الفعال 
يف  االجتامعي  ذاك  عن  النفيس  العامل  ينفصل 
دراسة هذه الحاالت. اذا، الكتاب املقسم اىل ستة 
فصول، هو دراسة تعاين ستني حالة لداعشيات 
عيادية  حاالت  مختلفة:  مصادر  من  اوروبيات 

العرصي، تشعر الشابات انهن سينتهني اىل رباط 
زوجي مامثل ملا عاشته أمهاتهن، فيحاولن تجنبه. 
هنا، يأيت دور "داعش"، فالتنظيم االرهايب يفتش 
عن هذه الفئة من الفتيات، يك يصور لهن العائلة 
"اإلسالمية" املثالية حيث يصبغ املرأة األم بصبغة 
نظرة  حقيقة  الفتاة  اعني  عن  تحجب  مثالية، 
التنظيم اليها بوصفها يف مرتبة ادىن من الرجل. 
ترويج  للتنظيم عىل  االلكرتونية  املواقع  وتعمل 
ثقة  برباط  املرتبطة  األم   - املرأة  "نبل  صورة 
مطلقة برجل يقدم عىل انه بطل يخوض الحروب 

ويتصدى لتحدي الشدائد". 
هكذا، تنجذب الشابات املراهقاتـ  يف معظمهن 
ـ اىل هذه الصورة التقليدية للمرأة األم والرجل 
القوي، يكون االهل يف غفلة عن كل ما يجري، 
وال ينتبهوا اىل االمر اال بعد هرب ابنتهم اىل ارايض 
اللوايت  الشابات  عند  املؤلفان  يتوقف  "داعش". 
غادرن ضمن املوجات االوىل اىل سوريا، أي اعوام 
2012 و2013. هؤالء اضطلعن بدور "املجّندات" 
اللوايت اوكلت اليهن مهمة استقطاب املراهقات 
االلكرتونية  الرسائل  بعث  تولني  اذ  االجنبيات. 
وادارة مدونات ترمي اىل ترويج صورة زاهية عن 

وضع زوجة الداعيش يف سوريا. 
يأخذ الباحثان هنا مثال خديجة داري الربيطانية 
التي تزوجت بسويدي يقاتل يف التنظيم االرهايب. 
عملت خديجة كمجندة عىل االنرتنت عرب بث 
االلتحاق  الشابات عىل  صورة حامسية لتشجيع 

بارايض "داعش". 
طبعا، حاملا تطأ الشابة ارض "داعش"، وتتزّوج من 
احد التكفرييني، تصبح حياتها كناية عن يوميات 
بني اربعة جدران )مبا انه مينع عليها الخروج اىل 
االماكن العمومية من دون زوجها( متيض وقتها 
انجبته  الذي  الطفل  مع  او  اخريات  نساء  مع 
سوريا،  يف  االقامة  من  اشهر  بعد  زوجها.  من 
ينجيل الوهم والغشاء عن اعني معظم الشابات، 
باستثناء قلة قليلة تتامهى كليا مع هذا النظام 
العنيف، فتنخرط يف العنف اىل مداه االقىص. اال 
ان االوان يكون قد فات بالنسبة اىل غالبيتهن، اذ 
ال يستطعن التحرر من هذا السجن اال بالهرب 
املحفوف باملخاطر التي تصل اىل حد القتل عىل 

يد التنظيم. 
املعارصة،  املجتمعات  مآزق  معاينة  سياق  يف 
الهوية  اشكالية  عند  ايضا  الباحثان  يتوقف 
ارس  من  املتحدرات  الشابات  عند  واالنتامء 

مهاجرة ممن ولدن يف الغرب، فيحاولن استعادة 
االنتامء إىل هوية عربية اسالمية الثبات وجودهن 
وكيانهن، خصوصا اذا كان محيطهن ميارس عليهن 
التمييز والنبذ. قصة حسناء آيت بولحسن اوضح 
مثال عىل ذلك. كانت هذه الفتاة البالغة 26 عاما، 
الثامنة  الغرب. يف  تنتمي اىل عائلة مهاجرة من 
تفكك  بعد  رعاية  دار  يف  وضعت  عمرها،  من 
عائلتها، وامضت حياتها تتنقل من عائلة مضيفة 
اىل اخرى، وسط اغرتاب وانسالخ هويايت. لذا، جاء 
تبّنيها التطرف كنوع من اثبات للوجود وللهوية، 
قبل ان تلقى حتفها عندما شّغل احد االرهابيني 
حزامها الناسف. اىل جانب التمزق الهويايت، يرى 
عشن  الداعشيات  املراهقات  بعض  ان  املؤلفان 
صدمة مرتبطة مبامرسات عنفية داخل العائلة، او 

ما ان تطأ الشابة ارض 
"داعش" وتتزّوج من احد 

تصبح سجينة  التكفيريني 
بني اربعة جدران
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أول معرض من نوعه لذوي الدخل املتوسط
"الفن العربي" في متناول الشعب

معرض

تبقى  التي  الفنية  باملعارض  بريوت  تزدحم  وقت  يف  الشهر.  هذا   Educity جمعية   تطلقها  وطموحة  فريدة  مبادرة 
مقترصة عىل الطبقة املرفهة من املجتمع، جاءت الجمعية بفكرة ذات اهداف متعددة

للطبقة  يسمح  العريب"  الفن  "معرض 
واالستثامر  الفنية  االعامل  باقتناء  املتوسطة 
فيها، ويهدف اىل تثقيف الناس حول اهمية 
الفنانني  مساعدة  اىل  كام  حياتهم،  يف  الفن 
للربوز  فرصة  يجدون  ال  الذين  املوهوبني 

وعرض نتاجهم. 
"االمن العام" التقت فرحات فرحات مؤسس 
جعبته  يف  يحمل  الذي   Educity جمعية 

افكارا شبابية تخاطب جيله واهتامماته. 

 Educity جمعية  عىل  اوال  عرفتنا  هال   ■
التي تأخذ عىل عاتقها تنظيم واطالق الدورة 

االوىل من "معرض الفن العريب"؟
مستندة   2013 العام  الرشكة  تأسست   □
معارض  بتنظيم  تقيض  اساسية  فكرة  اىل 
"منتدى  نظمنا  يومها،  تربوية.  ومؤمترات 
لبنان للرتبية والتعليم" الذي جمع حواىل 40 
متحدثا عىل مدى يومني يف بريوت، ووصفته 
يف  يقام  تربوي  مؤمتر  بأكرب  االعالم  وسائل 
اشكالية  املؤمتر  بحث  سنوات.  منذ  لبنان 
اىل  تفرعت  محاور  ضمن  والرتبية  املواطنة 
املدارس  يف  الديني  والتعليم  التاريخ،  كتاب 
وتأثريه عىل الطلبة، وجودة التعليم وكلفته، 
ثم  واالجنبية.  العربية  اللغات  وتعليم 
جمعت  التي  الرتبوية"  لبنان  "قمة  اقمنا 
معرض  وبعدها  الرتبوية،  الجمعيات  رؤساء 
سنوات  مدى  عىل  اقمناه  لبنان"  "وظائف 
وظائف  إيجاد  كيفية  عىل  الناس  ملساعدة 
لوظيفة،  التقدم  عند  الصحيح  والترصف 
خصوصا وان هذه االمور ال تعلم يف املدارس 

والجامعات. 

كيف  العريب"؟  الفن  "معرض  عن  اخربنا   ■
هناك  وان  خصوصا  وملاذا،  الفكرة  ولدت 

معارض كثرية يف بريوت تعنى بالفن؟

□ بحكم انطالقنا من املجال الرتبوي، نعترب 
تنظيم  اردنا  املضافة.  قيمتنا  هي  هذه  ان 
تثقيف  اىل  يرمي  تربوي  طابع  ذي  يشء 
باالضاءة  اوال  تتم  التثقيف  عملية  الناس. 
عىل الفن واهميته يف حياتهم. كام اننا مل نرد 
لالعامل  الرتويج  بل  نخبوي،  معرض  اقامة 
كل  متناول  يف  تكون  يك  الفنية  واللوحات 
رشائح املجتمع وذوي الدخل املتوسط، يك ال 
اليها  ينتمي  التي  االجتامعية  الطبقة  تكون 

الفرد، حائال امام اقتناء اي عمل فني.

االعامل  الختيار  فنية  معايري  هناك  هل   ■
املشاركة يف املعرض؟

يعاينون  الفن  مجال  يف  اساتذة  هناك   □
عرضه  ما ميكن  ويختارون  املقدمة،  االعامل 

يف الحدث.  

خالل  معينة  حمر  خطوط  هناك  هل   ■
عملية اختيار االعامل؟

محظورات.  وال  حمر  خطوط  ال  ابدا،   □
الفن  موضوع  مؤمتراتنا  احد  يف  قبال  ناقشنا 
والجسد مثال، ونعترب ان الفنان حر يف تقديم 
ما يريد النه يعرب عن حالته الخاصة وحالة 
قيود  وفرض  تعليبه  ميكن  ال  لذا  املجتمع، 

عليه.  

ان  أم  مشاركة  فنية  صاالت  هناك  هل   ■
املشاركة فردية؟

□ "معرض الفن العريب" يختلف عن املعارض 
الفنية االخرى التي تجمع عىل ارضها صاالت 
فنية، فهو يجمع صاالت فنية وفنانني يف آن 
معا. القيمة املضافة االخرى التي يتمتع بها 
اننا اكرث التصاقا بقضايانا واشكالياتنا العربية 
لها  ان  ونعرف  البيئة،  هذه  يف  نشأنا  الننا 
خصائص يجب االضاءة عليها. كام نهدف اىل 

االجتامعية،  الفئات  لكل  معرضا  نكون  ان 
اسعار معروضاتنا سرتاوح من 100  فان  لذا 
تكون  ان  نفرض  5000 دوالر فقط. كام  اىل 
من  وموقعة  اصلية،  الفنية  املعروضات  كل 
ينوب  َمن  او  منه  مبارشة  ومباعة  الفنان، 
وايضا  الفنان،  ابراز  يف  نساهم  بالتايل،  عنه. 
األعامل  هذه  يف  يستثمر  ان  للمقتني  يتاح 
التي قد يزيد سعرها يف املستقبل، خصوصا 
هذا  ومكرسا.  معروفا  الفنان  هذا  صار  اذا 
الناس  استثامر من نوع جديد، ونحن ندفع 

اىل االستثامر يف الفن.

لهم  تسمح  املالية  الناس  قدرة  هل   ■
املادي  الظرف  هذا  يف  الفن  يف  باالستثامر 

السيئ؟
طبقة  يحوي  عربية  دولة  اي  مثل  لبنان   □
متوسطة واسعة، تتمتع بقدرة رشائية القتناء 
ليس  سعرها  وان  خصوصا  الفنية،  االعامل 
املقتنني  مذكرات  يف  كثريا  قرأت  انا  خياليا. 
انهم  دوما  يذكرون  وكانوا  العامل،  يف  الكبار 
بدأوا االقتناء بأعامل صغرية، قبل ان تتطور 

هذه الرغبة مع الوقت. 

■ اين تقام الدورة االوىل من املعرض؟
12 و13 و14 متوز  "مونرو" يف  فندق  □ يف 
مساء  التاسعة  حتى  الثالثة  الساعة  من 
العامل  يف  والهوية  "الفن  عنوان  وستحمل 
وسترتافق  ولبنانية،  عربية  مبشاركة  العريب" 
يقدمها  وندوات  نقاش  حلقات  مع  ايضا 
امام  مبارش  رسم  عرض  مع  اختصاصيون، 

الجمهور.

يف  متجذرا  زال  ما  الفن  مدى  اي  اىل   ■
والفورة  الرقمية  الثورة  عرص  يف  مجتمعنا 

التكنولوجية؟

التكنولوجي  التطور  ظل  يف  حتى    □
املتغريات  هذه  مع  يتطور  فالفن  الهائل، 
يستعملها  التي  التقنيات  تتغري  االساس.  يف 
انا  يزول.  ال  الفن  ولكن  عمله،  يف  الفنان 
عادوا  ما  الناس  بأن  القائلة  الفكرة  ضد 
يقرأون مثال، النه خالل زيارايت إىل معارض 
الكتب العربية، أصادف الكثري من الشباب 

محاور  سنناقش  العريب"  العامل  يف  والهوية 
املرافقة  واملحارضات  الندوات  يف  كثرية 
العريب  الفنان  ان  هل  بينها:  من  للمعرض 
العملية  خالل  الداخلية  هويته  من  يهرب 
الفنية نتيجة الكبت السيايس واالجتامعي؟ 
الذي  والسياسة  الفن  موضوع  ايضا  هناك 
يلعب  مثال  الكاريكاتور  ففن  سنناقشه. 

الطبيعة  رسم  اىل  فهرب  السلطة،  رجل 
مخاطبة  يريد  ال  النه  مثال  التجريد  او 
واالقتصادية  املعيشية  شعبه  هواجس 
والسياسية وغريها؟ الفنان يستطيع التعبري 
املرأة،  الثقايف، والتعنيف ضد  التدهور  عن 
منه  املطلوب  ليس  بالتايل،  واملحظورات... 
ان يرسم فقط شجرة وقمرا وما شاكل، هذا 
ورمزية،  رسالة  فللوحة  الفنان،  دور  ليس 
واللوحة التي تتمتع بهذه املالمح هي التي 
عن  بعلبيك  امين  لوحة  مثل  العامل  يف  تباع 
ديب.  يف  بيعت  التي  الفلسطينية  الكوفية 
الشعوب  ذاكرة  يف  طبعت  لوحات  هناك 
مثل اللوحات التي ارخت للثورة الفرنسية 
عالقة  لها  مواضيع  ايضا  هناك  وغريها. 
املستشفيات  واستعانة  والطب،  بالفن 
امر  وهذا  املرىض،  لعالج  الفنية  باللوحات 
االخرية، خصوصا عالج  الفرتة  بارزا يف  بات 
والسوق  الفن  هناك  مثال.  بالفن  التوحد 
وتطوير  العامله،  الفنان  ترويج  وكيفية 

نفسه وتقنياته، اىل جانب مواضيع اخرى.

