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املدير العاماالفتتاحّية
اللواء عباس ابراهيم

صوتت  بعدما  ارسائيل  سجل  اىل  اضيفت  جديدة  خيبة 

الجمعية العمومية لالمم املتحدة باكرثية 165 صوتا تأييدا 

ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  اطلقها  التي  للمبادرة 

ليحقق  والحوار"،  للتالقي  االنسان  "اكادمييا  بإنشاء  عون  

والتعددية  للحرية  كدولة  لدوره  جديدا  انتصارا  لبنان 

الثقافية والحضارية. وكان التأييد الدويل تأكيدا لرؤية رئيس 

السيايس  الثابت  انه تجاوز  لبنان، كام  الجمهورية عن دور 

يف  الحضاري  لبنان  دور  اىل  لينتقل  العريب  لبنان  هوية  يف 

العامل ومعه، وليكون بحق "رسالة" اكرث منه وطنا عىل ما قال 

البابا يوحنا بولس الثاين: "لبنان اكرث من بلد، انه رسالة حرية 

ومثال عىل التعددية للرشق والغرب". 

اليه  انحيازا  لبنان  لصالح  التصويت  كان  املعنى،  بهذا 

الجمعية  اعربت  اذ  عون،  ميشال  الرئيس  لرؤية  وتأييدا 

العمومية يف قرارها عن تقديرها ملا يبذله الرئيس اللبناين 

للحوار  مركزا  باعتباره  لبنان  دور  لتعزيز  جهود  من 

الحملة  من  الضد  عىل  التصويت  هذا  كان  كام  والتنوع. 

ورئيس  لبنان  عىل  الصهيوين  الكيان  مندوبة  شنتها  التي 

جمهوريته مدعية انه ال يحرتم "قيم التسامح والتعايش"، 

متناسية ان بالدها هي الدولة املحتلة الوحيدة يف عرصنا، 

وان دستورها جاء خلوا من اي حدود ومبا يتالءم واوهام 

عملية  ارقى  هي  مبا  الربملانية،  االنتخابات  وان  التوسع، 

الكراهية  شعارات  عىل  عندهم  ُتخاض  دميوقراطية، 

وتهديدات الحروب وضم االرايض سواء لجهة ارايض غور 

العار  بتاريخ  ناهيك  السوري،  الجوالن  لجهة  ام  االردن 

الذي يالزمها منذ قيامها عىل االرايض الفلسطينية املحتلة، 

وكنيسة  االقىص  املسجد  وانتهاك  املستمرة  املجازر  وآالف 

حقوقه  ابسط  من  الفلسطيني  الشعب  وحرمان  القيامة، 

يف قيام دولته وحّقْي العودة وتقرير املصري. 

الرد عىل املزاعم االرسائيلية، كان يف ما عرّب عنه  الالفت يف 

مندوب فنلندا باسم االتحاد األورويب والدول االعضاء فيه، 

اذ شكر للبنان اقرتاحه مرشوع القرار، مثمنا ما سامه الجهود 

الدامئة للبنان بالنهوض بالحوار والتسامح. وما تحقق يف هذا 

االطار يجب البناء عليه داخليا وعامليا لبناء ثقافة التسامح 

والتعايش والتفاعل الحضاري يف مواجهة خطابات الكراهية 

ناهيك مبا يحصل  الداخل،  تتصاعد بني حني وآخر يف  التي 

حول العامل. هذه املحطة، عىل وجه الدقة، تستدعي الوقوف 

مليا ومجددا امام ما قاله سامحة االمام املغيب السيد موىس 

الصدر عن ان "سالم لبنان افضل وجوه الحرب مع ارسائيل". 

كل  عاتق  عىل  ملقاة  جامعية  مسؤولية  اللبناين  السلم  ان 

اللبنانيني. واذا كان صحيحا ان السلم االهيل ما زال يهتز احيانا 

تحت وطأة املشاحنات، فإن االصح هو التمسك بالحوار سبيال 

انواعها.  االلتباسات واالشكاليات عىل  وحيدا واوحد اىل حل 

لقد خربنا صنوفا عدة من حروب الداخل، بعضه ضد بعض، 

ومن حروب اآلخرين عىل ارضنا وعربنا، وكلها تجارب افضت 

لبنان لن يكون متى تخىل او  ثابتة وحيدة اال وهي ان  اىل 

تجاوز ثالوثه: الحرية، التعدد الحضاري، الدميوقراطية. 

كل  ومن  ـ  كثريون  استسهل  والبعيد،  القريب  تاريخنا  يف 

انتصار  الجهات ـ ركوب مغامرات الحروب توهام لتحقيق 

من هنا او من هناك. لكن النهاية كانت دامئا يف االحتكام اىل 

منطق الحوار كآلية وحيدة لتحقيق السلم االهيل، واالنطالق 

نحو العامل باملعنى الحضاري ملا ميثله لبنان من تنوع وحتى 

فرادة يف تفاعل املكونات الثقافية والروحية اللبنانية. 

الرئيس  مبادرة  ان  واخرية،  واحدة  ملرة  لنتعلم،  اآلوان  آن 

لبنانية متنوعة يف اطار وحدة  ارادة  ميشال عون تعرّب عن 

لبنان الحاضن للجميع. 

إنتصار للبنان ... خيبة إلسرائيل

K E Y F E AT U R E S

AVAILABLE ON:

MEA MOBILE APP
A great app for your travels

Book a trip with only 4 steps

 Choose your seat & check in

View your trips & check your miles

Check your flight status

Check your baggage allowance

Login to passenger profile

meaairliban middleeastairlinesmea_airliban middleeastairlines
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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 
عباس سلامن - عيل فواز 

شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام

الطباعة

ة  
بع

سا
 ال

نة
س

 ال
 7

3 
د 

عد
  2

01
9 

ل 
ألو

ن ا
رشي

 ت

األزمة األميركية ـ اإليرانية: طريق املفاوضات الساخنة

األمن العام: توعية للحماية من الجرائم السيبرانية

ملف العدد: العمالة األجنبية: تطبيق القانون أوالً

ماذا تنتظر رسالة رئيس الجمهورية من البرملان؟

اللواء عّباس إبراهيم:
إنتصار للبنان... 
خيبة إلسرائيل

سفير األمم المتحدة:
ال خطة لتوطني 

النازحني السوريني

آمر "معتقل" 
الخيام... 

في "معتقل" 
العقاب

 ترشين األول 2019 عدد 73 السنة السابعة 

74

78

86

92

96

98

102

106

110

الشاعر الفرنسي المارتني 
في لبنان

هيئة األسواق املالية: 
يمكن تخصيص الكثير من 

املؤسسات العامة

أحمد فارس الشدياق: 
لبنان يستعيد عصر التنوير

جورج شلهوب: 
لست نادمًا طاملا أنا موجود

التغذية

هومنتمن ربح فنيًا

الطيران الشراعي رياضة 
بني السماء واألرض

تسلية

الى العدد املقبل

رئيس الجمهورية للمرة الثالثة 
من منبر األمم املتحدة

وزير العمل: 
القانون سُيطّبق

األمن العام والعمالة األجنبية: 
قواعد سلوك تنسجم 

وحقوق اإلنسان

إدمون رزق: مشكلتنا 
هي اإلنقالب على الطائف

هجوم أرامكو 
يؤرق اقتصاد العالم

مركز التدريب الوطني: 
التزام معايير حمل السالح

األمن العام في ورشة أوروبية 
للمالحة البحرية

احصاءات الشهر 
والوثائق املزورة

6

14

20

22

48

62

65

66



67
عدد 73 - تشرين األول 2019عدد 73 - تشرين األول 2019

الحدث

ال  واقليمية  دولية  محطات  ثالث 
اعامل  عنها:  يغيب  ان  لبنان  يستطيع 
الجمعية العمومية لالمم املتحدة التي 
ايلول  يف  القمة  مستوى  عىل  تنعقد 
من كل عام كونه من واضعي ميثاقها، 
يلتئم  الذي  الفرنكوفونية  القمة  مؤمتر 
مؤمتر  مؤسسيه،  من  ولبنان  سنتني  كل 
اواخر  يف  ينعقد  الذي  العربية  القمة 
مؤسيس  من  ولبنان  عام  كل  من  اذار 

جامعة الدول العربية

اللبنانية  املشاركة  جاءت  الثالثة  للمرة 
العمومية  الجمعية  اعامل  يف  الرفيعة 
لالمم املتحدة يف دورتها الرابعة والسبعني، 
رئيس  اعاملها  اىل  لبنان  وفد  ترأس  حيث 
وكان  عون.  ميشال  العامد  الجمهورية 
اضافة  خاص،  بعد  العام  هذا  ملشاركته 
حركته  مسار  كل  يف  حارضة  اولويات  اىل 
اليجاد  والخارجية  الداخلية  السياسية 
التي  وتلك  املتناسلة  لالزمات  الحلول 
البعد  متثل  آخر.  اىل  عام  من  ترتاكم 
العمومية  الجمعية  تصويت  يف  الخاص 
اسبوع  قبل  اجامع  بشبه  املتحدة  لالمم 
انشاء  عىل  نيويورك  اىل  وصوله  من 
اكادمييا االنسان للتالقي والحوار، وهذا ما 
سعى اليه بجهد دؤوب منذ اعتالئه سدة 

الرئاسة االوىل.
حول  الرئاسية  املشاركة  متحورت  واذ 
اهداف عدة هي: اسامع صوت لبنان امام 

أكاديميا اإلنسان للتالقي والحوار في لقاءات األمم المتحدة
الرئيس عون لـ"األمن العام": مفتوحة النضمام الدول 

املؤمنة بالحوار والتعددية والعيش املشترك

داود رمال - نيويورك
aborami20@hotmail.com

التي  الثوابت  تحديد  دويل،  ملتقى  اكرب 
يتمسك بها لبنان عىل الساحتني الداخلية 
حصلت  خطرية  تطورات  بعد  واالقليمية 
العدو  محاولة  نتيجة  االخرية  االسابيع  يف 
التي  االشتباك  قواعد  تغيري  االرسائييل 
يحددها القرار الدويل 1701، عقد لقاءات 
والصديقة  الشقيقة  الدول  رؤساء  مع 
والتداول معهم يف ضوء املستجدات التي 
تتالحق يوما بعد يوم وتؤرش اىل متغريات 
ان  وجوب  عىل  الجمهورية  رئيس  ركز 
تكون لتحقيق االفضل للمنطقة وشعوبها، 
من  مزيدا  تحمل  مؤرشات  تكون  ان  ال 
غري  امللتبسة  واملغامرات  والتوتر  القلق 
املجتمع  بشكر  ناهيك  النتائج،  مضمونة 
بلغت  ساحقة  باكرثية  دعمه  عىل  الدويل 
165 صوتا النشاء اكادمييا االنسان للتالقي 
ايلول   16 يف  رسميا  ولدت  التي  والحوار 
دعمت  التي  الدول  شكر  بحيث  الفائت، 

النشائها،  صوتت  ثم  االكادمييا  هذه 
يف  للبنان  دوليا  مرشوعا  متثل  انها  علام 
عىل  وتعمل  التعايش،  وتعزيز  الحوار 
نرش ثقافة معرفة وقبول االخر والتقريب 
والديانات ضمن  والثقافات  الشعوب  بني 

اطار مبادئ االمم املتحدة.
والحوار،  للتالقي  االنسان  اكادمييا  حول 
ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  خص 
فيه  اوضح  بحديث  العام"  "االمن  عون 
متوافقة  اختصاصات  تضم  االكادمييا  "ان 
االنسانية  العلوم  مثل  اهدافها،  مع 
النزاعات  وحل  الدولية  والعالقات 
الوقائية  والديبلوماسية  والوساطة 
بني  واملساواة  املستدامة  والتنمية 
الطالب  اعداد  عىل  وستعمل  الجنسني، 
لنيل شهادات جامعية مبستويات مختلفة 

يتم االعرتاف بها دوليا".
هذه  اىل  الدول  انضامم  كيفية  عن 

"سيودع  عون:  الرئيس  قال  االكادمييا، 
العام  االمني  لدى  االكادمييا  انشاء  اتفاق 
امام  مفتوحا  ويكون  املتحدة،  لالمم 
تؤمن  التي  الصديقة  الدول  انضامم 
عرب  املشرتك  والعيش  والتعددية  بالحوار 

عليه". التوقيع 
االكادمييا  بانشاء  القرار  ترجمة  حول 
رئيس  اكد  ذاتها،  يف  قامئة  حقيقة  اىل 
الجمهورية انه "بعد اقرار انشاء االكادمييا 
جرى،  الذي  التصويت  من  عالية  بنسبة 
لجان  تشكيل  عىل  حاليا  العمل  سيتم 
اىل  اضافة  لها،  هيكلية  لوضع  متخصصة 
ستدرس  التي  واملناهج  عملها،  برنامج 
العام  االمني  مع  اجتامعي  وخالل  فيها. 
لالمم املتحدة انطونيو غوترييس واملديرة 
واملمثل  ازوالي  اودري  لالونيسكو  العامة 
لتحالف  العام  لالمني  الخاص  السامي 
الحضارات، تم التداول يف بعض التفاصيل 

التقنية لهذه االكادمييا".
لفت  االكادمييا،  وردا عىل سؤال عن مقر 
عىل  يعمل  سوف  انه  اىل  عون  الرئيس 
للبنان،  مهمة  محطة  النها  تطويرها، 
النشاء  االرض  الدامور  بلدية  قدمت  وقد 

عليها. االكادمييا 
رئيس  عليها  ركز  التي  املحاور  اما 
يف  فتمثلت  نيويورك،  يف  الجمهورية 
لبنان،  عىل  السوري  النزوح  مخاطر  ابراز 
ازمة  معالجة  مسؤولية  وان  خصوصا 
بل  وحده،  لبنان  عىل  تقترص  ال  النزوح 
هي مسؤولية دولية مشرتكة تحتم تعاون 
وبصفة  لها،  الحلول  ايجاد  عىل  الجميع 
ان  الدويل  املجتمع  ميكن  ال  اذ  عاجلة. 
من  االدىن  الحد  بتأمني  فقط  يكتفي 
اماكن  يف  والالجئني  للنازحني  املساعدات 
اآلمنة  العودة  برامج  وتغييب  نزوحهم 
والكرمية لهم، خصوصا وان رشوط العودة 
اصبحت متوافرة، فالوضع االمني يف معظم 
الدولية،  للتقارير  ووفقا  سوريا،  ارايض 
العسكرية  واملواجهات  مستقرا  اضحى 
اعلنت  وقد  ادلب.  منطقة  يف  انحرصت 
ابنائها  بعودة  ترحيبها  السورية  الدولة 
النازحني، مع تحذيره من تحويل النازحني 
بهم  للمقايضة  دولية  لعبة  يف  رهائن  اىل 

مسجال  والحلول،  التسويات  فرض  عند 
موقف  حول  ترتسم  استفهام  عالمات 
الدولية  واملنظامت  الفاعلة  الدول  بعض 
العودة  هذه  عرقلة  اىل  الساعي  املعنية، 
واالدعاء بخطورة الحالة االمنية يف سوريا، 

واثارة املخاوف لدى النازحني. 
فهي  امللف،  هذا  يف  االبرز  الرسالة  اما 

لبنان  يدفع  قد  ما  هذا  ان  اكد  عندما 

لن تقوم عدالة وحق 
وسالم طاملا ان املبدأ 

السائد هو: انا قوي 
اذا انا على حق

مع الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون.الرئيس ميشال عون يلقي كلمة لبنان امام الجمعية العمومية لالمم املتحدة.

مع الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس.
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التي  العودة  عملية  تشجيع  اىل  حكام 
السورية  الدولة  مع  باالتفاق  يجريها 
الكيان  تهدد  التي  املعضلة  هذه  لحل 
ان  اىل  واضحة  اشارة  ذلك  ويف  والوجود. 
االزمة  الدويل عن معالجة هذه  التقاعس 
الكيان،  تهديد  تدخل ضمن خطورة  التي 
مع  ثنايئ  اىل حل  اللبنانية  الدولة  ستدفع 

االجتامعي  الضغط  من  مبزيد  تسبب  ما 
واملايل عليهم وعىل لبنان، مع رفض لبنان 
تعديل  او  للمس  محاولة  لكل  القاطع 
عىل  يوجب  الذي  االمر  االونرو،  والية 
ومضاعفة  موازنتها  يف  املساهمة  الدول 
دورها  استعادة  من  للتمكن  مساهامتها 

الحيوي.
االرسائيلية  والخروقات  لالعتداءات  وكان 
رئيس  حركة  يف  مهم  حيز  املتامدية 
تكرار  خالل  من  ومواقفه،  الجمهورية 
ان  واالرقام  بالوثائق  املدّعم  تأكيده 
مل   1701 للقرار  االرسائيلية  الخروق 
تتوقف يوما، وكذلك االعتداءات املتامدية 
وجوا،  وبحرا  برا  اللبنانية  السيادة  عىل 
حصل  الذي  السافر  العدواين  والعمل 
الشهر املايض عىل منطقة سكنية يف قلب 
القرار.  لهذا  االخطر  الخرق  هو  بريوت 
داخل  اياما  استمرت  التي  الحرائق  كذلك 
القذائف  جراء  من  املحتلة  شبعا  مزارع 
جرما  تشكل  والتي  الحارقة،  االرسائيلية 
تسبب  من  ادانة  يستوجب  دوليا  بيئيا 
به، خصوصا وان لبنان بلد محب للسالم، 
وهو ملتزم القرار 1701، وهذا االلتزام  ال 
يلغي حقنا الطبيعي وغري القابل للتفرغ،  
بكل  النفس،  عن  املرشوع  بالدفاع 

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

مع الرئيس االيراين الشيخ حسن روحاين.

عىل  النازحني  العادة  السورية  الدولة 
ال  اللبنانية  الوطنية  املصلحة  ان  قاعدة 

تعلوها اي مصلحة اخرى.
امللف الذي طرحه عون بالتوازي مع ملف 
النازحني هو اللجوء الفلسطيني من زاوية 
خدمات  تقليص  خطورة  من  التحذير 
الفلسطينيني  لالجئني  االونروا  منظمة 

التشديد عىل متسك  املتاحة. مع  الوسائل 
مزارع شبعا  السيادية عىل  بحقوقه  لبنان 
املحتلة،  الغجر  وشامل  كفرشوبا  وتالل 
تثبيت  سبيل  يف  فرصة  اي  يوفر  لن  وهو 
بالوثائق  بها دوليا  الربية املعرتف  حدوده 
الحدود  املتحدة، وترسيم  االمم  الثابتة يف 
املتحدة،  االمم  ارشاف  يف  وذلك  البحرية، 

مع الرتحيب بكل مساعدة من اي دولة يف 
هذا الخصوص.

رئيسيا  بندا  الفلسطينية  القضية  وحرضت 
من  ومواقفه،  عون  الرئيس  لقاءات  يف 
االوسط  الرشق  ازمة  ان  تأكيده  خالل 
الحلول  مقاربات  كل  الن  تعقيدا  تزداد 
املبادئ  تناقض  االرسائيلية  واملامرسات 

ابرزها  نيويورك،  يف  امضاها  التي  القليلة  االيام  خالل  لقاءات  سلسلة  الجمهورية  رئيس  عقد 
ملناسبة  املقبل  العام  خالل  يف  لبنان  بزيارة  وعد  الذي  ماكرون  اميانويل  الفرنيس  الرئيس  مع 
االحتفال مبئوية لبنان الكبري، والعاهل االردين امللك عبدالله الثاين الذي ابدى استعداد االردن 
اكد  الذي  السييس  عبدالفتاح  املرصي  والرئيس  الكهربايئ،  انتاجه  لزيادة  الطاقة  لبنان  لتزويد 
حرص مرص عىل االمن واالستقرار يف لبنان، وان الرأي العام العريب ال ميكن ان يقبل بأن يتعرض 
الي اعتداء كام حصل يف العام 2006، وانه لن يدخر جهدا ملساعدة لبنان من اجل ايجاد حل 
لبنان  دعم  طلبت  التي  سولبريغ  ايرينا  الرنوج  وزراء  رئيسة  ومع  السوريني،  النازحني  لقضية 
انطونيو  املتحدة  لالمم  العام  واالمني   ،  2022 - 2021 العام  االمن  الرنوج يف مجلس  لعضوية 
غوترييس الذي جدد حرص االمم املتحدة عىل سيادة لبنان واستقالله وسالمة اراضيه، اضافة 

اىل مسؤويل منظامت تابعة لالمم املتحدة ووفود اغرتابية. 
تتزامن  امنائية  مشاريع  عرب  النهوض  يعمل عىل  لبنان  ان  الجميع  امام  الجمهورية  رئيس  اكد 
مع اصالحات جدية وموازنة جديدة لنيل تقدير الدول املانحة وتحفيزها عىل تطبيق مقررات 
مؤمتر سيدر، وان التدابري االصالحية التي سيتم اتخاذها لن تكون موجعة اال للذين يستغلون 

املال العام ملصالحهم الشخصية.

لقاءات 
نيويورك

وحقوق  املتحدة،  االمم  عليها  قامت  التي 
الوقت.  طال  مهام  حية  تبقى  الشعوب 
كلمة  يف  رددها  التي  العبارة  الفتا  وكان 
لبنان امام الجمعية العامة لالمم املتحدة، 
حني قال "لن تقوم عدالة ولن يستقيم حق 
ولن يتحقق سالم طاملا ان املبدأ السائد يف 

عاملنا هو: انا قوي اذا انا عىل حق!".

شروط العودة متوافرة 
الن الوضع االمني في سوريا 

بات مستقرا 

ادعو كل زعماء العالم 
ليساهموا في عودة 

النازحني اآلمنة الى سوريا
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الغالف

انشغل اللبنانيون مبتابعة ملف العميل عامر الفاخوري، وتصدرت االجراءات التي اتخذت يف حقه لحظة وصوله اىل بوابة االمن 
العام يف املطار حيث صودر جواز سفره وطلب منه مراجعة املديرية لتسوية اوضاعه، قبل ان ينتهي به التحقيق باحالته اىل 

القضاء فاملحكمة العسكرية. عليه ما الذي جرى ومن هو عامر الفاخوري؟  

اعلنت  ايلول،   12 يوم  دوام  نهاية  يف 
انه  بيان  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية 
"يف اطار متابعتها لعمالء العدو االرسائييل 
وتعقبهم، اوقفت آمر معتقل الخيام سابقا 
التحقيق  نتيجة  الفاخوري.  عامر  اللبناين 
االرسائييل  العدو  مع  بتعامله  اعرتف  معه 
والعمل لصالحه، وانه استحصل بعد فراره 
عام 2000 اىل داخل فلسطني املحتلة عىل 
هوية ارسائيلية وجواز سفر ارسائييل غادر 

الفلسطينية املحتلة". مبوجبه االرايض 
انتهاء  "بعد  القول:  اىل  البيان  انتهى 
العامة  النيابة  اىل  احيل  معه  التحقيق 
مفوض  اشارة  اىل  استنادا  العسكرية 
القايض  العسكرية  املحكمة  لدى  الحكومة 
اىل  املوقوف  احال  الذي  جرمانوس  بيرت 

قايض التحقيق العسكري يف بريوت".
التحقيق  قايض  تسلمت  ايلول،   13 صباح 
ملف  ابوشقرا  نجاة  املناوب  العسكري 
النيابة  ادعاء  بعد  الفاخوري،  املوقوف 
ورقة  مبوجب  عليه  العسكرية  العامة 
االنضواء  بجرم  مالحقته  تضمنت  طلب 
والحصول عىل جنسيته  العدو،  يف صفوف 