هي  هل  الندوات؟  هذه  سيقدم  من   ■
للعموم؟ مفتوحة 

كام  للعموم  مفتوحة  هي  اجل،   □
املجال.  هذا  يف  واملعنيني  لالختصاصيني 
ورجال  وصحافيون  فنانون  هم  املشاركون 
هذا  يف  طويل  باع  ذوو  واشخاص  ثقافة 
طرح  أو  النقاش  او  الحوار  يف  اكان  املجال 
االشكاليات واالجابة عنها. كل هذا من اجل 
العامل  يف  الفن  جرح  عىل  الضوء  تسليط 
به،  خاصة  هوية  عن  يبحث  وهو  العريب 
وهو ال ميلك هذه الهوية. وهذا ما سيبحثه 

هذا املؤمتر. 

■ هل سيكون املعرض سنويا؟
من  املعرض  ينطلق  ان  الرئيس  هدفنا   □
بريوت، من عاصمة الثقافة العربية، إىل دول 
اللبناين  املشاهد  يهم  مثلام  أخرى.  عربية 
السعودي  الزائر  يهم  االعامل،  هذه  رؤية 
الفنية  االعامل  مشاهدة  وغريهام  واالردين 
عريب  فني  حوار  اقامة  يجب  اللبنانية. 
الن  العريب،  النتاج  يعزز  وهذا  مشرتك، 

االشكاليات الفنية هي مشرتكة بيننا. 

مؤسس جمعية Educity فرحات فرحات.

يجب اقامة حوار فني 
عربي ألن االشكاليات الفنية 

مشتركة بني االقطار

بكميات  الكتب  رشاء  عىل  يقبلون  الذين 
اساسا  ان املشكلة تكمن  كبرية. هذا يعني 
عن  العاجز  لبنان  يف  املعارض  تنظيم  يف 
عىل  ينطبق  وهذا  الفئة،  هذه  استقطاب 
عن  عاجز  ايضا  فالنارش  يباع،  ما  محتوى 
الكاتب  تويف  عندما  الفئة.  هذه  مخاطبة 
اول  يعد  الذي  توفيق  خالد  احمد  املرصي 
العام  الرعب  ادب  مجال  يف  عريب  كاتب 
جنازته.  يف  كرثا  كانوا  الشباب  فان  املايض، 
اما نحن يف املرشق العريب، فنفتقر اىل هذا 
والكاتب  النارش  عىل  يقع  والحق  االمر، 
العاجزين عن مخاطبة الشباب. هذا االمر 
يرسي عىل املجال الفني. القطاع الفني إىل 
والكتابة،  كالقراءة  متاما  غريه  مثل  تطور 
العريب"  الفن  "معرض  يف  نحن  نريده  وما 
وقضاياها.  العربية  بالهوية  نلتصق  ان 
"الفن  عنوان  تحمل  التي  االوىل  فالدورة 

وهناك  املجال،  هذا  يف  جدا  مهام  دورا 
يتم  ان  يحبون  كانوا  عرب  وزعامء  اباطرة 
حتى  املنحوتة  او  اللوحة  ضمن  تأطريهم 
يخلدوا. بالتايل، هذا يبني دور الفن يف حياة 
عليه،  االضاءة  يهمنا  ما  وهذا  السياسة. 
ورؤية مدى تأثر الفنانني بالسياسيني، وهل 
موائد  من  يقتاتون  بالط  شعراء  مثال  كانوا 
هؤالء الحكام. هناك أمر آخر يهمنا معرفته 
اغضاب  العريب  الفنان  تفادى  هل  هو: 
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يف لفتة مميزة، انشأت منظمة "ابعاد" قبل 7 سنوات مركزا لالستامع اىل الرجل 
ذي السلوك العنفي بهدف عالجه، وذلك بالتعرف اوال اىل نفسه وفهم مشاعره 
للخروج من عدم القدرة عىل التعبري عن فرحه او عن حزنه وخوفه، كإرث تركته 

الرتبية الخاطئة يف داخله

7 سنوات على إنشاء "أبعاد" 
مركز اإلستماع إلى الرجل ذي السلوك العنفي

تربية

داخليا  اللبنانية  املرأة  تطوير  عىل  العمل  يف  املدين  املجتمع  منظامت  غالبية  تفرد  بعد 
بانشاء هذا  "ابعاد"  منظمة  قامت  واقعها وحقوقها،  واالنفتاح عىل  التوعية  نحو  بدفعها 
املركز بهدف اعادة التوازن بني الزوج والزوجة بعد دخولهام يف دوامة العنف، ألن الفارق 
بينهام اصبح كبريا. تحولت خطوتها اىل مساحة آمنة للرجل تغلفها الرسية من اجل اعادة 
ترتيب ذاته، يك ال يبقى بيته مكانا لتفجري غضبه. تجربة ناجحة خاضها نحو 500 رجل يف 

سبعة اعوام، لينتهي املطاف بتقديم الرجال تحيات شكر من زوجاتهم.
يف حوار مع "االمن العام" تحدثت رئيسة املركز االختصاصية يف علم االجتامع مرياي ضاهر 
التي تفردت  الرجل  اللفتة نحو  املركز جيزيل ايب شاهني عن هذه  النفسية يف  واملعالجة 

بها "ابعاد".

املقال

يف كل مشكلة هناك طرفان مسؤوالن عن تحريك ما يف القعر من امور تغاضت 
مالئم الي طرف  غري  الحارض  كان  اذا  سابق، خصوصا  وقت  يف  جهة  كل  عنها 
التواصل  وسائل  واكرثية  االعالم  وسائل  بعض  تقدمه  ما  جدا  مؤسف  منهام. 
الوحش  ليس  فهو  االحيان.   من  كثري  يف  الرجل  تشبه  ال  صور  من  االجتامعي 
الذي يعَنف ويقتل بدم بارد كام حدث من جرائم ضمن قضايا العنف االرسي 
الوراء، اىل حكاية كل حب جمعت بني رجل  اىل  لو عدنا  السنوات االخرية.  يف 
وامرأة كانت خامتتها الزواج، ندرك، من خالل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، 
ان هناك حكاية جديدة يجب ان تنسج خيوطها بعد الزواج لتكمل ما قد بدأ 
قبله. فالرشاكة بني الرجل واملرأة ال تعني يف وقت من االوقات، او كام تقتيض 
الظروف، ان نبحث عام نريد من االخر او عام يعطينا اياه هذا االخر يك نرىض 
مواجهة ظروف  به يف  يتسلح  كزاد  اعامقنا  من  نعطيه  ان  علينا  ماذا  بل  عنه، 

صعبة، هي من طبيعة الحياة.
يف  الزوج  يد  عىل  ارتكبت  التي  الجرائم  تحديدا  االرسي،  العنف  قضايا  كل  يف 
السنوات االخرية، يتبني ان هناك طرفا مل يعد يحتمل البقاء مع الرشيك الذي 
اختاره السباب معلنة وغري معلنة، االمر الذي ادى اىل وضع حد لهذا الرفض، 

بقتل الرافض، اي الزوجة.
باتت  بعدما  اجتامعيا،  عليه  وتقدمها  املرأة  بتطور  الرجل  تفاجأ  لقد  صحيح، 
الرتبوية،  الناحية  من  كفاية،  يتحرض  مل  انه  علام  العمل،  يف  له  رشسا  منافسا 
الستقالليتها الذاتية التي تريد املرأة اثباتها امامه، كرشيك، قبل اي شخص اخر 
يف املجتمع، للتأكيد عىل نجاحها يف معركة نيل حقوقها كانسان مل يكن له الحق 
يف خوضها، او حتى التفكري فيها من قبل. ألن ليس من حق املرأة التساوي مع 

الرجل، ال يف الحقوق وال يف املكانة االجتامعية.
هذه الذهنية التي ما زالت سائدة يف مجتمعنا، ادخلت الرجل يف رصاع مع ذاته 
ويف حرية من امره بالقول لنفسه: ماذا عيل ان افعل الستبق نتائج هذا التطور 
ومفاعيله االجتامعية عيل انا اوال. ألن الرتبية التي تلقاها ونشأ عليها وضعته يف 
املرتبة االوىل دامئا، يف البيت ويف العمل ويف املجتمع ويف كل مكان كرب ارسة 

عليه ان ال ينافسه احد عىل سلطته املوروثة من قبل ان يولد.
لكن مع اهتزاز كفتي امليزان الذي كان ثابتا عىل فكرة واحدة تقول ان الرجل 
هو رأس السلطة، تعرَت االمور ليتبني ان املنافسة بني الرشيكني، الزوج والزوجة، 
هي منافسة انسان النسان له الحق يف التفوق عىل من اعترب اكرث جدارة منه 

كونه رجال.
خانعة  تكون  بأن  تقبل  تعد  فلم  لنفسها،  املرأة  مفهوم  تغري  التطور  هذا  مع 
للرجل، بل مستفزة له يف حال شعرت بأن شيئا ما ميس اعامقها، خصوصا كيانها 
املستقل الذي كلفها الكثري يك يكون ملكها هي وحدها ال الحد غريها. من هذا 
السرتداد  مشحون  غضب  عن  كتعبري  الزوجية  بالعالقات  العنف  عصف  الباب 

سلطة موروثة واخرى مسلوبة منذ الوالدة.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

دفاعًا عن السلطة

ضاهر: مساحة آمنة للرجل
للتعبير بحرية وسرية تامة

■ متى انىشء مركز االستامع اىل الرجل ذي 
من  وهل  عالجه،  بهدف  العنفي  السلوك 
االرسي  العنف  قضايا  ضمن  معينة  حادثة 

كانت وراء هذه الخطوة؟
ضمن  وذلك   ،2012 عام  املركز  انىشء   □
يف  العنف  انهاء  ملسألة  "ابعاد"  مقاربة 
واملرأة  الرجل  بني  او  الزوجية،  العالقات 
بشكل عام، بهدف تحقيق املساواة الجندرية. 
اال  تتم  ال  املجال،  هذا  يف  املنظمة  رؤية 
جزءا  نعتربه  الذي  الرجل  ارشاك  خالل  من 
العمل  العنف. ال يكفي  اشكالية  اساسيا يف 
مع النساء اللوايت تعرضن وما زلن يتعرضن 
او  ازواجهن،  مع  العمل  دون  من  للعنف 
مع الرجال الذين يحملون يف طباعهم هذه 
السلوكيات، اميانا منا بأنها سلوكيات مكتسبة 
ال تولد مع االنسان. من هذه القناعة نحاول 
باقىص قدراتنا، من خالل الخدمة االجتامعية 

والنفسية يف مركز االستامع اىل الرجل والعمل 
باخرى  العنفية  السلوكيات  استبدال  عىل 
كهدف  عائالتهم  ضمن  مؤذية  غري  صحية 
انشاء  فكرة  ان  علام  عملنا.  لربنامج  اسايس 
املركز تعود اىل النساء كمطلب ملح منهن. 
السيدات  دعم  املنظمة  عن  املعروف  من 
عملنا  خالل  من  للعنف.  يتعرضن  اللوايت 
معهن طالبت النساء بالعمل مع ازواجهن، او 
عىل االقل، بالتحدث اليهم ألن اساس مشكلة 
العنف يعود اىل الرجل ال اىل املرأة. من هذه 
املطالبة، ولدت فكرة انشاء مركز االستامع اىل 
الرجل ذي السلوك العنفي يف املنظمة بهدف 

عالجه.

■ ما هي الطريقة املعتمدة للجوء الرجال اىل 
املركز، وكيف تعرّفوا اليه؟

وسائل  االسايس عىل  االعتامد  كان  بداية   □

اخترنا السرية في عملنا 
لتشجيع الرجل على اتخاذ 

هذه الخطوة

رئيسة املركز االختصاصية يف علم االجتامع
مرياي ضاهر.

شعار "ابعاد".

يف  املركز.  هذا  اىل  الرجال  لتعريف  االعالم 
مراحل الحقة اصبح الرجال الذين استفادوا 
بعد  والنفسية  االجتامعية  خدماتنا  من 
شعورهم بتحسن كبري يف حياتهم، الدليل او 
املوجه لرجال آخرين لعيش التجربة نفسها 
دليل  اعتربناه  الذي  االمر  عاشوها.  التي 
من  انىشء  التي  والغاية  املركز  لعمل  نجاح 
اجلها. اما طريقة االستقبال فتتم من خالل 
االتصال بالرقم  283220/71 لتعريف الرجل 
ذكر  دون  من  االول  اسمه  بذكر  نفسه  عن 
اسم عائلته. عملنا يتم برسية تامة يف مركز 
يف  الكائن  الرئييس  املركز  من  بعيد  مستقل 
منطقة فرن الشباك. من خالل االتصال االول 
الرجل ومشكلته  نأخذ معلومات عن وضع 
ونوع الخدمة التي يطلبها منا لتحديد موعد 
له، نعرّفه فيه عىل املركز وعىل ما يقدمه من 
يختار  ان  عىل  واجتامعية،  نفسية  خدمات 
وماذا  سيعالجه  الذي  النفيس  االختصايص 

يفضل يف هذا املجال، شابا ام فتاة.

■ ملاذا اخرتتم الرسية يف العمل مع هؤالء 
الرجال؟

□ من اجل راحتهم وبهدف تشجيعهم عىل 
يجوز  ال  فيها.  وامليض  الخطوة  هذه  اتخاذ 
ان يلتقي املوظفون يف ادارة املنظمة بهؤالء 
الرجال حرصا عىل حياتهم الشخصية، وعىل 
خصوصية ما يعيشونه من معاناة يف عائالتهم 

ومع زوجاتهم تحديدا.