والتسبب يف قتل لبنانيني.
االمنية  اضبارته  وفق  الفاخوري  هو  من 
االمنية،  االجهزة  معلومات  حسب  ودوره 
مواصفاته؟  بكامل  علم  عىل  كانت  وهل 
علم  عىل  االمنية  االجهزة  جميع  طبعا، 
سجن  آمر  كان  فهو  الفاخوري.  بهوية 
السجن  امرة  يف  مهمته  اثناء  ويف  الخيام، 
كان  نقيب.  رتبة  اىل  مالزم  رتبة  من  رقي 
التي  االرتكابات  كل  عن  مبارشا  مسؤوال 
جميع  وكان  السجن،  يف  تحصل  كانت 

هذه هي قصة عامر الفاخوري ببعديها القانوني واألمني
عائالت بعض العمالء عادت

إبن العميل ليس عميالً بالوالدة بل باملمارسة

جورج شاهني

لبنان  جنوب  من  االرسائييل  االنسحاب 
باالجراءات  وتبلغ   ،2000 ايار   25 يف 
ان  قبل  املقررة  واللوجستية  العسكرية 
الجنويب  لبنان  يعرف اي مسؤول يف جيش 
الجهاز  الذين عملوا مع  او غريه. فهو من 
يف  متاديه  يعني  ما  وهو  االرسائييل،   504
وما  قبل  ما  فرتة  يف  العاملة  تهمة  ارتكابه 
داخل  اىل  انتقاله  اثناء  يف  التحرير.  بعد 
الجهاز  مع  يعمل  بقي  املحتلة  االرايض 
عىل  لخدماته  تقديرا  واستحصل  عينه، 
له  سمح  ارسائيليني  سفر  وجواز  هوية 

بالسفر اىل خارج الكيان االرسائييل.
فور  الفاخوري  مع  التعاطي  تم  كيف 

وصوله اىل  مطار بريوت؟

يف االمن العام كام يف بقية االجهزة االمنية 
املامثلة، تدبري خاص باسم تقيص ومتابعة. 
هذا  هوية  عند  يقف  ال  تدبري  وهو 
الشخص فحسب، بل يشمل كل االشخاص 
ولكل  عينها،  بالتهم  واملالحقني  املطلوبني 
به  يختص  ما  يجمع  شخيص  ملف  منهم 
ويعنيه وما مييزه عن االخرين. هذا التدبري 
واملتابعة  املراقبة  تحت  فيه  املعني  يضع 
عىل  موضوعا  الفاخوري  كان  ملا  الدامئة. 
تاريخ  حتى  التدبري  بهذا  املشمولني  الئحة 

اجراء  وعند  بريوت،  مطار  اىل  وصوله 
املقارنة بني محتوى جواز سفره ومضمونه، 
يف  العام  االمن  دائرة  يف  املسؤول  اجرى 
املطار اتصاال باملديرية فاعطي االمر التايل: 
واملستندات  االوراق  كل  منه  "تسحب 
الخاصة به وجواز سفره االمرييك، ويقال له 
وهذا  اسبوع".  خالل  املديرية  يراجع  بأن 

ما حصل يومها. 
حني حرض الفاخوري بعد ايام اىل املديرية 
التقيص  برقية  مضمون  يف  للتحقيق  خضع 

االجراءات  به  تقول  ما  وفق  واملتابعة، 
كثرية  بأمور  اعرتف  بعدما  القانونية. 
من  بأمر  القضاء  اىل  تحويله  استوجبت 
العسكرية  املحكمة  لدى  الحكومة  مفوض 
عىل  اطالعه  بعد  جرمانوس  بيرت  القايض 
املحكمة  اىل  بتحويله  فاشار  امللف، 

العسكرية.
لكن الرجل وصل اىل بريوت متسلحا بقرار 
ووقف  ملفه  اقفال  اىل  يؤدي  مبا  قضايئ 
املالحقة بحقه. فام الذي ادى اىل توقيفه؟

الفاخوري  ملف  ان  املعنية  املراجع  تقول 
يحمل بعدين: اول هو البعد القانوين وثان 
مختلفان.  امران  وهام  االمني،  البعد  هو 
يعلم  العام  االمن  كان  االمني  الجزء  يف 
يزال  ال  وانه  االرسائيلية  الجنسية  لديه  ان 
اىل  عودته  قبيل   504 الجهاز  مع  يتعامل 
املعلومات  هذه  مثل  فان  وبالتايل،  بريوت. 
اىل  قاده  الذي  وهو  التحقيق  اىل  تقود 
فكل  عليه،  العكس.  وليس  مجددا،  القضاء 
حقه،  اتخذت يف  التي  القانونية  االجراءات 
استندت اىل معلومات مر عليها الزمن فعال، 
امنية  معلومات  من  هناك  ما  تجهل  وهي 
يستند  كان  ما  ان  اىل  االشارة  مع  جديدة. 
صحيحة.   كانت  قانونية  اجراءات  من  اليه 
كان  الجديدة  املعلومات  توافر  عند  لكن 
من الواجب اعادة النظر فيها، وهو ما ادى 
اىل اهاملها النتفاء اهميتها ففتح امللف من 

جديد، وهذا ما حصل.  العميل عامر الفاخوري.من زنزانة معتقل الخيام.

يف  بها  املكلفني  املهامت  مبختلف  عنارصه 
امرته، وهو امر موثق لدى االجهزة االمنية 

منذ حينه.
عالقاته  وحجم  املهم  موقعه  عىل  للتدليل 
االرسائييل،  العدو  جيش  مع  بناها  التي 
مبوعد  مسبق  علم  عىل  الفاخوري  كان 

ومن  ارسائيل  اىل  الفارين  مللفات  املقرتحة  املخارج  نوقشت  عندما 
تقدم   ،2014 العام  منذ   303 بالربقية  املشمولة  االجراءات  شملتهم 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم باقرتاحات عدة ملعالجة 
املوضوع، ومنها تشكيل لجنة وطنية او لجنة نيابية تدرس هذا امللف 
هو  ما  اىل  استنادا  للمستهدفني  الفردية  الحاالت  وتتناول  بالتفصيل، 
متوافر من معلومات لدى االجهزة. ويتم التعامل مع كل شخص عىل 

اساس النتائج التي تنتهي اليها اللجنة.
عندما طرحت سلسلة من مشاريع واقرتاحات القوانني العادة اللبنانيني 
وعائالتهم من ارسائيل، اقرتح اللواء ابراهيم يف اطار من املبادرة الوطنية 

دعوة العائالت للعودة اىل لبنان مبن فيهم العمالء، وليحاسب العمالء 
من بينهم كل وفق ما ارتكبت يداه. اما بالنسبة اىل العائالت واالطفال، 
فقد اقرتح ان تقام لهم مخيامت بادارة الجيش يتلقون فيها دروسا يف 
الرتبية الوطنية العادة صقلهم ودمجهم باملجتمع اللبناين، ومحو اثار 
ما ميكن ان يكونوا قد اكتسبوه خالل اقامتهم عىل ارض العدو. لكن مل 

يأخذ احد بهذه االقرتاحات.
كان واضحا ان االجراءات املقرتحة كانت سياسية قبل ان تكون امنية، 
فهناك عدد كبري من العمالء ماتوا وعادت عائالتهم اىل لبنان ليعيشوا 

فيه ومل يعرتضهم احد.

اقتراحات اللواء ابراهيم
لم يؤخذ بها منذ سنوات

عمل الفاخوري مع 
الجهاز 504 االسرائيلي قبل 

التحرير وبعده
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اذا عدنا اىل الوراء، وتحديدا عندما اثري 
والعمالء  املوقوفني  االسالميني  موضوع 
احدى  يف  املحتلة  االرايض  اىل  والفارين 
حكومة  حقبة  يف  الوزراء  مجلس  جلسات 
اوضحت   ،2014 عام  سالم  متام  الرئيس 
عىل  يرث  مل  املوضوع  ان  املعنية  االجهزة 
بقدر  العمالء  ملف  مقاربة  كيفية  خلفية 
االتصال  وثائق  ملف  املوضوع  تناول  ما 
بالجيش  الخاصة   303 رقم  والربقية 
حينها،  العام.  باالمن  الخاصة  واالخضاع 
قهوجي  جان  العامد  الجيش  قائد  اوضح 
املالبسات املحيطة بالربقية رقم 303، الفتا 
اىل ان لها ابعادا امنية تتصل بقضايا العمالء 
اخرى  امنية  التكفريي ومواضيع  واالرهاب 
شملته  شخص  اي  مع  التحقيق  تستدعي 
يف  التوافق  تم  لذلك،  نتيجة  الربقية.  هذه 
اىل  بالنظر  الربقية  هذه  تحييد  عىل  حينه 

حساسية املواضيع التي تتناولها.
عند  القضية  لهذه  املعالجات  تقف  مل 
ومتفاوتة  الحقة  اوقات  ففي  الحد.  هذا 
نوقشت   ،2014 العام  يف  وتحديدا 
العدل  اتخذت بني وزاريت  التي  االجراءات 
التأكيد  االمنية واعيد  والدفاع مع االجهزة 
عليها يف العام 2017. وانتهت املعالجة ان 

ترك لقيادة الجيش حق شطب االشارة عن 
اي مستهدف بها بعد اجراء التحليل الالزم 
اقفال  اىل  وصوال  شخصيا  معه  والتحقيق 
تلقائيا  اسمه  تم ذلك، يشطب  فاذا  ملفه. 

عن لوائح الربقية.
يف معزل عن اي يشء آخر، عاد الفاخوري 
اىل بريوت متسلحا باوراق قانونية مبا فيها 
اقفال ملفه منذ العام 2018، فكيف ميكن 
الذين  اللبنانيني  االف  وبني  بينه  التمييز 

لجأوا اىل ارسائيل؟ 
املوضوع  هذا  ان  االمنية  االجهزة  تجيب 

يجب ان يدرس بروية. ليس كل املوجودين 
فروا  اطفال  هناك  عمالء.  هم  ارسائيل  يف 
ولد  من  ومثة   2000 العام  يف  اهلهم  مع 
بالوالدة  عميال  ليس  العميل  فابن  هناك. 

بل باملامرسة. 
الفاخوري  امىض  اين  السؤال:  طرح  حني 
املطار  اىل  وصوله  بني  الفاصلة  االيام 
ومثوله امام االمن العام والقضاء وتوقيفه؟ 
تقول املعلومات انه امىض هذه الفرتة بني 

فندقني. 
هاتفه  عن  التحقيق  يف  سئل  عندما 
لذلك  هاتفا،  يحمل  ال  انه  تبني  الخليوي 

اعطى رقمي هاتف مختلفني القاربه.
لبنانيا.  سفر  جواز  ميلك  ال  انه  تبني  كام 
يف  اللبنانية  السفارة  من  طلبه  عندما 
الحصول  ميكنه  ال  انه  له  قيل  واشنطن، 
من  والتثبت  وضعه  تصحيح  قبل  عليه 
سقوط االحكام الصادرة يف حقه، وما ميكن 
له  والسامح  بالسفر  االذن  كان  له  تقدميه 

بالدخول اىل االرايض اللبنانية.
بعد سلوك  االمنية  لالجهزة  وهل من دور 
املراجع  تقول  القضايئ؟  املسار  القضية 
يحال  ان  ملجرد  انتهى  دورها  ان  االمنية 

امللف اىل القضاء املختص.

- يف 18 ترشين الثاين 2011 اقر مجلس النواب القانون الرقم 194 
اىل  لجأوا  الذين  اللبنانيني  املواطنني  اوضاع  "معالجة  عنوان  تحت 
 55 عددها  يف  الرسمية  الجريدة  يف  ونرش  وحيدة.  مبادة  ارسائيل" 

الصادر يف 24 من الشهر نفسه. 
نص البند الثاين من  القانون عىل وضع آليات تطبيقية تحدد مبراسيم 
تتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير العدل الذي امهل سنة 
واحدة من تاريخ صدور املراسيم التطبيقية لوضعها، لكنها مل تر النور.