مبنظامت  مقارنة  "ابعاد"  به  تفردت  ما   ■
اىل  االلتفات  هو  االخرى،  املدين  املجتمع 
الرجل ال اىل املرأة فقط. هل وراء ذلك عدم 
تحميله الذنب لوحده ام رأيتم ان لدى الرجل 

اسبابا لسلوكه العنفي يجب معالجتها؟
اسبابه.  حتى  وال  العنف،  يربر  يشء  ال    □
نحن نسعى من خالل عملنا مع الرجل اىل 
ان  اجل  من  السلوك  هذا  اسباب  معرفة 
املرأة  مع  عملنا  يف  نريدها  نتيجة  اىل  نصل 
املعنفة عىل يد زوجها. من خالل خربتنا مع 
نساء ناجيات من العنف طالنب بالعمل مع 
ازواجهن، توصلنا اىل قناعة تقول، مهام قدمنا 
من خدمات نفسية واجتامعية اىل املرأة التي 

يد  عىل  يوميا  للعنف  تتعرض  زالت  ما 
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زوجها، لن نصل اىل نتيجة مرضية يف عملنا 
معها اذا مل نقم يف املقابل بتقديم الخدمات 
يعيش  الذي  الرجل  هذا  الرجل.  اىل  نفسها 
ضغوطا اجتامعية هائلة يف مجتمع ذكوري، 
يتطلب منه اشياء تفوق قدرته، ان يكون مثال، 
لعائلته يف ظل  املعيل االسايس والوحيد  هو 
وضع اقتصادي صعب، الن عمل زوجته ميس 
التي يطرحها املجتمع  رجولته. هذه االفكار 
يك  الرجل  عىل  النفسية  الضغوط  من  تزيد 
يؤكد رجولته وانتامءه اىل هذا املجتمع الذي 
هذه  اىل  اضافة  افكاره.  ومن  منه  جزء  هو 
العوامل الضاغطة، االجتامعية ـ النفسية، ال 
وجود ملساحة يعرّب فيها الرجل عن مشاعره، 
منه،  يعاين  الذي  الضيق  او  فرحه،  او  حزنه 
او حاجته كانسان اىل البكاء باعتباره رجال ال 

يحق له ذلك. لهذا السبب اطلقت املنظمة 
شعار مستعدين نسمع حيك، يك نقول للرجل 
الذي يعيش تحت وطأة هذه الضغوط، نحن 
فيها  التحدث  تستطيع  التي  اآلمنة  املساحة 
تريد  يشء  اي  عن  مطلقة  وبرسية  بحرية 
التعبري عنه. هذه املساحة اآلمنة هي فرصة له 
العادة ترتيب ذاته وتعلم كيفية ادارة غضبه 
يك ال تكون العائلة او البيت مكانا لتفجري هذا 

الغضب، علام ان خدمتنا مجانية ايضا.

■ كاختصاصية يف علم االجتامع مسؤولة عن 
مركز االستامع اىل الرجل ذي السلوك العنفي 
يف املنظمة، اي نوع من الخدمات االجتامعية 

تقدمون؟
مع  نضعها  التي  العمل  □ من خالل خطة 

الرجل يف مركزنا نتناول كل ما يخص موارده 
املعيشية. فان كان عاطال عن العمل نساعده 
مع  التواصل  خالل  من  عمل  ايجاد  عىل 
جمعيات خاصة تؤّمن خدمات سبل العيش 
سابقة  مهنية  خربات  من  ميلكه  ما  بتقديم 

للمسؤولني فيها.

■ كم رجال استقبلتم منذ انشاء املركز؟
□ ما بني 400 و500 رجل حتى االن. 120 
رجال تم استقبالهم العام املايض، و40 رجال 

منذ بداية العام الجاري حتى آذار املايض.

■ ماذا عن اعامرهم؟
عاما،  و60   16 بني  ما  اعامرهم  ترتاوح   □

واالكرثية منهم ما بني 25 و45 عاما.

ابي شاهني: تعّلم الرجل ادارة غضبه
بادوات حوار يحسن استعمالها

الرجل  اىل  االستامع  مركز  انشاء  واكبِت   ■
تلك  عن  اخربتنا  هال   ،2012 عام  "ابعاد"  يف 

البدايات وما رافقها من افكار؟
□ صحيح مطالبة النساء الناجيات من العنف 
اىل  لالستامع  مركز  انشاء  فكرة  وراء  كانت 
الوقت  يف  لكن  العنفي.  السلوك  ذي  الرجل 
الرجال  نفسه، وجدنا رضورة اخرى يف توعية 
يف مجتمعنا، يف وقت تفردت معظم منظامت 
املجتمع املدين باالهتامم باملرأة من دون الرجل 
بهدف التوعية واالنفتاح عىل واقعها وحقوقها، 
نفسه  هو  الداخيل  التطور  مستوى  يعد  فلم 
بني الزوج والزوجة، وبات الفارق بينهام كبريا. 
مجتمعنا  يف  الرجل  عن  املساحة  هذه  غياب 
كانت وراء انشاء املنظمة املركز بهدف عالجه، 
سعيا منا اىل توفري مساحة له للتفكري ولتطوير 
نفسه وفهمها، النه سيتخلص بذلك من شعور 
ان  عىل  قدرته  عدم  بسبب  يالحقه  بالذنب 
يكون اقوى من الظروف الصعبة التي مير فيها 
الترصف  اىل  يدفعه  الذي  االمر  مجتمعه.  يف 
بطريقة عنفية مع افراد عائلته. هذه الحاجة 
داخليا،  الرجال  تطوير  اىل  السعي  اي  لدينا، 
طرحت حاجة جديدة اخرى، هي ان ال نعمل 

العنف  الناجيات من  او  املعنفات  النساء  مع 
باالستقاللية عن ازواجهن. طرحنا فكرة العمل 
مع الثنايئ، الزوج والزوجة معا، النه من خالل 
العمل بشكل منفرد مع كل واحد منهام عىل 
حدة لن نصل اىل كل اجزاء املشكلة، او اىل كل 
معا  يكونان  عندما  لكن  حياتهام.  من  جانب 
ستطرح كل املسائل، وبذلك نستطيع الوصول 
نحّمل  ال  ان  حياتهام، رشط  من  جزء  كل  اىل 

املسؤولية اىل اي واحد منهام. 

لتطوير  تعملون  اومفاهيم  افكار  اي  عىل   ■
الرجل داخليا؟

الناحية  عىل  يرتكز  الرجال  مع  عملنا   □
ضغوطا  يعيشون  برش  بأنهم  االنسانية، 
اجتامعية ومعيشية هائلة، ومن حقهم التعبري 
عن خوفهم ووجعهم واحساسهم بعدم القدرة 
عىل تلبية كل حاجات العائلة. هذه املفاهيم 
اكتسبها الرجل من الرتبية ومن املجتمع الذي 
قدرة  ال  معينة  بواجبات  القيام  منه  يتطلب 
املفاهيم  من  انطالقا  هذا،  عجزه  عليها.  له 
شعورا  ذاته  يف  يخلق  املجتمع  يف  السائدة 
بالرجولة  باحساسه  ويعدله  ليعود  بالتقصري، 

عدم التوازن بني الزوج 
والزوجة ادخلهما في 

دوامة العنف

املعالجة النفسية جيزيل ايب شاهني.

والسيطرة  القوة  باساليب  عنه  يعربِّ  الذي 
لفرض سلطته. عملنا هنا هو تحقيق التوازن، 
ألن عدم التوازن يف العالقة بني الرجل واملرأة 
ادخلهام يف دوامة العنف. فالرجل مل يعتد عىل 

التعبري عن مشاعره، خصوصا السلبية منها اال 
يعتد  ومل  رجولته،  ال ميس  ذلك  بالغضب الن 
ومتوتر وحزين.  انا خائف  القول  الرجل عىل 
هذا ما نلمسه من الجلسة االوىل التي تجمعنا 
لقاؤنا  فيكون  العنفي،  السلوك  ذي  بالرجل 
االول معه مؤثرا جدا لنا وله، ألنه يشعر للمرة 
االوىل يف حياته بأنه قادر عىل التعبري عام يف 

نفسه.

من  نوع  اي  املركز  استقبلها  التي  الحاالت   ■
العنف متارس يف محيطها العائيل؟

الجسدي.  العنف  هو  امللموس  اليشء   □
اشخاص كرث يربرون هذا الترصف باحساسهم 
من  يتذمرون  منهم  العازبني  حتى  بالتوتر، 
الذي  بالتوتر  احساسهم  بسبب  انفسهم 
عملهم.  نطاق  ضمن  مشكالت  يف  يوقعهم 
هذه السلوكيات ال ندخلها يف خانة العنف، بل 
نتجه بها اىل ضغوط الحياة اليومية وانعكاسها 
عىل الفرد. فالناس ليسوا سعداء، وال يعيشون 
يقصدون  رجال  هناك  يتمنون.  كام  حياتهم 
مركزنا معرتفني بتعنيف زوجاتهم، طالبني  منا 

مساعدتهم عىل التخلص من هذا السلوك.

■ اىل اي مدى ساهمت الرتبية يف تعزيز هذه 
السلوكيات عند الرجل يف مجتمعنا؟

االستامع  عدم  يف  خصوصا  كثريا،  ساهمت   □
كانوا  حني  الرجال  هؤالء  طفولتهم.  يف  اليهم 
فرحهم  عن  ال  بالتعبري  لهم  يسمح  مل  اطفاال 
وال عن حزنهم. الن الصبي يف تربيتنا ال مشاعر 
لديه وعليه ان ال يبيك، واملطلوب منه الوقوف 
دامئا للدفاع عن نفسه، ال سؤاله مثال، عام اذا 
او اىل من تحدث  تعرض احد له يف املدرسة، 
هذه  احدهم.  اليه  تحدث  وهل  رفاقه  من 
ما  لالبنة. هذا  بل  لالبن  معطاة  املساحة غري 
نلمسه يف عيادتنا يف املركز حيث يجد الرجل 
فيذكر  معه،  يحدث  عام  التعبري  يف  صعوبة 
ان  اجل  من  مشاعر.  او  عواطف  ال  احداثا 
نخرق هذا الجدار نبدأ بسؤاله عن مشاعره يف 
لحظة الغضب، وكيف يقدر نسبتها من صفر 
التفكري يف  واىل  نفسه  اىل  فنعرفه  اىل عرشة،  
نهدم  عنها، وهكذا  والتعبري  ملعرفتها  مشاعره 

الجدار يف داخله.

سلوكهم  من  الرجال  اخرجت  حلول  اي   ■
العنفي؟

السلوك  غضبهم.  ادارة  سبل  بتعلمهم   □
يعي  عندما  الغضب.  عن  تعبري  هو  العنفي 
الرجل هذه الحقيقة ويتعرف اىل مشاعره يبدأ 
نحو  بسلوكه  متجها  لحظة غضبه  بالتفكري يف 

سلوك بديل صحي اكرث.

الرجال بعد  تبدل يف حياة هؤالء  الذي  ما   ■
عالجهم يف املركز؟

□ تعرفنا اىل هذا التبدل من خالل شهادات 
فيها  عربوا  الرجال،  هؤالء  لنا  قدمها  حياة 
وعن  عملهم  ويف  العائلة  يف  ارتياحهم  عن 
اىل  اللجوء  دون  من  التعبري  عىل  قدرتهم 
الثنايئ،  عىل  عملنا  اهمية  لنا  تبني  العنف. 
ايجاد  اىل  توصلهام  والزوجة معا، عرب  الزوج 
حلول رسيعة للمشكالت التي تعرتضهام. انا 
مقتنعة جدا باهمية العمل مع الرجل واملرأة 
يف وقت واحد يك يتخىل كل واحد منهام عن 
موقعه خلف املرتاس  العطائهام ادوات حوار 
نتيجة  اىل  توصلنا  وقد  استعاملها.  يحسنان 
يل  قال  حيث  بالفخر،  الرجال  معها  شعر 

احدهم، زوجتي تشكرك.
د. م
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الشخص  كان  )اذا  الكحول  رشب  يف  االعتدال   •
يرغب يف ذلك(. 

• الحصول عىل قسط كاف من النوم.
غسل  مثل  العدوى،  لتجنب  خطوات  اتخاذ   •

اليدين بشكل متكرر، طهو اللحوم جيدا.

الجهاز املناعي والعمر
مع التقدم يف العمر، تصبح القدرة عىل االستجابة 
املزيد  يف  بدوره  يساهم  ما  منخفضة،  املناعية 
من االلتهابات. يف حني ان بعض الناس يتقدمون 
يف السن بصحة جيدة، فإن استنتاج العديد من 
الدراسات هو انه، مقارنة مع الشباب، من املرجح 
ان يصاب كبار السن باالمراض املعدية، سيام وان 
االلتهابات التنفسية واالنفلونزا )االلتهاب الرئوي( 
هام سببان رئيسيان لحاالت الوفاة بني االشخاص 
الذين تزيد اعامرهم عن 65 عاما. ال احد يعرف 
عىل وجه اليقني سبب حدوث ذلك، لكن بعض 
يرتبط  املتزايد  الخطر  ان هذا  العلامء يالحظون 
كلام  العدوى  تكافح  التي  الخاليا  يف  بانخفاض 
تقدمنا يف السن. بالتايل، يبدو ان هناك عالقة بني 
ُيعرف  ما  او  السن،  كبار  لدى  واملناعة  التغذية 
بـ"سوء" التغذية الشائعة حتى يف البلدان الغنية. 
ناتج من نقص يف  التغذية  يكون سوء  ان  ميكن 
من  لذا،  واملعادن.  االساسية  الفيتامينات  بعض 
الرضوري مراجعة طبيب عىل دراية جيدة بتغذية 
الغذائية  للمكمالت  تكون  ال  حتى  السن،  كبار 

تداعيات جانبية لهذه الفئة العمرية.