- يف 14 متوز 2014 اصدر مجلس الوزراء قرارا حمل الرقم 10 وافق 
مبوجبه عىل الغاء وثائق االتصال الصادرة عن الجيش ولوائح االخضاع 

يف االمن العام.
- ترجمة لقرار مجلس الوزراء، اصدر املدعي العام التمييزي القايض 
سمري حمود تعميام حمل الرقم 62 / 2014 الغى يف البند الثاين منه 

املستهدفني  االشخاص  الصادرة يف حق  والتحري  البحث  بالغات  كل 
بلوائح االخضاع ووثائق االتصال الصادرة قبل ذلك التاريخ عن جميع 
منه  الثالث  البند  يف  التعميم  وطالب  والعسكرية.  االمنية  االجهزة 
بالغاء التعاميم الصادرة عن النيابات العامة التمييزية التي تخالف 

يف مضمونها التعميم الجديد.
هذه  للدفاع  االعىل  املجلس  اقر   2017 الثاين  كانون   15 يف   -
تبويب  املعنية  والعسكرية  االمنية  القيادات  وكلف  االجراءات، 
التداول بها وتحديد  التي تم  وثائق االتصال عىل ضوء املناقشات 
الشخص الذي ميكن اسقاط اسمه عنها بعد التحقيق معه والوقوف 
عىل مضمون امللفات الشخصية، وهو ما استمر تنفيذه يف مختلف 
العاملة  اىل مكافحة  الهادفة  االمنية من ضمن االجراءات  االجهزة 

واالرهاب ومخاطر الجاسوسية.

محطات من املسار القانوني 
للفارين واملدرجني في اللوائح الخاصة

الفاخوري لم يكن يحمل 
هاتفا وال هوية وال جواز 

لبنانيني سفر 

للفاخوري  القانوني  البعد 
كان آمنا لكن االمني انهى 

مفاعيله

من معتقل الخيام 
في إمرة الفاخوري
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انشغلت االوساط السياسية والحكومية اللبنانية والفلسطينية باالجراءات التي بارشتها وزارة العمل لتطبيق قانون العمل، 
وما يقول به لتنظيم العاملة االجنبية ومن بينها العاملة الفلسطينية، قبل ان تتواىل االحداث من يوم قربشمون الدامي اىل 

املواجهة الحدودية لتلقي بامللف يف خلفية االحداث يف وقت مل تنته املعالجات يف شأنه بعد

ابوسليامن  كميل  العمل  وزير  يواصل 
قانون  بها  قال  التي  االجراءات  اتخاذ 
بهدف   2010 العام  منذ  الصادر  العمل 
التفسريات  رغم  العاملة،  هذه  تنظيم 
اليها. بكل ثقة فند  التي اعطيت  املختلفة 
ان  معتربا  الوزارة،  طاولت  التي  االتهامات 
مشريا  بعيدا،  راح  من  املنتقدين  بني  من 
القرن  صفقة  ملقتضيات  تلبية  انها  اىل 
عدا  الفلسطينيني،  توطني  عملية  وتسهيل 
تطبيق  مع  تزامنا  بالشعبوية  االتهام  عن 
اىل  الوصول  ان  اىل  لفت  بعدما  قراراته 
ان  تلقائيا  كان  الفلسطينية  العاملة  ملف 

مل يكن مصادفة. 
"االمن العام" حملت هذا امللف اىل الوزير 
الظروف  عىل  بداية  للوقوف  ابوسليامن 
االجراءات  هذه  تنفيذ  اىل  قادته  التي 
ترتبت  التي  والنتائج  املوجبة  واالسباب 
خارطة  لديه  كانت  اذا  ما  وسألته  عليها، 
من  اتخاذه  ميكن  وما  واضحة  طريق 
الفلسطيني  الفعل  رد  الستيعاب  خطوات 

وطي االزمة.

منذ  العمل  وزير  اراده  الذي  ما  بداية   ■
الخاص  القانون  تطبيق  الوزارة  بارشت  ان 
عىل  انعكس  والذي  االجنبية  بالعاملة 

الفلسطينية؟  العاملة 
بالعاملة  خاص  قانون  من  هناك  ليس   □
مل  الذي  العمل  قانون  هناك  االجنبية. 
مهاميت  تسلمت  حني  قبل.  من  يطبق 
العامل  كثافة  مشكلة  واجهت  الوزارية 
اجازات  ميلكون  ال  الذين  اللبنانيني  غري 
العاملة  السوريني.  من  واكرثيتهم  عمل 
ومزمنة  تاريخية  قضية  املوسمية  السورية 
لبنان منذ سنوات.  الدائم يف  لها حضورها 
املوضوع صعب ومتشعب  ان  عندما ظهر 

الملف

وزير العمل: متى إستعادت الدولة هيبتها تتعّدد اإلنجازات  
تنظيم العمالة األجنبية شمل الفلسطينيني باملصادفة

جورج شاهني

النازحني  املحيطة مبلف  بالتعقيدات  قياسا 
وحجمه، رأينا وجوب مقاربته من االبواب 
منافسة  من  انتجه  ما  اىل  نظرا  القانونية 
بدأنا  ملا  اللبنانية.  العاملة  مع  رشعية  غري 
العمل  قانون  به  يقول  ما  وفق  تنظيمه 
وبغية توسيع قاعدة العاملة اللبنانية، تبني 
لنا الخرق الكبري للنسب املسموح بها عىل 
تلك  حتى  اللبنانية.  العاملة  اليد  حساب 
اللحظة مل نقارب اليد العاملة الفلسطينية 
من  وباملصادفة،  تلقائيا  اليها  وصلنا  التي 
دون ان تكون هدفا. فهل يعقل انه وعند 
تسلمي ملهاميت الحكومية ان هنالك 1600 
ظل  يف  عمل  اجازة  يحملون  سوري  عامل 
الوجود السوري الكثيف. لكن كوين واحدا 
ان  ميكنني  ال  الحكومة،  هذه  اعضاء  من 
استنسايب،  بشكل  او  جزئيا  القانون  انفذ 

العاملة  طاول  السورية  العاملة  طاول  وما 
العامل  لكل  فالقانون  ايضا،  الفلسطينية 

االجانب.    

وربط  السياسية  التحليالت  كرثت   ■
فام  القرن،  وصفقة  قراراتك  بني  البعض 

الحقيقة؟ هي 
□ برصاحة، التحليالت السياسية ال تعنيني 
باالخطاء.  حافلة  تكون  عندما  وخصوصا 
مقاربته  ميكن  ال  امر  صدده  يف  نحن  ما 
او  تفسري  الي  مكان  وال  القانون  بغري 
موقف سيايس. مل يكن هناك ما يستهدف 
بدأت  للتذكري،  سواه.  دون  الفلسطيني 
التدابري  طاولت  عندما  معهم  القصة 
الكورة  قضاء  فلسطيني يف  ميلكها  مؤسسة 
لعامله  عمل  اجازات  وال  ترخيصا  ميلك  ال 
اقفلت  بعدما  به.  يقوم  مبا  له  تسمح 
مؤسسته لجأ اىل تسوية وضعه واعاد فتح 
مؤسسته بشكل طبيعي. منعا الي لغط او 
تأويل يف غري مكانه نرشت يومها ما يقول به 
القانون الذي يدحض التفسريات الخاطئة. 
ان يل حق  البعض  قال  املثال،  فعىل سبيل 
االستنساب وان يل الحق يف االعفاءات من 
غري  امر  وهو  العمل،  قانون  يف  االجازات 
صحيح. قيل انه ال يحق للفلسطيني طلب 
اجازة عمل لئال يخرس شيئا من مكتسباته 
ذلك.  عكس  يقول  القانون  لكن  كالجىء، 
منذ العام 2010 عدل قانون العمل لتأمني 
نهاية  تعويضات  يف  الفلسطيني  حق 
آلية  وفق  االجتامعي  الضامن  من  الخدمة 
باملثل،  املعاملة  رشط  من  اعفتهم  معينة 
وهو امر اقرت به االونروا وسجلته عىل انه 
اجراء يعزز حقوقهم كالجئني. قيل ايضا ان 
القانون ال يطبق بال مراسيم تطبيقية وهو 
العام  منذ  اعطى  فالقانون  خاطىء،  امر 
عددهم  اصل  من  اجازة  الف  نحو   2010
االقل. ما يحصل  الفا عىل  املقدر بخمسني 
اليوم اننا قدمنا تسهيالت اضافية للحصول 
اساليف من  اعفاهم  ان  فبعد  االجازة.  عىل 
الفحوص الطبية اعفيتهم من اي رسم، ومل 
يعد االنتساب اىل الضامن رشطا اذا مل يكن 
للعاملة  املئوية  النسب  وتجاهلنا  متوفرا، 

اللبنانية،  العاملة  قياسا بحجم  االجنبية 

قانون العمل يطبق من 
دون مراسيم تطبيقية

ُمنحت 1600 اجازة 
تسلمي  قبل  للفلسطينيني 

مهماتي

ستثمر جهودنا مع االمن 
العام قريبا في اعادة النظر 

في نظامي عامالت املنازل 
والكفالة

وزير العمل كميل ابوسليامن.
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وهو ما اكدته سفارة فلسطني واعرتفت 
التسهيالت.  بهذه 

الشارع  قادت  التي  الدوافع  هي  ما   ■
الفلسطيني اىل رفض القرار؟ 

□ استغربت ردود الفعل الغاضبة التي ال 
فرس  من  مثة  السياسة.  يف  سوى  لها  مربر 
االجراءات بشكل يقود اىل استغاللها لدوافع 
والفلسطينية.  اللبنانية  بالساحتني  متصلة 
وهو امر مل مينعني من امليض يف االجراءات 
النتفاء اي قرار معاكس حتى ان ليس من 
صالحيات مجلس الوزراء تجميد القانون.

■ اكدت اكرث من مرة ان هذه االجراءات 
فلامذا  الفلسطينيني  مصالح  لضامن 

رفضت؟
كانوا يخشون طلب  انهم  يبدو  ما  □ عىل 
يستغني  ان  من  خوفا  العمل  اجازات 
ذلك  ولكن  عنهم،  املؤسسات  اصحاب 
رحبوا  العمل  فاصحاب  يوما.  اتلمسه  مل 
من  بطلباتهم  وتقدموا  العاملة  بتنظيم 
دون اي بدل مادي او استنسابية، فتعززت 
تعاسة  من  نزيد  ان  اريد  ال  والنني  الثقة. 
لتسهيل  تعلياميت  اعطيت  الفلسطينيني، 
اقفال  وبعد  ذلك،  عىل  للداللة  املعامالت. 
مبحارض  االجراء  هذا  استبدلنا  مؤسستني، 

الضبط وباملهل لتسوية اوضاعهم.

السفارة  مع  اتصاالت  سلسلة  بدأتم   ■
قبل  الفصائل  وممثيل  الفلسطينية 
وما  االسباب  هي  فام  للحوار؟  مقاطعتهم 
الذي تحقق؟ وهل اعيدت قنوات الحوار؟ 
قبل،  من  ما حصل  كل  من  الرغم  □ عىل 
ومثة  والسفارة  الوزارة  بني  مفتوح  الحوار 
واي  الحاجة  عند  املراجعات  يتوىل  من 
للعديد  وتسهيال  قائم.  والتعاون  طارىء 
من االشكاالت التي ميكن ان تحصل طلبت 
من وزيرة الداخلية التعميم عىل املحافظني 
فلسطينية  مؤسسة  اي  اقفال  بعدم 
واستبدالها مبحارض الضبط ومراجعة وزارة 
قوانينها،  مبخالفة  اتصلت  ما  اذا  العمل 

وهو ما يجري تنفيذه بهدوء.  

الوزارية  االصوات  بعض  فاجأتك  هل   ■
خطواتك؟  حول  االنقسام  نتيجة  املعارضة 
لتطاول  توسعت  ملواجهة  تفسريك  وما هو 

لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناين؟
انقسام حكومي،  الحديث عن  □ ال ميكن 
متفرقة  مواقف  زمالئنا  احد  اطلق  فقد 
يف  واجبته  الوزراء  مجلس  جلسات  خارج 
حينه، وطلبت منه مؤازرة قرارات زميل له 
تعطيل  بعد  القضية.  فانتهت  الحكومة  يف 
احد االجتامعات مع لجنة الحوار اللبناين - 
احدى  املناقشات يف  تجددت  الفلسطيني، 
عنها  غبت  التي  الوزراء  مجلس  جلسات 
القانون.  تطبيق  تجميد  احدهم  واقرتح 
يف  الحقة  جلسة  يف  النقاش  احياء  اعيد 

القرار  تجميد  احد  يطلب  فلم  حضوري، 
القانون.  تنفيذ  يف  حقي  خاللها  واكدت 
وزارية  لجنة  تشكيل  فكرة  طرحت  وحني 
قضايا  متابعة  املكلفة  اللجان  غرار  عىل 
حياتية مل امانع النها ال متس صالحيايت وال 
استكامل  اىل  البحث  وانتهى  منها،  انتقاصا 
ما اقوم به بعدما لفت نظر الجميع ممن 
عليه  ان  اىل  الوزارة  عمل  تجميد  يريد 
مل  ما  وهو  القانون  تعديل  اىل  السعي 

يحصل اىل اليوم. 

تحدثت  التي  املعلومات  صحة  هي  ما   ■
اىل  للذهاب  عريض  سيايس  توافق  عن 
مجلس النواب لتعديل قانوين العام 2010؟

وان  املوضوع  هذا  يف  احد  يفاتحني  مل   □
موقف  لنا  سيكون  االمر  هذا  مثل  طرح 
كوزير وككتلة نيابية. نحن يف "الجمهورية 
من  املوضوع  ملناقشة  جاهزون  القوية" 

باب املصلحة الوطنية.

بتجاهل  الفلسطينيون  اتهمكم   ■
العامل  عن  متيزهم  التي  الخصوصية 

االجانب، ما هو ردكم؟ 
□ هناك سوء فهم وتقدير ملا قمنا به. بعد 
افهمناهم  خصوصياتهم،  بتجاهل  اتهامي 
التي  التسهيالت  واعطيتهم  نحرتمها  اننا 
ما  ضمن  من  لكن  الهواجس،  هذه  تزيل 
بل  ال  ايجايب.  امر  وهو  القانون  به  يقول 
عىل  الحفاظ  علينا  انه  رصاحة  ابلغتهم 
العاملة الفلسطينية وتفضيلها عىل العاملة 
يخرجون  االجانب  فالعامل  االجنبية. 
اىل  الصعبة  العمالت  من  عملهم  مردود 
بلدانهم، اما اموال الفلسطينيني فتبقى يف 
تقديرا  النتيجة  يف  انعكس  ما  وهو  لبنان 

ملواقفنا.

■ مثة من يعترب انك تخىش عند البحث يف 
من  القانون  يفرغ  ان  التطبيقية  املراسيم 

مضمونه، فهل هذا صحيح؟
مرحلة  اىل  نصل  ان  اخشاه  ما  صحيح   □
القانون من مضمونه واهدافه،  نفرغ فيها 
وهو امر ينعكس سلبا عىل الطرفني. عندما 
اقرتحت بعض التعديالت عىل رشوط طلب 
العمل  عقد  الغاء  بعد  وحرصتها  االجازة 
وهمية  رشكات  تأسيس  اىل  اللجوء  بعدم 
حساب  مس  ملنع  الطلبات  باسمها  تقدم 
االجتامعي،  الضامن  يف  الخدمة  نهاية 

توقف االمر عند هذه النقطة.

املؤسسات  من  دعام  تلمست  هل   ■
االمنية مل تكن تتوقعه؟ 

□ بالتأكيد االجهزة االمنية كانت اىل جانبنا 
العام.  االمن  مقدمها  ويف  العملية  هذه  يف 
العام  املدير  مع  تام  تنسيق  عىل  نحن 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم واملديرية، 
الق  ومل  متعددة  جوانب  فعملنا مشرتك يف 

سوى التجاوب بالنسبة اىل ما قمت به. اما 
الداخلية،  وزارة  مع  التعاون  اىل  بالنسبة 
الداخلية  وزيرة  ساندتنا  وقد  قائم  فهو 
قوى  وساهمت  مهمة،  امور  يف  الحسن  ريا 
املخالفات  ضبط  يف  معنا  الداخيل  االمن 
مع  تنفيذه  عىل  والسهر  القانون  وتطبيق 
ترشف  بطريقة  االنسانية  الحقوق  ضامن 
الدولة اللبنانية ومؤسساتها. ال ميكن تجاهل 
التجاوب الذي ابداه وزير العدل الرب رسحان 
والقضاء يف تنفيذ القوانني املرعية االجراء. 

■ هناك عمل مشرتك يف اكرث من مجال بني 
تقّيم  فكيف  العام،  واالمن  العمل  وزارة 

هذه العالقة؟
اننا نتعاون مع  □ ال اكشف رسا اذا قلت 
االمن العام يف ملفات ومجاالت عدة. قريبا، 
نظام  يف  النظر  اعادة  يف  جهودنا  ستثمر 
اتفقت  الكفالة.  ونظام  املنازل  عامالت 
االجراءات  بعض  ان  عىل  املديرية  مع 
لبنان  صورة  متس  النها  تتوقف  ان  يجب 
ومدى احرتامنا حقوق االنسان، لكن ضمن 
عمل  فريق  مثة  وثابتة.  مهمة  ضوابط 

يف اثناء اجراء املقابلة يف مبنى وزارة العمل، فيام كانت احدى الرشكات التي تنفذ اعامل املكننة 
فيها، فوجىء الوزير كميل ابوسليامن بوجود عامل اجانب من بني اعضاء الفريق. ملا سأل عن 
حيازتهم اجازت عمل تبلغ عدم وجودها، فطالب عىل الفور من املرجع املختص تسطري محرض 

ضبط يف حق الرشكة وامهالها لتسوية اوضاعها ضمن املهلة القانونية.

شاهد عيان

رغم اجواء الرفض الفلسطيني الحوار مفتوح والسفارة عىل اتصال كلام دعت الحاجة.

التعديالت  اقرار  اجل  من  يعمل  مشرتك 
عن  عينه  الوقت  يف  نبحث  الرضورية. 
لتسوية  اتخاذها  ميكن  التي  االجراءات 
يف  املوجودين  االجانب  العامل  اوضاع 
نفكر  اننا  كام  رشعية،  غري  بطريقة  لبنان 
يف اللجوء اىل ما يسمى االجازة املؤقتة من 
العامل  اوضاع  لتسوية  ضمن خطة شاملة 
نقدم  تنظيمها  اىل  توصلنا  واذا  املوسميني، 
خدمة كبرية تلبي حاجات السوق اللبنانية 
الزراعية وقطاعات  املجاالت  الكثري من  يف 

البناء واالفران  ومثيالتها.

عىل  ترتبت  التي  النتائج  تلخص  كيف   ■
االجراءات االخرية وهل نجحت يف توسيع 
لديك  هل  اللبنانيني؟  امام  العمل  سوق 

للتفتيش والتحقيق؟ الكايف  الفريق 
به،  قمنا  ما  كل  يف  القصيد  بيت  هنا   □
حدة  من  التخفيف  زال  وما  هدفنا  كان 
املنافسة بني اليد العاملة اللبنانية من جهة 
واالجنبية من جهة اخرى. اذا مل نصل بعد 
العمل  مجاالت  يف  دقيق  احصاء  وضع  اىل 
القول  ميكنني  اللبنانيني،  امام  فتحت  التي 
يف  استوعبت  الكربى  املؤسسات  بعض  ان 
 5000 يقارب  ما  املاضية  القليلة  االسابيع 
ما  ذلك  من  االهم  للبنانيني.  عمل  فرصة 
ان  اللبنانيني  لدى  قناعة  من  يتولد  بدأ 
للعاملة  االولوية  اعطاء  يف  مصلحتهم 
املراقبني  دور  عن  الحديث  عند  اللبنانية. 
ال  فريق  به  يقوم  عام  فخر  بكل  اتحدث 
لبنان  يغطون  مراقبا وموظفا  الـ25  يتجاوز 
التفتيش منذ  باكمله. وقد شملت عمليات 
القانون  تطبيق  بدأ  يوم  املايض  متوز   10
مؤسسة   2551 املايض  ايلول   25 وحتى 
 130 بني  توزعت  مخالفة   2746 وسجلت 
قرار اقفال و2128 محرض ضبط و488 انذارا 
احدهم  يصدق  الجدول(. وهل  يظهره  )ما 
املناطق  احدى  يف  واحدا  مراقبا  هناك  ان 
اللبنانية الكربى؟ يف الخالصة اخترص فاقول، 
ما  مكان  يف  هيبتها  الدولة  استعادت   متى 
التي  كتلك  انجازات  عن  الحديث  ميكن 
تحققت يف الفرتة االخرية عىل صعيد ضبط 

االجنبية. العاملة 

نسعى واالمن العام 
الى تسوية اوضاع العمال 

املوجودين في لبنان 
بطريقة غير شرعية

الربط بني تنفيذ القرار 
وصفقة القرن ال اساس 

له من الصحة

االجهزة االمنية 
والعسكرية كانت الى جانبنا 

في تنفيذ القرارات وفي 
مقدمها االمن العام
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هذا  وخضع  لبنان،  يف  االجنبية  العاملة  موضوع  حول  ادارية  واجراءات  رسمية  ولقاءات  سياسية  نقاشات  اخريا  اثريت 
التي تعانيها  للثغر واالشكاليات  البحث الجدي عن حلول  السيايس، ما يدفع اىل  املوضوع اىل نوع من السجال والبازار 

القوانني اللبنانية يف هذا املجال

عمل  تنظيم  وقانون  اللبناين،  العمل  قانون 
عفا   - القوانني  من  الكثري  كام   - االجانب 
تعديلهام  من  بد  ال  واصبح  الزمن  عليهام 
واالجرائية  العلمية  التطورات  ليواكبا 
واالمنية  السياسية  والظروف  واالختصاصات، 
املنطقة  دول  استجدت يف  التي  واالجتامعية 
قوانني  تغيري  او  تعديل  عن  عدا  والعامل. 
واجازات  الدخول  وسامت  واالقامة  الهجرة 
العمل يف كثري من الدول التي يتعاطى معها 
عليه  وبات  العاملة،  اليد  موضوع  يف  لبنان 
واجراءات  بقوانني  التغريات  هذه  مواكبة 

جديدة ومناسبة.  
لالضاءة عىل هذا االمر، حاورت "االمن العام" 

الخبري يف السياسات الدولية زياد الصائغ.

مدنية  نظر  وجهة  من  تنظرون  كيف   ■
موضوع  اىل  وانسانية  واجتامعية  وقانونية 

عاملة االجانب يف لبنان؟ 
□ اوال، يف لبنان تغيب السياسات العامة. لو 
املندرجان  لكان  عمل،  سياسة  هناك  كانت 
لدينا  املعامل.  واضحي  واالجتامعي  القانوين 
االجانب  عمل  لتنظيم  وقانون  عمل  قانون 
نطورهام.  ومل  الخمسينات  اىل  يعودان 
عمل  سياسة  النجاز  جرت  محاوالت  مثة 
االمر  هذا  لكن  و2011،   2010 عامي  بني 
عمل  ان  اقول  املعنى،  بهذا  يستكمل.  مل 
اىل  يخضع  ان  يجب  عام  بشكل  االجانب 
االفضلية  تكون  ان  عىل  قطاعي،  تنظيم 
من  تحتاجه  ما  الدولة  تنظم  ان  اي  للبناين. 
الجدوى  استخدام عامل اجانب عىل قاعدة 
ضامنات  تقديم  مع  لكن  االقتصادية، 
املعايري  لبنان  التزام  يؤكد  مبا  لهم  اجتامعية 
واملواثيق الدولية. الخطوة االساسية الناقصة 
هي سياسة العمل، وكل كالم عن قانون من 

دونها هو كالم مبتور وغري متكامل.