النظام الغذايئ ونظام املناعة
إىل  الصحي  املناعي  الجهاز  يف  املحاربون  يحتاج 

تغذية

يقوم الجهاز املناعي عند االنسان بعمل رائع للدفاع ضد الكائنات الحية املسببة 
ويصاب  بنجاح  ما  جرثومة  فتغزو  تفشل،  االحيان  بعض  يف  لكن  لالمراض. 
االنسان باملرض. هل ميكن التدخل يف هذه العملية وتعزيز جهاز املناعة؟ ماذا 
او  الفيتامينات  الغذايئ؟ هل ميكن تناول بعض  لو قام الشخص بتحسني نظامه 
مستحرضات االعشاب؟ أم اجراء تغيريات منط الحياة االخرى عىل امل يف انتاج 

استجابة مناعية شبه مثالية؟ 

ناتالي غّرة
دائرة الشؤون الصحية

جهاز املناعة عند اإلنسان
كيف يحميه النظام الغذائي؟

ماذا ميكنك ان تفعل لتعزيز نظام املناعة 
لديك؟

فكرة تعزيز املناعة جذابة. لكن القدرة عىل القيام 
نظام  كون  مختلفة،  السباب  املنال  بعيدة  بذلك 
واحدا.  كيانا  وليس  "نظام"،  بالضبط  هو  املناعة 
االمر  يتطلب  جيد،  بشكل  املناعة  تعمل  ليك 
ال  مام  الكثري  هناك  يزال  ال  واالنسجام.  التوازن 
يعرفه الباحثون حول تعقيدات االستجابة املناعية 
وترابطه. يف الوقت الحايل، ال توجد روابط مبارشة 
مثبتة علميا بني منط الحياة وتحسني وظيفة املناعة.

عىل  الحياة  منط  آثار  ان  يعني  ال  هذا  لكن 
يجب  او  لالهتامم  مثرية  ليست  املناعي  الجهاز 
استكشاف  عىل  الباحثون  يعمل  دراستها.  عدم 
العمر  الرياضة،  مامرسة  الغذايئ،  النظام  آثار 
عىل  اخرى  عوامل  اىل  اضافة  النفيس،  والضغط 
كام  والبرش.  الحيوانات  لدى  املناعية  االستجابة 
ُتَعد االسرتاتيجيات العامة للحياة الصحية طريقة 

جيدة لبدء تعزيز الجهاز املناعي. 

طرق صحية لتقوية جهاز املناعة
خط الدفاع االول هو اختيار اسلوب حياة صحي. 
يعد اتباع إرشادات الصحة العامة افضل خطوة 
للحفاظ عىل نظام مناعة قوي وصحي. كل جزء 
من اجزاء الجسم، مبا يف ذلك نظام املناعة، يعمل 
بشكل افضل عندما يكون محميا من االعتداءات 
البيئية، ويعززه اسرتاتيجيات الحياة الصحية مثل:

• عدم التدخني.
• اعتامد حمية غنية بالفاكهة والخرضوات.

• القيام بالتامرين الرياضية بانتظام.
• الحفاظ عىل وزن صحي.

للحفاظ  املائدة.  عىل  وضعها  ميكن  التي 
عىل قيمتها الغذائية يستحسن عدم طهوها 

بشكل كامل. 

4-  الثوم:
يوجد الثوم يف كل مطبخ تقريبا يف العامل. رضوري 
وفقا  االلتهابات.  مكافحة  يف  يساعد  للصحة. 
للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية، قد 
الدم وابطاء  ايضا يف خفض ضغط  الثوم  يساعد 
تصلب الرشايني. يبدو ان خصائص الثوم التي تعزز 
املناعة تأيت من تركيز كثيف للمركبات املحتوية 

عىل الكربيت، مثل االليسني.

5- الزنجبيل:
قد  الكثريون،  اليه  يلجأ  آخر  عنرص  الزنجبيل 
يساعد يف التقليل من االلتهابات الحلق واالمراض 
االلتهابية االخرى. الزنجبيل قد يساعد يف تقليل 
من  العديد  يف  استخدامه  يتم  بينام  الغثيان، 
الحلويات. قد يساعد ايضا يف تخفيف االمل املزمن 
وفقا  الكوليسرتول  لخفض  خصائص  ميتلك  وقد 

لبحث حديث.

6- السبانخ:
السبانخ ليست فقط غنية بفيتامني "C"، بل غنية 
بالعديد من مضادات االكسدة وبيتاكاروتني، ما 
مكافحة  عىل  املناعي  الجهاز  قدرة  من  يزيد 
العدوى. عىل غرار الربوكيل، يستحسن انضاجه 
بأقل قدر ممكن حتى يحتفظ مبغذياته. ومع 
"أ"  فيتامني  يعزز  الخفيف  الطبخ  فإن  ذلك، 

فرتة  منذ  العلامء  ادرك  ومنتظمة.  جيدة  تغذية 
فقر،  يف  يعيشون  الذين  االشخاص  ان  طويلة 
ويعانون من سوء التغذية هم اكرث عرضة لالمراض 
املعدية. ومع ذلك، ال تزال هناك دراسات قليلة 
نسبيا تتناول تأثريات التغذية عىل الجهاز املناعي 
للبرش، وحتى عدد اقل من الدراسات تربط آثار 

التغذية مبارشة بتطور االمراض. 
انواع مختلفة  االمثلة عن  بعض  ييل  ما  نورد يف 
من االطعمة تحتوي عىل مواد تعزز جهاز املناعة 

عند االنسان:

1- الحمضيات:
فروت،  غريب  املشهورة:  الحمضيات  مثار  تشمل 
الكلمنتني.  الحامض،  الليمون  ليمون،  برتقال، 
حاجة  فأنت يف  يخزنه،  او  ينتج  ال  وألن جسمك 
إىل فيتامني "C" يوميا من اجل الصحة املستمرة. 
 ."C" جميع مثار الحمضيات تقريبا غنية بفيتامني
مع وجود مجموعة متنوعة لالختيار من بينها، من 
السهل اضافة كمية من هذا الفيتامني اىل اي وجبة. 

2- الفلفل االحمر:
عىل  يحتوي  االحمر  الفلفل  من  غرام   200 ان  
ضعف فيتامني "C" مثل الحمضيات. وهي ايضا 
مصدر غني للبيتا كاروتني التي، اىل جانب تعزيز 
نظام املناعة، تساعد يف الحفاظ عىل صحة العينني 

والبرشة.

3- القرنبيط:
الخرضوات  اصح  من  واحدا  الربوكيل  ُيعد 

من  االخرى  الغذائية  العنارص  باطالق  ويسمح 
حمض االكساليك.

7- اللنب:
املناعة  جهاز  يحفز  ما  الطازج  اللنب  عن  ابحث 
الخاص بك للمساعدة يف مكافحة االمراض. حاول 
التي  تلك  من  بدال  العادي  اللنب  عىل  الحصول 
تضاف اليها النكهة او السكر. ميكن تحلية اللنب 
ايضا  اللنب  والعسل.  الصحية  بالفاكهة  العادي 
اختيار  حاول  لذا  )د(،  لفيتامني  رئييس  مصدر 
العالمات التجارية املحصنة بفيتامني )د(. يساعد 
فيتامني )د( يف تنظيم الجهاز املناعي، ويعتقد انه 

يعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد االمراض.

8- اللوز:
الربد  نزالت  من  بالوقاية  االمر  يتعلق  عندما 
اللوز  املوجود يف    )E( فيتامني  ومكافحته، مييل 
ذلك،  ومع   .)C( فيتامني  تناول  عن  الرتاجع  اىل 
فإن فيتامني )E( هو مفتاح نظام املناعة الصحي. 
فيتامني قابل للذوبان يف الدهون، وهذا يعني انه 
بشكل  امتصاصها  املراد  الدهون  وجود  يتطلب 
صحيح. املكرسات، مثل اللوز، مليئة بالفيتامينات 
يقدم نصف  وكذلك تحتوي عىل دهون صحية. 
كوب اي حوايل 46 حبة لوز كاملة القرش ما يقرب 
من  بها  املوىص  اليومية  الكمية  من   %100 من 

.)E( فيتامني

:)turmeric( 9- الكركم
العديد من  ن رئييس يف  َكُمكوِّ الكركم  قد تعرف 

كمضاد  تستخدم  الصفراء(.  )التوابل  "الكاري" 
والتهاب  املفاصل  التهاب  عالج  يف  لاللتهابات 
املفاصل الروماتويدي. تؤكد ابحاث موثوق بها، ان 
الكركم يساعد يف تقليل تلف العضالت الناتج من 

مامرسة الرياضة.

10-  الشاي االخرض:
معبأة  سواء  حد  عىل  واالسود  االخرض  الشاي 
مضادات  من  نوع  وهو  الفالفونويد،  مع 
مستويات  يف  االخرض  الشاي  يتميز  االكسدة. 
epigallocatechin gallate او EGCG املوجودة 
فيه، وهي مضادات االكسدة القوية االخرى. وقد 
عملية  املناعة.  وظيفة  يعزز   EGCG ان  ثبت 
نسبة  من  الكثري  تدّمر  االسود  الشاي  تخمري 
EGCG. لذا يستحسن تناول الشاي االخرض من 
طريق البخار، وليس بواسطة التخمري ليحافظ عىل 
كمية EGCG املوجودة فيه. الشاي االخرض هو 
 L-theanine. ايضا مصدر جيد للحمض االميني
مكافحة  مركبات  انتاج  يف  يساعد  الثيانني   -  L

الجراثيم يف خاليا )T( الخاصة بكل شخص.

11-  البابايا:
 .C فيتامني  محملة  اخرى  فاكهة  هي  البابايا 
املوىص  الكمية  من   %224 عىل  العثور  ميكنك 
الواحدة.  البابايا  يف   )C( فيتامني  من  يوميا  بها 
يسمى  انزيم هضمي  عىل  ايضا  البابايا  تحتوي 
لاللتهابات.  مضادة  آثار  عىل  يحتوي  غراء 
تحتوي البابايا عىل كميات جيدة من البوتاسيوم 

وفيتامني "ب"، وكلها مفيدة للصحة.
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رياضة

مل يكن موسم 2018 – 2019  يف كرة السلة عاديا لفريق بريوت فريست كلوب الذي نجح يف فرض نفسه رقام صعبا، يف 
بطولة دوري الفا لنوادي الدرجة االوىل للرجال، رغم حداثة تجربته. نجح يف بلوغ الدور النهايئ ومزاحمة الريايض بريوت 

عىل اللقب، رغم التغيريات الجذرية التي اجراها خالل املوسم وشملت الجهاز الفني والالعبني االجانب 

عىل الرغم من ان الفريق خرس جهود الالعبني 
عيل حيدر وشارل تابت اللذين ساهام يف شكل 
اسايس يف النتائج الجيدة التي تحققت يف املوسم 
املايض، مل تستسلم االدارة بل ارصت عىل امليض 
جميلة  سلة  كرة  بتقديم  مرشوعها  يف  قدما 
ببلوغ مراحل  الهدف  اغفال  ونظيفة، من دون 
متقدمة، من خالل تعاقدات جديدة رأت فيها 

الكفايات املطلوبة لتحقيق اهدافها.
"االمن العام" التقت رئيس النادي نديم حكيم 

حول الحارض واملستقبل. 

■ كيف تقّيم مستوى دوري الفا ملوسم 2018 
ـ 2019؟

□ املستوى عال. جميع الفرق متكنت من الفوز 
عىل بعضها البعض، ومل يكن هناك فريق مميز 
فريق  حلول  االخرى.  الفرق  عن  مختلف  او 
بريوت فريست كلوب يف مركز الوصيف واحراز 
فريق الريايض بريوت الذي حل يف املركز الرابع 
كل  خالف  البطولة،  لقب  املنتظم  الدوري  يف 

التوقعات. كان الدوري حامسيا ومشوقا.

■ فنيا هل هو يف تراجع ام يف تقدم؟ 
الفني،  الصعيد  عىل  الفت  تقدم  حصل   □
خصوصا  اللبناين،  الالعب  صعيد  عىل  وتحديدا 
بعد قرار تخفيض عدد الالعبني االجانب اىل اثنني 
عىل ارض امللعب بدال من ثالثة ما انعكس ايجابا 

عىل ادائه. 

التي  الخطوات  هي  وما  الخلل  يكمن  اين   ■
يجب اعتامدها لتطوير الدوري وتحسينه؟

االقتصادي  الوضع  يف  يكمن  االسايس  الخلل   □
وقاسيا،  صعبا  املوسم  كان  املالية.  املوارد  ويف 

رئيس نادي بريوت فريست كلوب نديم حكيم.

كبرية  مبالغ  تستثمر  النوادي  الحاليني.  مستوى 
يف اللعبة ما يستوجب مواكبة فاعلة من قطاع 
اللعبة.  يف  اساسيا  عنرصا  يعترب  الذي  التحكيم 
التي  الكبرية  الخطوات  تجاهل  ميكن  ال  كذلك 
قام بها االتحاد والتي افتقدناها سنوات طويلة، 
ابرزها بطوالت الفئات العمرية ملا دون 10، 12، 
14، 16 و18 سنة، والتي تشكل االساس يف بناء 

مستقبل اللعبة.

■ هل تغيري نظام الدوري يف شكل مستمر وعدم 
اعتامد نظام واحد الكرث من موسم، عامل سلبي 

ام ايجايب وملاذا؟
سلبي،  امر  متأخر  وقت  يف  التغيري  حصول   □
نفسها  جهزت  الفرق  تكون  ان  بعد  خصوصا 

مقال

هل ينجح كيوبوتاريو 
في تغليب اإليجابيات على السلبيات؟

ليفيو  الروماين  وعينت  خيارها،  القدم  لكرة  اللبناين  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  حسمت 
كيوبوتاريو مديرا فنيا جديدا ملنتخب لبنان االول لكرة القدم، والذي سيقوده يف التصفيات 
الصني.  يف   2023 االسيوية  االمم  وكأس   2022 العامل  كأس  نهائيات  اىل  املؤهلة  املزدوجة 
وسيكون املدرب الوطني جامل طه مدربا مساعدا، والحارس الدويل السابق وحيد فتال مدربا 
لحراس املرمى. ال ميلك كيوبوتاريو )48 سنة( تجربة يف تدريب املنتخبات، اذ بلغ املدافع 
الدويل السابق )32 مباراة دولية ومثل بالده يف كأس العامل 1998 الدور الثاين يف كأس اوروبا 
عام 2000 وخرج من الدور الربع النهايئ(. مسريته التدريبية بدأت مع بروغرسول بوخارست 
الروماين يف العام 2006، ثم انتقل يف موسم 2006 ـ 2007   اىل تدريب دوناريا غااليت ثم 
اوتوبيني يف موسم 2007 ـ 2008، وكويرتا دي ارغيس يف العام 2008، قبل ان يعود اىل 
اوتوبيني يف موسم 2008ـ  2009. يف العام 2010 درب برايال، ويف موسم 2011ـ  2012 تسلم 
قيادة دينامو بوخارست  يف اول تجربة كبرية. يف املوسم التايل انتقل اىل بوليتينكا ثم فاسلوي، 
فاىل تارغو يف موسم 2014ـ  2015 وقاده اىل وصافة الدوري. خاض اول تجربة خارج رومانيا 
موسم 2016ـ  2017 مع الفيصيل السعودي، ويف موسم 2017ـ  2018 درب الطايئ السعودي 

ثم اقيل بعد ثالثة اشهر، وارشف يف العام املايض عىل تدريب بوتوساين الروماين.
قد يكون من اصعب مهامت االتحاد اختيار مدير فني جديد. اذ لعبت عوامل كثرية دورها 
يف حسم الخيار. اولها العامل املادي، اضافة اىل جملة امور يجب التوقف عندها ابرزها ان 
االستعانة مبدرب اجنبي اقفل الباب امام املدرب اللبناين تحت شعار استقدام عقلية جديدة، 
وتفادي دخول املدرب اللبناين يف زواريب الكرة اللبنانية. فاملدرب االجنبي قد يحتاج اىل 
وقت طويل قبل ان "يتلبنن"، يف حني ان اللبناين سيعاين من الضغوط منذ لحظة تعيينه، 
اضافة اىل الخيارات املحلية املحدودة. كام ان االستعانة بعنارص لبنانية ملساعدته )مساعد 
ومدرب حراس( تحول دون ان يكون الجهاز الفني اجنبيا بالكامل، ويقرب املسافات بني 

العاملني يف املنتخب.  
عموما  الجنويب  باالمرييك  مقارنة  اللبناين،  االسلوب  اىل  االقرب  النه  اورويب؟  مدرب  ملاذا 
والربازييل خصوصا. فاالسلوب الربازييل يعتمد عىل املهارات التي يفتقدها الالعب اللبناين، 
يف حني ان االورويب يعتمد عىل القوة البدنية، وهو ما قد يكون متوافرا اكرث لدى اللبنانيني، 
سواء محليني او محرتفني.  ال شك يف ان املدير الفني الجديد كيوبوتاريو سيواجه يف مهمته 
الجديدة يف لبنان واقعا كرويا يحمل يف طياته االيجابية والسلبية. اذ سيكون يف امكانه البناء 
عىل منتخب معدل اعامره صغرية، باستثناء بعض الالعبني املتقدمني نسبيا يف العمر وعدد 

اخر من املحرتفني يف الخارج وغريهم من الالعبني الجدد.
لكنه سيصطدم يف املقابل بوسط كروي غري محرتف، بدءا من االتحاد الذي يغيب عنه العمل 
الجامعي، ال بل يغرق بني فرتة واخرى يف مشاكله وخالفاته فيام الجهد االداري الضخم قائم 
عىل ثالثة او اربعة اشخاص، مرورا بالنوادي البعيدة كل البعد من االحرتاف عىل الرغم من 
العالية، لكن بعقلية هاوية يف معظمها ومتارين اقل من عادية  الالعبني االحرتافية  عقود 
ومنط حياة العبني ال يساعد عىل تطورهم، وصوال اىل البنى التحتية غري الصالحة. املالعب يف 

غالبيتها مغطاة بعشب صناعي ال تساهم يف تطوير قدرات الالعب ورفع مستوى الدوري.
صحيح ان الكثري من العنارص السلبية قد تصّعب مهمة املدرب الجديد، فالدوري الضعيف 
ال ميكن ان ينتج منتخبا قويا. لكن يف الوقت عينه ميكنه فعل الكثري اذا توافرت االرادة 

النجاح مهمته.
نمر جبر

للموسم املقبل. التأخري يف القرار ال يساعد ادارات 
النوادي عىل حسم خياراتها، علام ان التغيري يف 
ذاته غري مرض رشط ان يأيت يف وقت مبكر ومن 

دون تأخري.

■ انتم مع رفع عدد املباريات يف الدوري بهدف 
زيادة االحتكاك كام يطالب البعض؟

□ ال شك يف ان رفع عدد املباريات امر رضوري، 
عىل ان يتزامن مع تقريب مواعيدها وعدم ترك 
فرق من دون لعب لفرتات طويلة. تكثيف عدد 
املباريات يرفع من اداء الالعبني اكرث من التامرين 

التي تعترب رضورية.

يف  الثاين  املركز  يف  بريوت  فريق  حلول  هل   ■
الرتتيب النهايئ للدوري املنتظم يريض طموحات 

االدارة والجمهور؟
يف  للفريق  الثاين  املوسم  هذا  كبري.  حد  اىل   □
دوري الدرجة االوىل للرجال. نحن نتعمد وضع 
ضغط عىل انفسنا والالعبني لتقديم اداء جميل، 
ووصولنا اىل نهايئ بطولة املوسم املايض ساعدنا 
كان  املايض  املوسم  مرشوعنا.  يف  قدما  للميض 
عربية  بطولة  نظمنا  الننا  الينا  بالنسبة  مهام 
ناجحة  وكانت  غياب 9 سنوات  بعد  بريوت  يف 
تنظيميا وفنيا. مشاركتنا يف دورة ديب كان انجازا 
لفريق حديث الوالدة وليس لديه خربة كبرية يف 
هذا املجال. بلغنا 3 نهائيات من دون الفوز يف 

واحدة منها، لكن مجرد الوصول يعترب انجازا.

■ ما الذي تغري يف الفريق بني مرحلتي الذهاب 
واالياب والدورين الربع النهايئ والنصف النهايئ؟

□ كان قرار تغيري الجهاز الفني والالعبني االجانب 
الفريق  وان  خصوصا  ايجابيا،  اثرا  وترك  صائبا 
يف  اللبنانيني  الالعبني  من  يستفيد  كيف  عرف 
املوسم  خالل  التغيري  ان  صحيح  افضل.  شكل 
مخاطرة، لكن عندما تكون مصلحة النادي عىل 
املحك تصبح كل االمور سهلة، الن ال احد اهم 
اذا تبني مثال ان احدا غري قادر ان  النادي.  من 
من  غريه  يتمكن  حتى  يتنحى  ان  عليه  يعطي 
من  بدءا  االحرتاف  اىل  الوصول  الهدف  العطاء. 
وال  النادي  يف  شخص  اصغر  اىل  وصوال  االدارة 

nemer.jabre66@yahoo.comمكان للعواطف.

رئيس نادي بيروت فيرست كلوب:
نتطلع إلى اإلحتراف ونغـّلب مصلحتنا 

وال اعتقد ان املوسم املقبل سيكون افضل، بل 
اصعب من الناحية االقتصادية. اضافة اىل النقص 
وتطوير  جديدة  عنارص  وتخريج  الحكام  يف 

املدرب املحلي تغلب 
على املدرب االجنبي

اللبناني االفضل  الحكم 
وعليه التروي في ردود 

الفعل 
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■ هل قرار تخفيض املوازنة الذي اعتمدته 
االدارة يف املوسم املقبل كان صائبا؟

ارتأينا  الصعبة،  االقتصادية  العوامل  مع   □
االنجرار  وعدم  هدوئنا  عىل  الحفاظ  رضورة 
بأن  نؤمن  نحن  االسعار.  ارتفاع  جنون  وراء 
االمد.  طويل  مرشوع  وبناءه  النادي  تأسيس 
التحدي الكبري ان يكون النادي مبنيا عىل اسس 
متينة وليس عىل شخص. يف الوضع الراهن ال 
يوجد خيار سوى تخفيض املوازنة مع حرصنا 

عىل تقديم كرة سلة مميزة.

الالعبني  لعقود  انتم مع وضع سقف  ■ هل 
للحد من ارتفاع االسعار؟

نؤيد  لكننا  السهل،  باالمر  ليس  تطبيقه   □
تعاون بني االندية والالعبني لصالح اللعبة. اذا 
الجميع  يكون  ان  اللعبة يجب  استمرار  اردنا 
السنة مل  التي بدأت هذه  التعاقدات  مرتاحا. 
تكن اسعارها مشجعة بل مرتفعة، لكن الجيد 

انها بدأت باكرا.

■ ما هو تأثري االزمة االقتصادية التي متر فيها 
البالد عىل الرياضة عموما وكرة السلة خصوصا؟

□ ال رياضة صحيحة من دون العامل االسايس 
اىل  النوادي  تضطر  ال  حتى  املال،  هو  الذي 
اللجوء اىل شخص او شخصني اذا تعبا او قرفا او 
امتنعا عن الدعم الي سبب من االسباب، يقع 

النادي يف مشاكل كبرية.

املوسم  الفريق يف  تشكيلة  التغيري يف  ■ هل 
املقبل يضمن تحقيق نتيجة افضل من املوسم 

املايض؟
املايض  املوسم  □ مغادرة العبني من تشكيلة 
ايجاد حلول.  املركزين 3 و4 حتمت  يشغالن 
والذين  معنا  وقعوا  الذين  بالالعبني  نفتخر 
سيحافظون عىل الصورة الحلوة والروح العائلية 
يف الفريق، وسيلعبون يدا واحدة كفريق واحد 
كام  الشخصية.  االرقام  اىل  النظر  دون  من 
نفتخر بأننا متكنا من ابراز القدرات الحقيقية 
الدرجة  يف  االول  موسمنا  يف  بوجي  لباسل 
االوىل، وقدرات عيل حيدر يف املوسم الثاين، وان 
شاء الله سننجح يف ابراز قدرات اكرث من العب.

محليني  مدربني  مع  السابق  يف  تعاملت   ■
تصف  كيف  اجنبي،  الفريق  مدرب  وحاليا 

التجربتني؟
□ شخصيا خياري يتجه نحو املدرب اللبناين. 
وغري  متفرغ  انه  االجنبي  املدرب  ميزة  لكن 
مرتبط باعامل اخرى عىل خالف املدرب املحيل 
اللبناين  املدرب  فنيا  التفرغ.  عىل  القادر  غري 
بدليل وجود  القدرة واالمكانات،  كفي وميلك 
النهاية  يف  واحد.  واجنبي  محليني  مدربني   9

املدرب املحيل تغلب عىل املدرب االجنبي.

■ خيار اعتامد العبني اجنبيني عىل ارض امللعب 
والعب ثالث عىل مقعد االحتياط نجح، ملاذا؟ 
الالعبني؟ وهل  اسعار  تخفيض  هل ساهم يف 

انتم مع العودة اىل قرار 3 العبني اجانب؟
يتخذه  قرار  اي  مع  ونحن  نجح،  املبدأ  يف   □
االتحاد. ولكن اذا ال بد من تغيري، اقرتح العودة 
اىل العبني اجنبيني عىل ارض امللعب من دون 
العب ثالث عىل مقعد االحتياط، حتى ال يبدو 
كأن التغيري موجه ضد الالعب اللبناين. ما حصل 
وبدت  مشجعا  يكن  مل  االنتقاالت  سوق  يف 
االسعار مرتفعة، لكن االنعكاس السلبي لالزمة 

االقتصادية سيؤدي اىل خفضها. 

■ ماذا عن مستوى التحكيم واداء الحكام؟
خالل  من  الحكام  مستوى  اختبار  بعد   □
الحكم  اثبت  خارجية،  دورات  يف  مشاركتنا 
اللبناين انه االفضل. امتنى عىل الحكم اللبناين 
الجميع  مع  والتعامل  الفعل  ردود  يف  الرتوي 
بهدوء ومن دون انفعال. نتفهم الضغط الذي 
يتفهموا  ان  املقابل  يف  وعليهم  له،  يتعرضون 

الضغط املوضوع علينا.

■ كيف تقّيم عمل االتحاد؟
□ لدينا شعور بأن العمل الذي قام به االتحاد 
وان  به. خصوصا  قام  ان  اتحاد  يسبق الي  مل 
رئيسه اكرم حلبي قادم اىل الرئاسة من تجربتني 
فكرة  ولديه  النوادي  احد  رئاسة  يف  سابقتني 
واضحة عن معاناة رؤساء النوادي، وهذا امر 
ايجايب. ما يقوم به يف بطوالت الفئات العمرية 
امر جيد ومهم ومشكور عليه. نجاح كرة السلة 

رياضة
مرهون بالتعاون بني جميع مكوناتها، واي خلل 
ومشاكل  عراقيل  اىل  يؤدي  التعاون  هذا  يف 

كبرية.