مطلوب حلول لثغر القوانين اللبنانية
الصائغ: عمل األجانب يجب أن يخضع إلى تنظيم قطاعي

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

■ كيف يجب ان توضع سياسة العمل؟
□ يجب ان تدرس من هم العامل يف لبنان، 
ما  فيها؟  يعملون  التي  القطاعات  هي  وما 
يف  اوال  اللبنانيني  العامل  اىل  الحاجة  هي 
االختصاصات؟  توافرت  اذا  القطاعات  كل 
اجانب  عامل  اىل  نحتاج  قطاعات  اي  ويف 
هي  ما  للبناين.  االفضلية  عىل  االبقاء  مع 
للعامل  االجتامعية  الضامنات  رزمة 
اىل  يخضع  ذلك  كل  واالجانب؟  اللبنانيني 
االقتصادية  الجدوى  ودراسة  العمل  سياسة 
العامة  السياسة  هذه  وغياب  واالجتامعية، 

بات امرا شديد الخطورة.

■ هل من خصوصيات او حاالت او ظروف 
او اوضاع خاصة معينة او استثناءات يجب 

ان تراعى يف هذا املجال. كيف واين؟
القوانني  احرتام  هي  االوىل  الخصوصية   □
هناك  تكون  رمبا  االجراء.  املرعية  اللبنانية 
بعض الخصوصيات لكن يجب ان تكون تحت 
مبا  القانون  تطوير  املطلوب  القانون.  سقف 
الدرجة  يف  اللبنانية  الدولة  سيادة  يؤمن 
االوىل، واحرتام حقوق العامل االجانب ثانيا. 
االجانب.  العامل  من  متعددة  فئات  هناك 
املنزلية  الخدمة  العامالت يف  فئة  مثال هناك 
وتدابري  خاص  قانون  مرشوع  سريعاهنَّ 
ادارية خاصة بدأ االعداد لها منذ عام 2010 
تحتاج  الفئة  هذه  االستكامل.  قيد  وهي 
حقوق  معايري  توائم  واجراءات  تدابري  اىل 
سيادة  االعتبار  يف  ايضا  تأخذ  لكن  االنسان، 
الدولة. الخصوصية الثانية هي ان تحدد اي 
افضلية  واي  للبناين  القطاعات  يف  افضلية 
لالجنبي، وعىل قاعدة الحاجة، وان ال نكون 
مداه  عىل  للجميع  العمل  سوق  فتحنا  قد 
عىل  للبناين  خصوصيات  دون  ومن  الواسع 
خاصة  قطاعات  عن  هنا  اتكلم  ال  االجنبي. 

قانون  الحرة، وهي منظمة يف  باملهن  تتعلق 
النيايب وال ميكن الحد خرقها، بل  يف املجلس 
اتكلم عن مهن غري خاضعة اىل قوانني. ال بد 
اذا من التنبيه اىل حدود دخول اليد العاملة 
االجنبية اىل سوق العمل. كذلك هناك فئات 
االفضلية  العامل االجانب، هل تعطى  ضمن 
السوري؟ هل  للنازح  او  الفلسطيني  لالجىء 
كل  االجنبي؟  عىل  للعريب  افضلية  تعطي 
بني  ثنائية  اتفاقات  اىل  تخضع  االمور  هذه 
حتى  انه  اقول  لذلك  املعنية.  والدولة  لبنان 
االجانب،  للعامل  قانون  افضل  لدينا  كان  لو 
وافضل اتفاقات ثنائية، فاذا مل تكن قامئة عىل 
سياسة عمل عامة وواضحة من ضمن معيار 
الجدوى االقتصادية واالجتامعية، ومن ضمن 
لبنان من  يريده  وما  االنسان،  معيار حقوق 
بعملية  قمنا  قد  نكون حينها  العامل،  هؤالء 

تنظيم للفوىض ستتفوق علينا.

■ كيف ميكن التعاطي بالطريقة نفسها بني 
الالجىء والنازح واالجنبي؟

□ مثة خصوصية للعامل الفلسطيني الالجىء 
الذي  القانون  تعديل  يف  عنها  التعبري  تم 
يعنى  مبا   2010 عام  النواب  مجلس  يف  اقر 
االجتامعي،  الضامن  وقانون  العمل  بقانون 
اي استفادة الالجىء الفلسطيني العامل من 
تعويض نهاية الخدمة يف الضامن االجتامعي 
االستغالل  امكان  من  تاليا  يخرجه  ومبا 
يف  ايضا  ويحصل  اكرث،  ضامنات  ويعطيه 
يقونن  مبا  عمل  اجازة  عىل  العمل  قانون 
االستغالل  اىل  عرضة  يبقى  ال  حتى  وضعه 

وليشعر براحة من الجهة القانونية.

■ وبالنسبة اىل العامل السوريني؟
□ العامل السوري خاضع اىل اطار تنظيمي 
القامئة  الثنائية  االتفاقات  نتيجة  سهل 

مبوجب معاهدة االخوة والتعاون والتنسيق 
ان  يجب  العامل  ان  صحيح  سوريا.  مع 
يحصلوا عىل اجازة عمل، لكن ما يحصل انهم 
خاصة  دخول  اجازة  مبوجب  لبنان  يدخلون 
موسميني  كعامل  االحمر"  "الكارت  بواسطة 
منهم  يغادرون.  ثم  قصرية  فرتة  يشتغلون 
لكنه يعمل  اقامة،  بطاقة  يبقى مبوجب  من 
عدا  انه  قوله  اود  ما  عمل.  اجازة  دون  من 
الالجىء الفلسطيني ال امكان الي خصوصية 
الحد، الن الوضع يف سوريا االن مختلف. كرث 
يذهبون اىل سوريا ويعودون اىل لبنان، فعىل 
اي قاعدة نعطيهم خصوصية؟ وهل يحصل 
اشتغل  اذا  معينة  خصوصية  عىل  اللبناين 
اخرى،  دولة  اي  او  مرص  يف  او  سوريا  يف 
الفلسطيني  الالجىء  للقوانني؟  يخضع  ام 
علام  سنة،   71 من  اللجوء  خصوصية  لديه 
ان هناك الالجىء العامل والالجىء صاحب 
ان  اعتقد  الذي ميلك مصالح صغرية.  العمل 
ما قامت به وزارة العمل اخريا حيال العامل 
للقانون،  تطبيق  هو  الالجىء  الفلسطيني 
لكن مع خصوصية للعامل ولصاحب العمل. 
هنا اعيد التأكيد ان كل خصوصية يجب ان 
تبقى تحت القانون ال فوقه. هناك كالم لدى 
الغاء  يطلب  الفلسطينية  املرجعيات  بعض 
اجازة العمل، وهذا امر غري قانوين. فاللبناين 

العمل  صاحب  مع  عقد  مبوجب  يعمل 
ال  فكيف  رضائب،  ويدفع  مايل  رقم  وعنده 
الخصوصية  الفلسطيني؟.  عىل  االمر  يطبق 
نعم.  الفلسطيني،  لالجىء  هي  الوحيدة 
حصول  يعني  مبا  ندرسها،  ان  علينا  لكن 
من  عمل  اجازة  عىل  الفلسطينيني  العامل 
لثالث  االجازة  تكون  ان  رسوم، وميكن  دون 
ان  اعتقد  الدرس.  قيد  امر  وهذا  سنوات 
وزير العمل قد بدأ بهذا االمر، لذا املطلوب 
ان يستفيدوا من تعويض نهاية الخدمة الن  
هذا االمر يحميهم. كام يجب اعفاؤهم من 
الصندوق  يف  واالمومة  املرض  فرع  رسوم 

الوطني للضامن االجتامعي.

■ هل جرى بحث جدي يف هذا املوضوع؟
عام  املوضوع  هذا  عىل  وعملنا  سبق   □

2010 يف وزارة العمل ومع رئاسة الحكومة، 
الفلسطيني  استشفاء  يبقى  ان  اجل  من 
الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  عاتق  عىل 
الفلسطينيني "االونروا" النها مسؤولية دولية 
لكن  لبنان.  عاتق  عىل  نلقيها  ان  يجوز  وال 
الحوار  لجنة  عرب  املوضوع  استكامل  يتم  مل 
مع  استكامله  ويجب  الفلسطيني،  اللبناين- 
وثيقة  هناك  ان  علام  الفلسطيني،  الجانب 
اللجوء  قضايا  حيال  موحدة  لبنانية  رؤية 
احدى  يف  تضمنت  لبنان،  يف  الفلسطيني 
الفلسطيني  العامل  خصوصية  توصياتها 
الالجئني.  من  الفلسطيني  العمل  وصاحب 
ان  وينبغي  تنفيذها،  يجب  الوثيقة  هذه 
ضمن  من  لتصبح  اللبنانية  الحكومة  تقرها 

العامة.    السياسة 

حيال  اتخاذها  الواجب  املعايري  هي  ما   ■
العامل االجانب العرب وغري العرب؟

العمل  قانون  سقف  اىل  الجميع  يخضع   □
تنظيم عمل االجانب، وهذا  اللبناين وقانون 
سبق  كام  املعايري.  يف  متييز  ال  ان  يعني 
يخضع  ان  يجب  خصوصية  اي  ان  وذكرت، 
الفلسطيني.  الالجىء  العامل  فقط  اليها 
اىل  فيها  االجنبي  العامل  يخضع  فئات  مثة 
والفيليبني  كمرص  لبنان،  مع  ثنائية  اتفاقات 
مل  ثنائية  اتفاقات  هناك  ان  علام  واثيوبيا. 
توقع بعد، وهذه مسألة خطرية جدا لغياب 
عىل  نوقع  فكيف  الرسمية،  العمل  سياسة 
منلك  ال  ونحن  دولية  وسياسات  اتفاقات 

سياسة واضحة؟

■ هل ترى من ثغر ما اضافة اىل ما ذكرت؟
□ مثة ثغرة اساسية يف موضوع عاملة الالجئني 
وزير  معايل  هنا  اخالف  انا  الفلسطينيني. 
العمل، وابلغته رأيي انه يجب وضع مراسيم 
الترشيعي  االستقرار  الن  للقوانني،  تطبيقية 
خالل  من  يكون  االستنسابية  من  والخروج 
املراسيم التطبيقية، ألن كل قانون يحتاج اىل 
يوجه  ان  عليه  امتنى  لذا  تطبيقي.  مرسوم 
كتابا عرب الحكومة اىل مجلس النواب النجاز 
املراسيم التطبيقية لتطبيق التعديل القانوين 
دابر  وقطع  الفلسطينيني،  بالالجئني  الخاص 

االستغالل السيايس لهذه القضية.

الخبري يف السياسات الدولية زياد الصائغ.

يجب تحديد الحاجة الى 
االجانب على قاعدة الجدوى 

االقتصادية

الملف
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تتعامل املديرية العامة لالمن العام مع العاملة االجنبية، عربية وغري عربية، من منطلقات وقواعد قانونية بحتة، لبنانية 
تكفل  كام  اللبنانية،  العاملة  وحامية  االجتامعي  االستقرار  ذاته  الوقت  يف  وتكفل  االنسان،  حقوق  معايري  تراعي  ودولية، 

االستقرار االمني ومنع التخريب والعبث

يخضع دخول االجانب، من عرب وغري عرب 
واجراءات  قوانني  منظومة  اىل  لبنان،  اىل 
محددة يتم تطبيقها بدقة من قبل املديرية 
منح سامت  لجهة  العام، سواء  لالمن  العامة 
اجازات  منح  ثم  ومن  االقامات،  ام  الدخول 
املعنية  الوزارات  مع  بالتنسيق  العمل 
خصوصا وزاريت الداخلية والبلديات والعمل، 
مضبوطا  االجانب  دخول  يكون  بحيث 
حال  يف  واملالحقة  للمتابعة  وقابال  وموثقا 

اللبنانية. بالقوانني  االخالل 
عدة  فئات  اىل  االجانب  العامل  تقسيم  تم 
طبيعة  تحديد  وجرى  عرب،  وغري  عرب  بني 
لتصنيف  وفقا  عاملة  او  عامل  كل  عمل 
املتوجبة  الرسوم  تحديد  تم  بالتايل  معني. 
ودرجاته،  العمل  وفئات  طبيعة  وفق  عليهم 
تندرج  وهي  العامة،  املوازنة  قانون  ووفق 

من رسوم فئة اوىل وفئة ثانية وفئة ثالثة. 
مدونة  العام  لالمن  العامة  املديرية  اعتمدت 
مع  التعاطي  يف  بها  الخاصة  السلوك  قواعد 
مع  تنسجم  املدونة  هذه  االجنبية.  العاملة 
يضمن  مبا  االنسان،  حقوق  مبادئ  روحية 
وحسن  حقوقهم،  كامل  عىل  العامل  حصول 
التعامل معهم مبا يضمن حفظ كراماتهم ايضا.