■ كيف تقّيم خطوة نقل املباريات عىل تطبيق 
"الفا سبورتس"؟ وماذا ينقصها؟

□ يف الظروف القامئة، تطبيق "الفا سبورتس" 
هو الحل الوحيد النقاذ الوضع نتيجة الديون 
قطاع  وضع  ونتيجة  االتحاد  عىل  املرتاكمة 
التقنية  املتاعب  يف  كانت  املشكلة  االعالم. 
للتطبيق النه اعتمد برسعة ومن دون تجارب 
سابقة كافية ومن دون تحضري نفيس وذهني 
لتقبل الفكرة لدى محبي كرة السلة ومشجعيها 
ومتابعيها، ما ادى اىل مشاكل كبرية وتراجع يف 
عدد املشاهدين. نأمل يف املوسم املقبل ان يتم 
من  يتعلموا  وان  املعنيني،  من  الوضع  تدارك 
الوضع  لتحسني  حلوال  ويقدموا  حصل،  الذي 
بطريقة افضل الن نجاح تطبيق "الفا سبورتس" 

من نجاح النوادي وفشله من فشلها.

■ انتم مع رفع عدد النوادي يف الدرجة االوىل 
اىل 12 ناديا او ابقائها عىل 10؟

□ افضل ابقاء العدد عىل 10 اندية بسبب عدم 
النوادي.  من  اكرب  عدد  لتغطية  العبني  وجود 
ان  قبل  االتحادية  القرارات  نعرف  ان  املهم 

تكون الفرق تحرضت وانجزت ملفاتها.

■ هل لعبة كرة السلة يف خطر؟
□ ال خطر عىل اللعبة يف وجود االتحاد الحايل 
ورئيسه. لكن خطر الوضع االقتصادي يطاول 
ال  ذاتها.  واللعبة يف  االتحاد  من  اكرث  النوادي 
املادي،  العامل  اهمية  من  التقليل  نستطيع 
رضوري  من  اكرث  بات  الجميع  بني  والتعاون 

لحامية اللعبة.

■ خائف عىل مستقبل كرة السلة؟
□ خائف عىل وضع النوادي اكرث من كرة السلة 
الن عدم وجود نواد يعني عدم وجود لعبة. 
هذه الحلقة مرتابطة واي خلل فيها سيؤدي اىل 

رضبها كلها.
ن. ج
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رياضة

ال ُيعرف تحديدا اين كان منشأ لعبة الشطرنج او من ابتكرها، ويعتقد ان اصلها يرجع اىل الهند قبل القرن السابع امليالدي. 
منها  ونتج  قوانينها،  تغريت  اوروبا حيث  قارة  اىل  ومنها  اسبانيا  فاىل  العربية،  البالد  اىل  ثم  فارس  بالد  اىل  بعدها  انتقلت 

الشطرنج الحديث يف اواخر القرن الخامس عرش

الشطرنج لعبة اسرتاتيجية ميارسها العبان 
عىل رقعة مطعمة، مربعة الشكل، مكونة 
مربعات.   8X8 بابعاد  مربعا   64 من 
سواء  العامل  يف  االشخاص  ماليني  ميارسها 
العبوها  ويشكل  الهواة،  ام  املحرتفني 
العامل،  يف  االجتامعية  الفئات  اكرب  احدى 
يزاولونها  الذين  عدد  يتجاوز  بحيث 

بانتظام 500 مليون شخص. 
التي  الشطورانجا  لعبة  من  االسم  اشتق 
والسلف  االساس  تعترب  االرجح  عىل  هي 
لاللعاب االسرتاتيجية الرشقية، مثل شيانغ 
من  واحدة  هي  الصيني  )الشطرنج  تيش 
اشهر العاب االلواح يف الصني ومن عائلة 
وشوجي  وتشاتورانجا  الغريب،  الشطرنج 
كلعبة  ايضا  وتشتهر  الهندي،  والشطرنج 
)الشطرنج  والشوغي  فييتنام(،  يف  تسلية 
كان  كام  الجرناالت  شطرنج  او  الياباين 
الكوري،  والشطرنج  سابقا(،  عليه  يطلق 

وغريها. 
منظمة  النشاء  عدة  محاوالت  جرت 
اتحاد  انشاء  الشطرنج عامليا قبل  لتنظيم 
الشطرنج العاملي، ابرزها يف نيسان 1914 
روسيا،  يف  بطرسربغ  القديس  منطقة  يف 
محاولة  جرت  نفسه  العام  من  متوز  ويف 
عاملية  جمعية  النشاء  منهايم  يف  ثانية 
للشطرنج. يف العام 1920  جرت محاولة 
 1922 العام  بطولة غوثنبري. يف  اخرى يف 
العاملية،  البطولة  بريطانيا  استضافت 
التي اعلن بعدها  كبري الشطرنج الرويس 
عامني  بعد  بطولة  تنظيم  بوروفسيك عن 
وتحديدا   1924 العام  يف  اي  فرنسا،  يف 

نمر جبر

يف 13 متوز، حيث حاز الكثري من الفرق 
واالفراد عىل املراكز. خالل البطولة تقدم 
تطوير  بفكرة  فونسينت  بيار  الفرنيس 
اتحاد  اىل   الفرنيس  الشطرنج  اتحاد 
يوم  االتحاد  هذا  وولد  عاملي،  شطرنج 

االحد 20 متوز 1924. 
عىل الرغم من ان ويليام شتاينيتز حصل 
يف العام 1886 عىل لقب اول بطل العامل 
 1948 العام  منذ  انه  اال  الشطرنج،  يف 
تدار  للشطرنج  العامل  بطولة  اصبحت 
الهيئة  وهو  الدويل،  االتحاد  طريق  من 
كذلك  ينظم  للعبة.  الحاكمة  الدولية 
العامل  وبطولة  للسيدات،  العامل  بطولة 
وبطولة  للكبار،  العامل  وبطولة  للصغار، 
والخاطف،  الرسيع  للشطرنج  العامل 
العامل  وبطولة  الشطرنج،  اوملبياد  وكذلك 
يف  العامل  وبطولة  باملراسلة  للشطرنج 
الشطرنج  اىل  اضافة  الحاسوب،  شطرنج 
باب  فتح  الذي  االنرتنت  شبكة  عرب 
املحرتفني  الالعبني  بني  فيها  املنافسة 
اللعبة.  مامريس  عدد  من  ورفع  والهواة 
ومثة ايضا العديد من متغريات الشطرنج 

بقوانني وقطع ورقع مختلفة.
الالعبني  للشطرنج  الدويل  االتحاد  مينح 
كبري.  استاذ  لقب  اكربها  القابا  املحرتفني 
تقييم  انظمة  الوطنية  االتحادات  متلك 
االتحاد  من  بها  معرتف  غري  لكن  خاصة، 
الدويل. ويستخدم مصطلح استاذ يف اشارة 
اىل الالعبني املحرتفني القدماء قبل اعتامد 
اللجنة  وتعترب  االتحاد.  التقييم من  نظام 
رياضة  الشطرنج  لعبة  الدولية  االوملبية 

الرياضية  الهيئات  بعض  وكذلك  دولية، 
وقد  االسبانية،  االتحادية  مثل  الوطنية 
عامي  دوريت  يف  الشطرنج  لعبة  الحقت 

2006 و2010 لاللعاب االسيوية.
العرشين،  القرن  من  الثاين  النصف  منذ 
لعب  عىل  الحواسيب  برمجة  متت 
اصبح  ان  اىل  متزايد،  بنجاح  الشطرنج 
يف  الالعبني  امهر  من  افضل  الحاسوب 
العامل وذلك لقدرته الرياضية يف املعالجة. 
الحواسيب يف  العام 1990 ساهمت  منذ 
وخاصة  الشطرنج  نظرية  يف  كبري  شكل 
يف نهاية اللعب، مثل حاسوب رشكة "آي 
كان  الذي  بلو"  "ديب   )IBM( ام"  يب 
العامل  بطل  عىل  يتغلب  حاسوب  اول 
كاسباروف   غاري  هزم  حني  الشطرنج  يف 
برامج  نهضة  وظهرت   ،1997 العام  يف 
الشطرنج  مبحركات  املعروفة  الحاسوب 
التي ميكن ان تشغل عىل اجهزة محمولة 
املخاوف  ارتفاع  يف  وساهمت  اليد،  عىل 

من الغش خالل دورات الشطرنج.
قطع  مبجموعة  املباراة  العب  كل  يبدأ 
ملكة  واحد،  ملك  قطعة:   16 عددها 
ومثانية  فيالن  حصانان،  قلعتان،  واحدة، 
بيادق حيث تختلف حركة كل قطعة من 
اقوى  امللكة  وتعترب  الست،  القطع  هذه 
القطع والبيدق اضعفها. الهدف يف هذه 
بوضعه  الخصم  ملك  اماتة  هو  اللعبة 
منه.  الفرار  ميكن  ال  باالرس  تهديد  تحت 
الشطرنج  قطع  تستخدم  الغاية  لهذه 
الوقت  ويف  الخصم،  قطع  وارس  ملهاجمة 
البعض. وميكن  للدفاع عن بعضها  نفسه 

االوملبية اللبنانية عزت قريطم منذ العام 
2017، ويضم كال من افيديس توتونجيان 
نائبا  شحرور  وعيل  للرئيس،  اول  نائبا 
للرس،  امينا  بومنري  وشحاده  ثانيا، 
حمود،  حسني  الجاويش،  عيل  واالعضاء 
خريالله  الياس  بديع،  خالد  صالح،  وليد 
ونازاريت سوكونيان، عاىن مشاكل ادارية 
من   7 استقالة  حد  اىل  وصلت  كبرية 
اعضائه نتيجة خالفات عىل طريقة ادارة 
قريطم  االتحاد  رئيس  قال  كام  اللعبة، 
الذي سبق له ان قدم استقالته منذ سنة. 
حينه،  يف  رفضتها  االدارية  اللجنة  لكن 
العادة  محاولة  يف  العودة  عليه  ومتنت 

ترتيب الوضع.
هذ  اىل  االمور  وصول  قريطم  وعزا 
غالبية  لدى  رغبة  وجود  "عدم  اىل  الحد 
ليك  التمويل  لتأمني  التعاون  يف  االعضاء 
يتمكن االتحاد من القيام بواجباته. لكن 
مل  واالمور  حالها  عىل  بقيت  االوضاع 
تتغري، فبات لدى الجميع قناعة بوجوب 

سقوط االتحاد".
يعاين  التي  املالية  "املشاكل  ان  واعترب 
عن  تختلف  ال  الشطرنج  اتحاد  منها 
االتحادات،  غالبية  منها  تعاين  التي  تلك 
وتكمن يف عدم قدرة النوادي عىل تأمني 
موارد مالية لتغطية وتفعيل نشاطاتها ما 
ينعكس سلبا عىل االتحاد الذي هو فعليا 
الرياضة  وان  خصوصا  للنوادي،  تجمع 
ليست اولوية عند الدولة وال عند الناس. 
رئيس  عمل  ان  يعترب  االشخاص  بعض 
املادي  الدعم  توفري  عىل  يقترص  االتحاد 

للعبة". 
الدعم  تأمني  صعوبة  قريطم  وربط 
وجمهورها  اللعبة  بـ"طبيعة  والرعاية 
ويشجع  يحمس  ان  يستطيع  ال  الذي 
كغالبية الجامهري يف االلعاب الرياضية".

مالية  موارد  ميلك  ال  االتحاد  ان  ويعرتف 
االستثامر  او  اللعبة  تطوير  من  "ليتمكن 
لجذب  االمد  طويلة  تطويرية  برامج  يف 
الدعم والرعاية، وخلق قاعدة واسعة من 

الالعبني الصغار تكون نواة للمستقبل. 

الشطرنج لعبة يزاولها املاليني منذ القرن السابع
صعوبات محلية ومشاكل إتحادية... وانتخابات مبكرة

لبنان اول دولة عربية تنضم
الى االتحاد الدولي للشطرنج

يف  للشطرنج.  اللبناين  النادي  اسم  تحت   1954/3/13 يف  للشطرنج  اللبناين  االتحاد  تأسس   •
1965/2/4 تحول اىل االتحاد اللبناين للشطرنج. انضم اىل اللجنة االوملبية اللبنانية يف العام 1998. 

كان لبنان اول دول عربية تنضم اىل االتحاد الدويل للشطرنج يف 1956/7/8.
• يضم االتحاد 10 اندية هي: هومنتمن، انرتانيك، االنصار، قدامى فرير الجميزة، خريجو جامعات 

االتحاد السوفيايت، االحياء الريايض، االهيل صيدا، الجيش، التنمية، االدب والرياضة كفرشيام.
•  يتوىل االتحاد العاملي للشطرنج تنظيم البطوالت العاملية لكل الفئات العمرية، اضافة اىل 
اوملبياد الشطرنج، وهي بطوالت معرتف بها من جمعية االوملبياد العاملية، اىل جانب رعايتها 
تقوم  كام  الدويل.  الصعيد  عىل  ونقاطهم  الالعبني  مراتب  وتحديد  الصغرية  البطوالت  لبعض 
جمعية اتحاد شطرنج املراسالت العاملي، وهي جمعية مساعدة التحاد الشطرنج العاملي، يف 

مراقبة العاب شطرنج املراسالت.
•  االلقاب التي تعطى لالعبني والالعبات هي: استاذ اتحادي، استاذ دويل، استاذ دويل كبري.  

• وضع اتحاد الشطرنج العاملي القوانني العاملية للعبة مثل الرقعة والحركات، لتنظيم اللعب 
وعدم وقوع اي خالف يف اثناء البطوالت. عىل الرغم من ان القوانني معتمدة عامليا، ميكن ان 

تتغري يف بعض البطوالت اىل حد معني.

رئيس االتحاد اللبناين للشطرنج عزت قريطم.

كذلك بلوغ الهدف او االماتة باالستسالم 
ان  بعد  يظهر  والذي  للخصم  الطوعي 
تجنب  يصبح  او  العتاد  من  الكثري  يفقد 
االماتة امرا مستحيال، كام ميكن ان تنتهي 

املباراة بالتعادل عرب عدة طرق مختلفة.
تسلك مسارها  االمور  ان  يبدو  ال  محليا، 
الذي  اللعبة  فاتحاد  اتحاديا.  الصحيح 
للجنة  التنفيذية  اللجنة  عضو  يرأسه 
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ال يوجد العبون يف لبنان يحملون لقب استاذ دويل كبري.

رياضة رياضة

      

مبستقبل  يبرشون  صغار  العبون  لدينا 
االمكانات  لهم  توافرت  حال  يف  واعد 
التدريب من 3 اىل 5 ساعات يوميا،  من 

مبعدل 5 ايام يف االسبوع حدا ادىن".
 25 زهاء  سنويا  االتحاد  ينظم  عمليا 
الفئات  بطوالت  ضمنها  من  بطولة 
العمرية، بدءا من فئة ما دون 8 سنوات، 
للذكور  سنة   20 دون  ما  فئة  اىل  وصوال 
واالناث. كذلك بطولة لبنان يف الشطرنج 
فيها  املواجهة  تستغرق  التي  الكالسييك 
الرسيع  والشطرنج  دقيقة،   180 زهاء 
 30 املواجهة  مدة  فيه  تتعدى  ال  الذي 
دقيقة، وبطولة البليدز مبعدل 10 دقائق 
لكل مباراة. اضافة اىل مشاركات خارجية 
يف بطولة العرب، بطولة اسيا، والتصفيات 

املؤهلة اىل بطولة العامل.

ففادي  كبري.  دويل  استاذ  لقب  يحملون 
لقب  يحمل  محليا  االبرز  الالعب  عيد 
استاذ دويل، وعامر جاويش واييل قسيس 
يحملون  خريالله  وفيصل  لبنان(  )بطل 
عليه  حصلوا  وهم  اتحادي  استاذ  لقب 
غياب  ظل  يف  خاص  ودعم  فردي  بجهد 

االمكانات املالية لدى االتحاد.
يف  الشطرنج  اعتامد  من  الرغم  عىل 
اساسية  كامدة  املدارس  من  الكثري 
االنشطة  يف  او  الدراسية،  املناهج  يف 
الرتفيهية،  االنشطة  ضمن  او  الالصفية، 
من  املزيد  اىل  حاجة  يف  اللعبة  التزال 
صعيد  عىل  خصوصا  والرعاية  االهتامم 
الجيل الصاعد الذي يحتاج اىل التشجيع 
من  او  تردد  دون  من  بها  قدما  للميض 

دون االنتقال اىل لعبة اخرى.

انشئ اتحاد الشطرنج العاملي 
االحد 20 تموز 1924

يضم االتحاد اللبناني اكثر
من الف العب بينهم 200 

العب مصنف

عىل  العب  الف  من  اكرث  االتحاد  يضم 
كشوفاته، بينهم زهاء 200 العب مصنف 
الشطرنج  بطولة  يف  سنويا  )يشاركون 
لبنان  يف  العبون  يوجد  ال  الكالسييك(. 

فريق االمن العام يتوسطه رئيسه النقيب دميرتي صقر، واىل جانبه نائب رئيس االتحاد 
نعوم سعادة.

املفتش ثاين نزار رسوجي صاحب امليدالية الفضية.املفتش ثالث محمد قادري صاحب امليدالية الذهبية.

احرز فريق االمن العام لاللعاب القتالية برئاسة مدربه النقيب دميرتي 
صقر لقب بطولة لبنان العامة للكونغ فو ساندا التي نظمها االتحاد اللبناين 
للعبة، يف مدرسة اللويزة زوق مصبح يف 9 حزيران املايض، اثر حلوله يف 

املركز االول بعد احرازه 9 ميداليات )6 ذهبية وفضية وبرونزيتان(.
 وجاءت عىل الشكل التايل:

اول ممتاز  املفتش  نادر،  اول ممتاز ساندي  املفتش  ميدالية ذهبية:   -
حبيب شاهني، املفتش ممتاز اندرو علم، املفتش ثاين جهاد سعيد هورش 

)بالرضبة القاضية(، املفتش ثاين نزار رسوجي واملفتش ثالث مارك متى.
- ميدالية فضية: املفتش ممتاز رامي السغبيني. 

- ميدالية برونزية: املفتش ثالث اييل زكا واملفتش ثالث مطانيوس بشارة.
بعد توزيع امليداليات وتسليم الشهادات، هنأ رئيس واعضاء االتحاد فريق 
االمن العام عىل جهوده وحضوره الدائم والنتائج املميزة التي يحققها 

تواليا يف مختلف البطوالت.

يتميز فريق االمن العام لاللعاب القتالية بالنتائج التي يحققها يف البطوالت 
فو،  الكونغ  مثل  االلعاب  من  العديد  يف  العبيه  وتفوق  والدولية،  املحلية 

الكيك بوكسينغ، املواي تاي واملالكمة وااللعاب القتالية املختلطة. 
 )k1 اخر انجازات الفريق، مشاركته يف بطولة آسيا املفتوحة للكيك بوكسينغ
االسلوب االقوى يف اتحادات الكيك بوكسينغ( بقيادة رئيس شعبة الرياضة 
ذهبيات   3( ميداليات   4 واحرازه  صقر،   دميرتي  النقيب  املدرب  والرمي 

وفضية( بالرغم من غياب عدد من الالعبني االساسيني بداعي االصابة.  
لدى  كبريا  تأثريا  الالعبون  حققها  التي  والنتائج  املميز  االداء  ترك 
الجمهور والقيمني عىل اللعبة واعضاء االتحاد، فاعربوا عن اعجابهم 

األمن العام بطل لبنان في الكونغ - فو ساندا

4 ميداليات لألمن العام 
في بطولة آسيا بالكيك بوكسينغ

يف  وترجم  العام  االمن  فريق  قدمه  الذي  للمستوى  وتقديرهم 
التالية:   النتائج 

- ميدالية ذهبية للمفتش ثاين رنني العبود اثر فوزها بالنقاط بجدارة وتفوق. 
ـ ميدالية ذهبية للمفتش ثاين صهيب الحسني الذي خاض مباراة قوية وفاز 

فيها عىل الالعب العراقي.
ـ ميدالية ذهبية للمفتش ثالث محمد قادري الذي خاض مباراة قوية متكن 
فيها من الفوز عىل خصمه بالرضبة القاضية، ونال اعجاب الحارضين واعضاء 

االتحاد عىل ادائه.
- ميدالية فضية للمفتش ثاين نزار رسوجي الذي فاز ايضا متفوقا بالنقاط.
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
                                         الكلمات المتقاطعة                    

 

 

 

 

 

 

                         

            
            
            

  

 

 
 

 

          
 

 افقٌا

ضمٌر  –من اسماء الصخر  –ن الجسم خراج السم مال ٌُستعمل كل دواء -1
احد  -3اخو االم  –ممثل مسرحً لبنانً من نجوم الكومٌدٌا  -2متصل 
نقٌب وصحافً لبنانً راحل  –الحنظل طعم  –سهل ونهر اٌطالً  –الوالدٌن 

 –نوع نبات قٌل انه الفول  –احد مؤسسً روما فً المٌثولوجٌا الرومانٌة  -4
جرذ  –مدٌنة مصرٌة فً الصعٌد  –اسماء القلم من  -5المشروع بالمال  امد  

بطل  -7ماء طٌب حلو المذاق  –ماركة سٌارات  –بلع اللقمة  -6باالجنبٌة 
رجل كثٌر االكل بنهم  -8من االزهار  –اسفار ومغامرات فً الف لٌلة ولٌلة 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
                12 
               13 
               14 
               15 

عموديًاأفقيًا
-1 كل دواء ُيستعمل الخراج السم من 

الجسم – من اسامء الصخر – ضمري 
متصل -2 ممثل مرسحي لبناين من 
نجوم الكوميديا – اخو االم -3 احد 

الوالدين – سهل ونهر ايطايل – طعم 
الحنظل – نقيب وصحايف لبناين راحل 

-4 احد مؤسيس روما يف امليثولوجيا 
الرومانية – نوع نبات قيل انه الفول 

– امّد املرشوع باملال -5 من اسامء 
القلم – مدينة مرصية يف الصعيد – 

جرذ باالجنبية -6 بلع اللقمة – ماركة 
سيارات – ماء طيب حلو املذاق 

-7 بطل اسفار ومغامرات يف الف 
ليلة وليلة – من االزهار -8 رجل كثري 

االكل بنهم – مشقة عناء وجهد – 
نادر باالجنبية – متشابهان -9 جزيرة 

ايطالية صغرية تفصل البندقية عن 
االدرياتيك – دفرت او مجموع اوراق 

– جديد باالجنبية -10 من الحيوانات 
– وكالة انباء عربية – واحد باالجنبية 

– من االلوان -11 نسبة اىل مواطن 
من بلد اورويب – قبيلة مينية عىل اسم 

مدينة يف اليمن – حفر البرئ -12 نرث 
املاء – عمل جيد وتام – حرف عطف 
– ينغم الصالة -13 صفة من مييل اىل 
موقف معني – نجل – سلك يستعمل 

يف الخياطة -14 وقع االتفاق او 
املعاهدة – من مشاهري الفلكيني العرب 

سبق غاليليو يف اخرتاع بندول الساعة 
– للنفي -15 بطل سباق سيارات راحل 
نال لقب بطل العامل لسباق الفورموال 

وان ثالث مرات – مدينة مرصية 

-1  من اكرب االندية الفرنسية يف لعبة 
كرة القدم -2 ملك مغويل وفاتح 

شهري كان يلقب باالعرج – عاصمة 
طاجيكستان -3 عكسها مقياس 

مساحة – رواية من االدب الرومانيس 
عّربها االديب املرصي مصطفى لطفي 

املنفلوطي عن الكاتب الفرنيس الفونس 
كار – اثار الشهوات -4 نوع من 

القواضم يشبه الفأر قصري اليدين طويل 
الرجلني وله ذنب طويل – رث الثوب 

– عكس خلفي -5 اعرس يستعمل 
يده اليرسى – نوتة موسيقية – نهر يف 

اوكرانيا -6 مدينة ايرانية مركز ديني 
وثقايف – فنان لبناين خريج استديو 

الفن من اغانيه "يا بحر" – متشابهان 
-7 قبل اليوم – نهر يف االكوادور وبريو 

من روافد االمازون -8 معرب فوق النهر 
– لقب تريك اطلقه السالجقة عىل بعض 

رجال البالط والوزراء والقادة – فقرة 
من اتفاقية -9 خاصتي – من الخرض – 

دولة اوروبية -10 ممثل ومخرج امرييك 
راحل ُيعترب املمثل االعظم واالكرث الهاما 
عىل االطالق -11 عكسها دولة اوروبية 

صغرية – من الزواحف -12 مدينة 
فرنسية – لقاء يف الوقت الحارض – امر 

خفي -13 بحر واسع – برئ قدمية – 
موضوع او كالم مكتوب – قطعة من 
قطع الشطرنج -14 حارس الكروم – 
ممثلة امريكية من ممثالت االغراء يف 

هوليوود لها سلسلة افالم الدمية القاتلة 
-15 من االندية السعودية يف كرة القدم 

– عاصمة كازاخستان 

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

  ثل في الدائرةم   
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه 

واشطبها يف كل اإلتجاهات. أما الحروف 
املتبقّية بانتظام دون تشطيب فسوف 

تشكل الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 6 حروف: اله 

فينيقي قديم كان ملكا ملدينة صور

احادي القرن – افروديت – ادونيس 
– انوبيس – ابولو – اشمون – ابيس 

–  بيكاسوس – براهام – باخوس – بعل 
– تنني – ثور – جوبيتري – جونو – 

خصب – ديونيسوس – ديانا – رخ – رع 
– زيوس – سريبريوس – سيلني – سول 
– شيفا – عشتار – فورتونا – فولكان 

– فلورا – فيشنو – كريشنا – كيوبيد – 
كرونوس – مريكيوري – هيليوس – هريا 

الضائعة  انكهًة انضائعةالكلمة 
 
 

 ا د و و ي ر ك ي و ر ي ك ر ت
 ك و ي س و س ي ٌ و ي د ر ي ي
 س ر ھ ا ف و ر ت و ٌ ا و ت د
 ي ف ي ا ٌ د ي ب و ي ك ٌ ي و
 ٌ ي ٌ ش ر ا ٌ ا ٌ ا ل و ب ر
 و ش ي ع ٌ ب ر ك ٌ ا ش س و ف
 د ٌ ل ش و ا ق س ب و ك و ج ا
 ا و ي ت ل ز ل و ي ھ ب ل و ا
 ش ا س ا و ي ا ر ك ي س ي و ٌ
 س ي ر ر ب و ي ي ا ر ي ج س ف
 ٌ و ف و ا س د ب س ا ب و ل خ

 ي س خ ا ل خ ا ر و ر ا ٌ ع ص
 ٌ و خ ا و ف ح ي س ع ر و ب ب
 ت ل ر ر ب ت ا س س و ي ل ي ھ

 
 

ًديُة صورن ايهك كاٌ انه فيُيقي قديى :حروف 6انكهًة انضائعة يكوَة يٍ   
 

تاخوس  –تراهًا  –تيكاسوس   –اتيس  –اشًوٌ  –اتونو  –اَوتيس  –ادوَيس  –افروديث  –احادي انقرٌ        
 –زيوس  –رع  –رخ  –دياَا  –ديوَيسوس  –خصة  –جوَو  –جوتيحير  –ثور  –جُيٍ  –تعم  –

 –يوتيد ك –كريشُا  –فيشُو  –فهورا  –فونكاٌ  –فورجوَا  –عشحار  –شيفا  –سول  –سيهيٍ  –سيرتيروس 
 هيرا  –هيهيوس  –ييركيوري  –كروَوس 
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متفرقات