الجنسية  شؤون  مكتب  رئيس  حدد 
العامة  املديرية  يف  واالجانب  والجوازات 
عيل  حسن  الركن  العميد  العام  لالمن 
واملعايري  االجراءات  العام"  لـ"االمن  احمد 
والتفاصيل املتعلقة بعمل االجانب، وطريقة 
عىل  الحفاظ  يضمن  مبا  معهم  التعاطي 

واالنسانية. القانونية  حقوقهم ومكتسباتهم 

موضوع  مع  العام  االمن  يتعاطى  كيف   ■
التصنيف؟ عريب،  العاملة االجنبية من حيث 

غري عريب، الفئات والرسوم؟

كيف يتعاطى األمن العام مع العمالة األجنبية؟
العميد علي أحمد: قواعد سلوك تنسجم وحقوق اإلنسان

غاصب مختار

اىل  لبنان  يف  االجنبية  العاملة  تقسم   □
قسمني: عرب واجانب.

من  العامل  وتشمل  العرب،  العامل  فئة  أ - 
لبنان  يف  للعمل  القادمني  العربية  الدول 
كل  تتضمن  وهي  عمل،  اجازة  مبوجب 

الفئات من كل االنواع،  اي العامل فئة اوىل 
العامل يف  اىل  اضافة  ثالثة،  وفئة  ثانية  فئة 
محددة  فهي  الرسوم  اما  املنزلية.  الخدمة 
املوازنة  لقانون  انفاذا  تطبيقية  مراسيم  يف 
ثانية  اوىل،  فئة  رسوم  من  وتندرج  العامة، 
وثالثة. يستثنى من دفع الرسوم املنوه عنها 
اعاله لكل الفئات لرعايا الجمهورية العربية 
)رسم  باملثل  املعاملة  مببدأ  عمال  املرصية 
تطبيق  من  يستثنى  كام  ل.ل.(.   23000
عىل  الحصول  لجهة  القانون  احكام  بعض 
السوريني،  للرعايا  واقامة عمل  اجازة عمل 
الذين يخضعون اىل مذكرة الخدمة رقم 99 
الصادرة سنة 2014، والفلسطينيني الالجئني 
خاصة.  تدابري  اىل  والخاضعني  لبنان  يف 

تضاف اىل الفئات املذكورة فئة العاملني يف 
مجال الفن الذين يخضعون ايضا اىل تدابري 

خاصة.
ب- فئة االجانب، وتشمل جميع رعايا الدول 
ملا  وفقا  لبنان،  يف  للعمل  القادمني  االجنبية 

ييل:
• الدول املصدرة لليد العاملة.

• العامل فئة ثالثة.
• العامل يف الخدمة املنزلية.

ملوافقة  وفقا  للعمل  القادمون  العامل   •
من  اوىل  فئة  او  ثانية  فئة  كعامل  مسبقة 

الدول االجنبية االوروبية غالبا.
لتدابري  وفقا  الفن  مجال  يف  العاملون   •

خاصة.
الشكل  عىل  ايضا  توزع  الرسوم  اىل  بالنسبة 

التايل:
املنزلية(  الخدمة  يف  )عامل  رابعة:  فئة 

300000 ل.ل.
فئة ثالثة: 400000 ل.ل.

فئة ثانية: 1200000 ل.ل.
فئة اوىل: 1800000 ل.ل.

الفنانني: فئة 
• فنانة )ملهى( 350000 ل.ل.

700000 ل.ل. شهريا يف  • فنان/ة )مطرب( 
مؤسسة فئة اوىل،  و350000 ل.ل. شهريا يف 

مؤسسة فئة ثانية.
من  االقامات  االجانب  العامل  منح  يتم 
الجازات  وفقا  العام  لالمن  العامة  املديرية 
عملهم وبحسب التصنيف والفئات والرسوم 

لها. املطابقة 

تحكم  التي  القانونية  املعايري  هي  ما   ■
تعاطي االمن العام مع العامل االجانب؟

والتعليامت   )62 )قانون  االجانب  قانون   □
واملذكرات الصادرة الحقا يف هذا الخصوص.

■ ماذا عن االجراءات التي يتبعها تجاه العامل 
االجانب من حيث سامت الدخول واالقامة؟

□ تتبع املديرية العامة لالمن العام اجراءات 
للفئات  وفقا  االجانب،  العامل  تجاه  عدة 
ما  يف  الجله،  القادمني  العمل  وتصنيف 
بعد  ما  ويف  واالقامة،  الدخول  بسمة  يتعلق 

من  كل  ويف  العمل.  وزارة  مع  بالتنسيق 
منح  قبل  املسبقة  املوافقة  لناحية  املرحلتني 

السمة واجازة العمل قبل منح االقامة.

■ هل يجري التنسيق مع االدارات الرسمية 
او مع  العمل والداخلية  االخرى مثل وزاريت 
حدود  وما  املختصة،  والهيئات  الجمعيات 

وطبيعته؟ التنسيق 
العرب  للرعايا  االقامة  مينح  العام  االمن   □
لبنان،  يف  للعمل  يدخلون  الذين  واالجانب 
االجراءات  بعض  فان  االقامة  قبل  ولكن 
اخرى  رسمية  ادارات  مع  بالتنسيق  تتخذ 

وفقا ملا ييل:
مبوجب  وثانية:  اوىل  فئة  يدخلون  الذين   •
سمة عادية، ويتم تحويلها اىل عمل فئة اوىل 
مبدئية  موافقة  عىل  الحصول  بعد  ثانية  او 
اوروبية غري مصدرة  العمل )دول  من وزارة 

العاملة(. لليد 
• الذين يدخلون للعمل يف مجال الفن: وفقا 
للتعليامت والتدابري الخاصة املرعية االجراء.

عىل  بناء  للعمل  الداخلني  اىل  بالنسبة  اما 
نقابية  خاصة  هيئات  او  جمعيات  طلب 
لها  مرخص  اجنبية  او  وطنية  منظامت  او 
بالعمل يف لبنان، فيتم تقديم طلبات سامت 
من  لالجنبي  والجمعيات  الهيئات  هذه  من 
جرى  بحيث  اجنبية(،  او  )عربية  الدول  كل 
لعملهم،  تسهيال  ادارية  بوحدة  تخصيصهم 
واملنظامت  االنسان  حقوق  دائرة  وهي 
بالتنسيق مع دائرة العالقات العامة، وليصار 
عىل  بناء  املذكور  لالجنبي  االقامة  منح  اىل 
او  كمتطوع  املنظمة  او  الجمعية  طلب 
كعامل فئة اوىل او بصفة مدير او مستشار، 
وزارة  من  عمل  اجازة  عىل  الحصول  بعد 
الفئة  هذه  وتعترب  الصفة.  بهذه  العمل 
عرب(  غري  او  )عرب  االجانب  العاملني  من 
لناحية  بخصوصية  تتمتع  التي  الفئات  من 
عمل  اجازة  عىل  والحصول  السمة  تقديم 
واالقامة، نظرا اىل خصوصية صاحب العالقة 
هذا  تستقدم  التي  املنظمة  او  الجمعية  او 
مع  املتبعة  االجراءات  فإن  لذلك  االجنبي، 
تاما مع االدارات  الفئة تتطلب تنسيقا  هذه 
االخرى ال سيام وزارة الداخلية، لجهة حيازة 

الجمعية )اجنبية او وطنية( ترخيصا بالعمل 
التنسيق  اىل  اضافة  وخرب(،  )علم  لبنان  يف 
العمل عندما يكون هنالك  الدائم مع وزارة 

حاجة للحصول عىل اجازة عمل.

حقوق  موضوع  مع  التعاطي  يتم  كيف   ■
االنسان يف التعامل مع العامل االجنبي؟

انطالقا  االجنبي  العامل  مع  التعامل  يتم   □
ترعاها  التي  االنسان  حقوق  مبادئ  من 
بها،  املتعلقة  واالتفاقات  املواثيق  جميع 
مدونة  وتوجيهات  مبادئ  من  وانطالقا 
والتي  العام،  باالمن  الخاصة  السلوك  قواعد 
دائرة  املبادئ.  هذه  روحية  مع  تنسجم 
كل  عن  باالجابة  معنية  االنسان  حقوق 
الدائرة، ال سيام يف  يتعلق مبهامت  استفسار 
اىل  بالنسبة  االنسان  بحقوق  يتعلق  ما  كل 
لالتجار  تعرضهم  لناحية  االجانب  العاملني 
الهجرة  اىل مواضيع  اضافة  املعاملة،  او سوء 
املعاهدات  تطبيق  وآلية  والنزوح  واللجوء 

والربوتوكوالت ذات الصلة.

الالجىء  عاملة  بني  التمييز  يتم  هل   ■
والنازح السوري؟

□ ان الالجئني الفلسطينيني يف لبنان مسجلون 
لدى مديرية شؤون الالجئني الفلسطينيني يف 
وزارة الداخلية وهم من الجئي العام 1948 
ترعى  خاصة  قوانني  ولهم   ،1967 والعام 
وضعهم. لكن بالنسبة اىل النازحني السوريني، 
فقد اعتربنا ان وجودهم مؤقت النهم تركوا 
لهم  ووضعت  الحرب،  من  هربا  بلدهم 
الدولة  يف  املعنية  الوزارت  من  تدابري خاصة 
املفوضية  لدى  مسجلون  وهم  اللبنانية، 
العليا لشؤون الالجئني التابعة لالمم املتحدة، 
يف  اننا  اال  منها.  اعانة  بطاقات  ويحملون 
اي سوري يدخل  نعد نسجل  العام مل  االمن 
كانون  اول  من  اعتبارا  نازح  بصفة  لبنان 
بطاقات  نعطيهم  كنا  وقد   ،2015 عام   الثاين 
رسيان  قبل  للتجديد  قابلة  مؤقتة  اقامة 
اىل  بالنسبة  كنازحني.  قبولهم  عدم  قرار 
لالجراءات  خاضعون  فهم  السوريني،  العامل 
االعتيادية يف منح االقامة واجازة العمل وفق 

املرعية.  القوانني 

رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب يف املديرية العامة لالمن العام العميد الركن حسن عيل احمد.

التعامل مع االجنبي 
يتم انطالقًا من مبادئ 

حقوق االنسان

الملف



2223
عدد 73 - تشرين األول 2019عدد 73 - تشرين األول 2019

ينتظر مجلس النواب يف 17 الجاري امتحان التعاطي مع الرسالة التي تلقاها من الرئيس ميشال عون يطلب تفسري املادة 95 
من الدستور والوقوف عند مندرجاتها. وتحل يف توقيت ينقسم فيه االفرقاء الذين ال تنقصهم ازمة جديدة، وان كان من حق 

رئيس البالد اللجوء اىل مثل هذه الخطوة مع ترقب ما ستحمله من ترددات

مقابلة

إدمون رزق: مشكلتنا األساسية 
هي اإلنقالب على الطائف

رزق  ادمون  االسبق  والوزير  النائب  كان 
يف مقدم املشاركني يف اتفاق الطائف الذي 
يلق  ومل   ،95 املادة  حروف   بقلمه  خط 
املشاركني  النواب  انذاك من  اعرتاضات  اي 
ضفة  من  لبنان  نقل  عىل  عملوا  الذين 
دستورية اىل ضفة اخرى من جراء التوصل 
الحياة  تنظم  جديدة  وثيقة  عىل  واالتفاق 
السياسية والصالحيات الدستورية يف البلد، 
وان مل تقم الحكومات والربملانات املتعاقبة 
بتطبيق بنود الطائف الذي ال تزال تتمسك 
به الرشيحة االكرب من اللبنانيني، وترى فيه 

الضامن النتظام املؤسسات وصريورتها.
القديم  ييضء رزق )86 عاما( ابن الحرس 
عىل  العام"  لـ"االمن  الكتائب   حزب  من 
من  انه  السيام  وصل،  اين  واىل  الطائف 
اوائل الشهود واملشاركني يف اعداده، اضافة 
والوزارية  النيابية  الوجوه  من  انه  اىل 
مجليس  يف  بصامت  تركت  التي  املخرضمة 

النواب والوزراء قبل الطائف وبعده.