ش ي ي فب ن و وض غ ط و اف ق ذ ن

44 =

س و ن ن وم ا ر ن ضة س س وم ي ض ر

 24 =

ا ن ء ا ش تب د ة نر ا ا نح ا س ا ن ر

38 =

ق م د سس ء ف ا خ نا ا س ل را و ن ن س

30 =

װװװװ
40314322

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

دوٌبة سوداء اصغر من الُجعل كرٌهة الرائحة

ترّنح من السكر
عاصمة فرنسا خالل الحرب العالمٌة الثانٌة

كابوس اللٌل

              حروف مبعثرة                   

شاعر ٌونانً قدٌم له ملحمة دٌونٌزٌاك المٌثولوجٌة
ٌهزل وٌقل لحمه

مدٌنة سومرٌة اثرٌة مهمة فً العراق اطاللها فً سنكرة قرب الفرات

مدٌنة فً البٌرو على بحٌرة تٌتٌكاكا
تقلص المٌاه وتراجعها عن الٌابسة

عاصمة الٌابان فً العصور القدٌمة
من الحٌوانات ٌغطً جلده الشوك

شهر هجري

اثر الجرح الباقً على الجلد
مدٌنة تونسٌة على خلٌج الحمامات اسسها الفٌنٌقٌون

مرفأ فً كورٌا الشمالٌة على بحر الٌابان

حرٌر ابٌض او دٌباج

حروف مبعثرة

ملحمة  له  قديم  يوناين  شاعر   -1
ديونيزياك امليثولوجية  

2-يهزل ويقل لحمه
يف  مهمة  اثرية  سومرية  3-مدينة 
العراق اطاللها يف سنكرة قرب الفرات

4-اثر الجرح الباقي عىل الجلد
خليج  عىل  تونسية  5-مدينة 

الحاممات اسسها الفينيقيون 
6-حرير ابيض او ديباج

7-ترّنح من السكر
الحرب  خالل  فرنسا  8-عاصمة 

العاملية الثانية 
9-كابوس الليل

10-مرفأ يف كوريا الشاملية عىل بحر 
اليابان

11-دويبة سوداء اصغر من الُجعل 
كريهة الرائحة

بحرية  عىل  البريو  يف  12-مدينة 
تيتيكاكا

عن  وتراجعها  املياه  13-تقلص 
اليابسة

العصور  يف  اليابان  14-عاصمة 
القدمية

جلده  يغطي  الحيوانات  15-من 
الشوك

16-شهر هجري

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

محام وصحايف وشاعر وكاتب لبناين 
)1884-1937(. اقام فرتة يف مرص وانشأ 

فيها مجلة "الزهور". اطلق اسمه عىل 
شارع يف بريوت

5+6+14+4+1+3+13 =  بلدة لبنانية يف قضاء زحلة
2+9+8+7+16 =  رجل متعّبد

10+12+3+15+4 =  ابن آدم وحواء
1+13+16+11+13 =  نهر افريقي

حدث يف مثل هذا الشهر 
فريمونت  والية   :1777 متوز 
متنع  والية  اول  تصبح  االمريكية 

االستعباد والرق عىل اراضيها. 
متوز 1878: كندا تنضم اىل االتحاد 

الدويل للربيد.
الرسمي  االفتتاح   :1948 متوز 
ملطار نيويورك الدويل الذي يعرف 

اليوم مبطار جون كينيدي.
دولة   60 توقيع   :1968 متوز 
السالح  انتشار  عدم  اتفاقية  عىل 
النووي يف جنيف يف سويرسا.                         

معلومات عامة
تعقص  االنثى  الربغشة  وحدها 
االنسان، ال الذكر. الربغش يهوى اللون 

االزرق ويفضله عىل سائر االلوان. 
 

طرائف
ان  بونابرت  نابليون  اعتاد 
يستعرض جميع العاملني يف قرصه 
معظم  وكانت  اليهم،  والتحدث 
اسئلته تدور حول الصحة واالوالد. 
هذه  سامع  عىل  دأبوا  الذين  بني 
القرص،  يف  يعمل  حاجب  االسئلة 
يأتيه السؤال من االمرباطور: هل 

انت متزوج؟ 
ـ نعم يا سيدي. 

ـ هل لديك اوالد؟ 
ـ نعم يا موالي. 

ـ كم لديك من االوالد؟ 
ـ ثالثة يا سيدي. 

واالسئلة  آخر  ومييض  اسبوع  يأيت 
االجوبة.  تتكرر  ومعها  تتكرر، 
ذلك  االمرباطور  سأل  يوم  ذات 

الحاجب: كم لديك من االوالد؟ 
اجاب: تسعة. 

اخربتني  لكنك  االمرباطور:  دهش 
يف االسبوع املايض ان لديك ثالثة 

اوالد فقط. 
اجابه الحاجب بكل هدوء: نعم يا 
سيدي لكنني خشيت ان اثري امللل 

يف نفس جاللتكم.

اقوال مأثورة
"ال احب الرصاخ بحنجريت، فرصخت 

باصابعي واصبحت كاتبة".
)كوليت خوري(  

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد69 

عموديا
-1 مارون بغدادي – انا -2 متام سالم – رستم -3 ليل – يسم – 

كوراساو -4 اراقب – باين – ال -5 زيك ناصيف – زم – جدل -6 ما – 
دترويت – مجموع -7 به – صنافري – يال -8 ساالدو – نرس – البا -9 
تل – ربرب – يغالب -10 واز – نكرم – بثوا -11 كنوز – مري – هايل 

-12 هف – لبت – يم – ال نوم -13 وردة الجزائرية -14 الو – برتول 
– وا – رس -15 مجدي الحسيني – ديب 

افقيا
-1 متالزمة ستوكهومل -2 امريكا – االنفراج -3 راالي – بل – زو – دود 
-4 مو – قندهار – زلة -5 نسيبات – دبج – بابا -6 بلس – رصصور 

– متلتل -7 غامبّيون – بني – جرح -8 دم – افيان – كريزوس -9 يك 
– تفسري – مايل -10 درونز – يرغمه -11 يرس – ممر – الروي -12 
تاج – الباليا -13 امس – جميل بثينة -14 الدواب – سب -15 ابو 

العالء املعري 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 جندار -2 هيدالغو -3 بكباك 
-4 سابا -5 خندريس -6 سومبا 
-7 النجابة -8 رصواح -9 زنربك 

-10 دملا -11 طيلسان -12 اسطون 
-13 جريض -14 طروادة -15 

حرصم -16 الُبنطس 

جياكومو ديال بورتا 

زوان بالدنا وال قمح الصليبي

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
روبرت كوخ

 SU DO KU SU DO KU

5 3 7 9 1
9 3

3
8 7 9 6 4

5 7
6 8 5

9 2
6 7 4 8

3

Sudoku مستوى صعب 

4 5 1 6
5 7 8 3 1

9 6 5
7 2 8 5

9 4 7 3
5 2 9 8

5 6 9 4
1 4 7 2
8 1 3 6

Sudoku مستوى سهل

7 2 6 9
5 6 3 9 8

8 6 7
6 7

1 5
6 9 5 4

2 1 7
1 7 2 3 5

8 3

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

4 7 2 8 6 3 9 1 5
6 8 5 1 9 4 3 7 2
9 3 1 2 5 7 4 8 6
5 4 7 3 8 6 2 9 1
3 9 8 7 1 2 6 5 4
2 1 6 9 4 5 8 3 7
1 5 3 4 2 9 7 6 8
7 6 4 5 3 8 1 2 9
8 2 9 6 7 1 5 4 3

Sudoku حل مستوى صعب 
9 1 3 4 7 5 6 2 8
6 5 8 9 3 2 4 7 1
4 2 7 1 8 6 3 5 9
5 3 6 7 2 8 9 1 4
8 7 1 6 9 4 5 3 2
2 9 4 3 5 1 8 6 7
7 4 2 8 6 3 1 9 5
3 8 9 5 1 7 2 4 6
1 6 5 2 4 9 7 8 3

Sudoku حل مستوى وسط
8 9 6 5 7 4 1 3 2
3 5 2 1 9 8 4 6 7
1 4 7 6 2 3 5 8 9
2 7 5 8 3 6 9 1 4
6 8 9 2 4 1 7 5 3
4 1 3 9 5 7 8 2 6
5 3 1 7 6 9 2 4 8
7 6 8 4 1 2 3 9 5
9 2 4 3 8 5 6 7 1

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطيالً. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند معرفة أحد األسئلة 
نضع الجواب داخل املستطيل 

مع رقم السؤال وهكذا 
دواليك. ملعرفة صحة األجوبة 
نجمع األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق مع 

األرقام املوجودة يف أسفل 
ويسار الشبكة.



118
عدد 70 - تموز 2019

رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

يخرج  يوميا  اللبنانية  السياسية  الوقائع  يتابع  َمن 
يف  ـ  ومحكومني  حكاما  ـ  لبنان  ان  مفادها  بخالصة 
الغالب منهم، اصيبوا بانحطاط اللغة السياسية وترديها 
يتخبط  التي  السجاالت  مرئيا.  ليس  قعرا  بلغت  حتى 
فيها البلد عىل مستوى بعض السياسيني عرب الترصيحات 
والترصيحات املضادة، وكذلك تراشق اللبنانيني بعضهم 
يلمس  االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب  بعض  مع 
عىل  القادرة  النقدية  اللغة  انعدام  واليقني  بالحدس 

تطوير الحياة السياسية.
يف النظم الدميوقراطية، ومنها لبنان، تشكل التباينات 
افضل  هو  ملا  سياسية  بوصلة  االختالفات  وحتى 
ويالالسف،  تنحو  لبنان  يف  االمور  لكن  للبالد.  وانفع 
الجراح  نكء  اال  شيئا  تفعل  وال  اسوأ،  اىل  سيئ  من 
واالنتامء  بالوالء  والطعن  التخوين  اتهامات  وتدبيج 
"فايسبوكية  محاكامت  تنصيب  حد  وتصل  الوطنيني، 
البلد  ان  ذاك، يف حني  لتجريم هذا وتربئة  وتويرتية" 
واشدها حساسية، وعىل كل  الظروف  اصعب  مير يف 

املستويات السياسية واالقتصادية.
مع كل مهاترة سياسية من هناك، تأيت مهاترة اخرى 
من الطرف الثاين، حتى ليبدو كأن هناك شبه اتفاق 
محلها  ليحل  السياسية  اللغة  اناقة  عن  االبتعاد  عىل 
اذا  "الشوارعية"،  بلوغ  حد  اىل  اللغوي  االنحطاط 
معنى.  من  للكلمة  ما  بكل  اللغة  يف  التعبري،  صح 
االنحداري،  املستوى  هذا  عن  السكوت  ميكن  كان 
او غض الطرف، منعا لالنخراط عن قصد او غريه يف 
السجاالت التي استفحلت يف البلد. لكن ما يستدعي 
الجميع  امليل عند  ارتفاع  بإزاء حال كهذه،  االستنفار 
العقالين  الحوار  من  بدال  والرتاشق  االحرتاب  نحو 

الراقي والنقدي البناء.
جرّب اللبنانيون يف ما مىض هذا النوع من "النقاش"، ولو 
مل يكن عرب وسائل التواصل االجتامعي كام يحدث اليوم، 
ومل يبلغوا اال الحروب الدامية التي مل تبق ومل تذر، فكان 
ان صار البلد ركاما يف جهاته االربع، واالهم من كل هذا 
الطائف  اقرار  بعد  البارد  االهيل  سلمنا  اىل  اننا خرجنا 

وهناك مئات آالف القتىل واملعّوقني واملفقودين، ويبدو 
ان الكثريين منا، ممن عارصوا االحداث، مل يتعظوا من 
املايض بيشء، يف حني ان اآلخرين، جيل ما بعد الحرب، 
انهم  االسوأ  بل  يتعلموا،  ومل  املرحلة  عن هذه  سمعوا 

يستسهلون املغامرة مجددا.
يف املبدأ، السياسة تفرتض اول ما تفرتضه "خلق رأي عام" 
يبعث الحيوية يف الحياة السياسية. لكن ما يحصل هو 
العكس. ذلك ان بعض املامرسات السياسية ال تفعل شيئا 
غري رفع املتاريس وخلق اصطفافات طائفية ومذهبية 
احتامالت  امام  مكشوفا  البلد  تجعل  ومقيتة  بغيضة 
سيئة جدا، خصوصا يف ظل الظروف الراهنة، والرشوط 
الدولية، حول وجوب اتخاذ قرارات تفيض اىل اجراءات 
انعاش  قدرته عىل  وتحفظ  البلد  تضمن سالمة  بنيوية 
حياة اللبنانيني، بعدما استفحل الدين وتنامى التضخم 
وارتفعت البطالة، يف مقابل الرتاجع يف الواردات والتلكؤ 
لسنوات عن املبادرة اىل اجراء اصالحات كانت رضورتها 
ان  استطاعت  السياسية"  "االنانية  لكن  يوميا،  تتأكد 

تسيطر عىل املامرسة، فكان ما كان.
امام هذا الواقع، فإن الضجيج الكالمي عن فرص تلوح 
النهوض  قادرة عىل  اىل وقائع  االفق، ميكن تحويلها  يف 
بارقة  ال  ان  طاملا  كالم،  مجرد  يبقى  ومؤسساته  بلبنان 
امل وحيدة يف إحداث تغيري ينشده كرث، لكن ال حول 

لهم وال قوة اال انتظار الِنعم الساموية. 
املريع  البنيوي  التخلف  مع  متآلفني  واىل حينه سنبقى 
والقائم حاليا. الدليل ان كل الصياح السيايس مل ينجح يف 
إحداث ثغرة يف جدار االصطفافات، ومل ُيوفق يف مكافحة 
املتأصلة  والفساد  الزبائنية  بنية  تفكيك  او  الرشوة، 
واملتجذرة يف منظومتنا االدارية. عليه، فليتحمل كل منا 

مسؤوليته يف ما ستؤول اليه االمور. 

إنحطاط اللغة السياسية

+961 1 367 368
www.aboumerhicruises.com