الدستور  يف   95 املادة  ولدت  كيف   ■
واتفقتم عليها يف اتفاق الطائف؟

□ تحت بند "ز" يف الغاء الطائفية السياسية، 
مثة هدف وطني اسايس يقتيض العمل عىل 
تحقيقه وفق خطة مرحلية. وعىل مجلس 
بني  املناصفة  اساس  عىل  املنتخب  النواب 
االجراءات  اتخاذ  واملسيحيني  املسلمني 
املالمئة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة 
الجمهورية، تضم اىل  برئاسة رئيس  وطنية 
رئييس مجليس النواب والوزراء، شخصيات 
سياسية وفكرية واجتامعية، عىل ان تكون 
مهمة الهيئة دراسة واقرتاح الطرق الكفيلة 

الطائفية. الغاء 

■ ما هو املقصود بهذه النقطة؟
□  يعني املطلوب الغاء الطائفية والعبور 
العلمنة  حينه  يف  سميته  وما  املواطنة.  اىل 
احرتامنا   الدستور  يف  كلنا  ونقدم  املؤمنة، 
وحدة  ضمن  والعيش  والطوائف  لالديان 
الطائفية  الغاء  املطلوب  هنا،  من  وطنية. 
الوطني.  الوفاق  وثيقة  وفق  السياسة  من 
ال  الطائفية  الغاء  املطلوب  ان  واكرر 
ومعرتف  موجودة  واالخرية  الطوائف 
السياسية  الطائفية  بالغاء  قلنا  اذا  بها. 
نكون  واملذهبي،  الطائفي  واالصطفاف 
طوائف  الغاء  عىل  نقدم  الحالة  هذه  يف 
عىل  تقوم  التي  اللبنانية  الصيغة  ونعطل 
املسلمني  بني  الرشاكة  عىل  ترتكز  تعددية 

واملسيحيني.

ومضمونها  املادة  هذه  ناقشتم  عندما   ■
اخذت وقتا طويال بني النواب املشاركني؟

خالل  من  وهدوء  بوضوح  ناقشناها    □
اىل  العبور  الرتكيز عىل هدف واضح، وهو 
هذه  صياغة  يف  شخصيا  دققت  املواطنة. 

املادة ووضعتها بحذافريها يف املادة 95. 

انضاجها  عىل  العاملني  اكرث  من  كنت   ■
بهذا الشكل؟

□  نعم عملت عليها حرفيا. اذا عمدنا اىل 
نلغي  ان  دون  من  الطوائف  حقوق  الغاء 
اعتربناه  الذي  الوطن  يبقى  لن  الطائفية، 
كلفني  عندما  معا.  للعيش  مثالية  صيغة 
تعديل  مرشوع  وضع  الوزراء  مجلس 
بصفتي  الطائف  التفاق  وفقا  الدستور 
الطائف  بعد  اول حكومة  للعدل يف  وزيرا 
اىل  عمدت  الحص،  سليم  الرئيس  برئاسة 

ضمن  الوطني  الوفاق  وثيقة  احكام  وضع 
دون  من  لها  املوازية  الدستورية  املواد 
يف  الدستور  وابقيت  الرتقيم،  يف  تعديل 

نصه وترتيبه.

السابقني والدستوريني  النواب  انت من   ■
الرئيس  رسالة  تلقيت  كيف  املخرضمني، 
عون اىل الربملان يف شأن تفسري املادة 95؟

اقوله ان مشكلتنا االساسية  اريد ان  □ ما 
وعدم  الطائف  عىل  االنقالب  يف  هي 
ملا  كنا وصلنا اىل  فلو تم تطبيقه  تنفيذه، 
موجودا   سيبقى  التخبط  املرحلة.  هذه 
الن الذين يتسلمون الدفة اليوم ال ميلكون 
ثقافة الطائف. من حق رئيس الجمهورية 
توجيه مثل هذه الرسالة ويعود اىل مجلس 
النواب امر تفسري الدستور. اعود اىل القول 
الطائف  تطبيق  عدم  يف  يكمن  الخلل  ان 
هذه  لكل  حال  كان  االساس  من  النه 
االشكاالت، مام مينع الوصول اىل ما وصلنا 

اليه اليوم. 

الرسالة  هذه  مضمون  يف  سئلت  لو   ■
كنت  التي  النصيحة  هي  ما  وتوقيتها 

ستوجهها يف هذا الخصوص؟
هذه  توجيه  الجمهورية  رئيس  ارتأى   □
الرسالة، وامام هذه االشكالية عىل املجلس 
يك  الكامل  والوعي  بالرحابة  يتحىل  ان 
الطائفية  للمواجهات  مناسبة  تكون  ال 
من  معها  التعاطي  ينبغي  واملذهبية. 
املذهبية.  الزاوية  من  ال  الوطنية  الزاوية 
ان  ابقاء الرشاكة فيجب  اذا كان املطلوب 
املطلوب  كان  واذا  املناصفة.  عىل  نحافظ 
بالدعوة  تشبث  هناك  سيكون  فئة  الغاء 

رضوان عقيل

النائب والوزير االسبق ادمون رزق.

وطائفية  السياسية  الطائفية  الغاء  اىل 
الوظيفة، علام ان املسيحيني اصبحوا اقلية 
التمسك  املطلوب  يحصلوا عىل يشء.  ولن 
التي  املادة  وبنص  الطائف  اتفاق  بنص 
الغاء  ال  الطائفية  الغاء  يجب  انه  تقول 
هو  الهدف  ان  يعني  السياسية.  الطائفية 
املواطنة  اىل  العبور  اي  الطائفية،  الغاء 
والعلمنة املؤمنة يف معزل عن االصطفافات 
الطائفية. هذا االمر جعلني اضع يف الوثيقة 
تضم  ان  وجوب   ،95 املادة  نص  يف  كام 
شخصيات  الطائفية  اللغاء  الوطنية  الهيئة 

فكرية واجتامعية يف النص.

■ هل اعرتض احد من النواب عىل طرحك 
هذا انذاك؟

طرحته  ما  يكن  مل  احد.  يعرتض  مل   □
جرى  الذي  االسايس  املرشوع  يف  موضوعا 

عرضه، لذا عملت عىل اضافته.

جلسته  يف  املجلس  من  املطلوب  هل   ■
فيها  يؤكد  برسالة  يخرج  ان  املقبلة 

معطيات كالمك؟
□ انا ال اريد وال اسمح لنفيس بأن اعطي 
يؤكد  ان  امتنى  لكنني  الحد.  توجيهات 
وبقاء  الرشاكة  مسألة  النواب  مجلس 

املناصفة اىل حني عبور املجتمع اللبناين اىل 
املواطنية، اي اىل العلمنة.

■ انت لست مع تغيري اي يشء يف الدستور 
ولو فاصلة؟

يعمل  ان  يجب  ماذا  اقول  ال  انا  صح.   □
الربملان لكنني حريص عىل ان يحافظ عىل 
وان  الوطنية،  والوحدة  الوطنية  الرشاكة 
االجراءات  ويتخذ  مرحلية،  خطة  يضع 
كان  التي  الوطنية  الهيئة  بتأليف  الكفيلة 

من املفروض ان تشكل يف العام 1992. 

الجمهورية  رئيس  رسالة  يعترب  من  مثة   ■
لزوم ما ال يلزم؟

اال  قالوا   . الكالم  هذا  عىل  اوافق  ال    □
تؤمن قلت ليطمنئ قلبي.

■  مثة جهات يف البلد ممثلة يف الربملان مل 
ترحب بتوجيه هذه الرسالة؟

الرشاكة  يف  هي  لبنان  ثروة  ان  اعتقد   □
املسلمني  من  مكوناته  بني  املوجودة 
نعمل  او  نتجاوزها  عندما   واملسيحيني. 
الفرادة  هذه  قد خرسنا  هنا  نكون  ضدها 

الوطنية. اللبنانية والوحدة 

■ هىل تخىش حصول ارتدادات يف الربملان 
من جراء توجيه هذه الرسالة؟

□ انا اخىش ما اخشاه ان يتم اذكاء الروح 
وان  الطائفية  االشكاالت  واثارة  الطائفية 
يف  وادخاله  اللبناين  املجتمع  اىل  تعود 

رصاعات نعترب اننا تخطيناها.

اىل  تعود  انها  الرسالة  يف  البعض  رأى   ■
اسباب سياسية وليست اصالحية؟ 

□  ال اعرف ماذا اراد الرئيس. ورمبا احب 
التأكيد عىل التأكيد. انا مع املناصفة، ومثة 
مقتضيات  هي   95 املادة  يف  وردت  كلمة 
الوفاق الوطني. وانا من وضع عبارة اعتامد 
واردة.  تكن  مل  التي  واالختصاص  الكفاية 
الزمالء  من  معارضة  اي  اتلق  ومل  طرحتها 
االقرتاح  وضعي  اثناء  يف  كنت  املشاركني. 
ارشك معي االستاذ )النائب الراحل( نرصي 
االقرتاح  اقدم  ان  مني  ويطلب  املعلوف 
باسمي واسمه. عملت عىل ان تلغى قاعدة 
االختصاص  ويعتمد  الطائفي  التمثيل 
"ب"  الفقرة  تضمنته  ما  هذا  والكفاية. 
الوفاق  وثيقة  عىل  اضيفت   .95 املادة  يف 
ومني.  املعلوف  من  باقرتاح  والدستور 
يكون  الطائفية  الغاء  ان  للجميع  وقلت 

الكفاية واالختصاص.  باعتامد 

يف  الرسالة  مضمون  مناقشة  اثناء  يف   ■
من  املطلوب  هو  ما  املقررة،  الجلسة 

الرئيس نبيه بري؟
اكرر  الحد.  توجيهات  اعطاء  اريد  ال   □
الوطني  الوفاق  عىل  الرتكيز  امتنى  انني 

واملحافظة عىل املناصفة.

الطائفية  الغاء  املطلوب 
الى العلمنة والعبور 

انا وضعت عبارة الكفاية 
واالختصاص في املادة 95
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بعد  الطائف  عىل  خائف  انت  هل   ■
مرور كل هذه االعوام عىل والدته؟

هذ  الن  الطائف  عىل  جدا  حزين  انا   □
االتفاق اراه فرصة العادة الرتكيبة اللبنانية  
التي ضاعت. وال تزال العودة اىل الطائف 
الذي  الدستور  اىل  العودة  اي  مطروحة، 
روحه  ان  وهو  وروحا،  نصا  فيه  نقول 
معا  وحياة  عهد  وهو  الرشاكة،  عىل  تقوم 
الوقت  يف  وهو  واملسيحيني،  للمسلمني 
هذه  عن  املسؤولية  يف  رشاكة  عقد  نفسه 
اللبناين  الشعب  سعادة  وعن  الصيغة 

ونجاح هذه الصيغة.

مكّون  انتصار  الطائف  ان  البعض  يرى   ■
عىل آخر؟

وفاقية  صيغة  كان  الطائف  ان  اعترب   □
غالب  ال  اي  عليها،  الحفاظ  يجب 
املسيحيني  بني  رشاكة  بل  مغلوب  وال 
واملسلمني بصيغة فريدة غري متبعة يف اي 
الفئة  يف  الوظائف  اىل  بالنسبة  اما  مكان. 

اعتامده  تم  مثة يشء  واضحة.  فهي  االوىل 
الذي  الجاري  الحساب  اسمه  املايض  يف 
واالختصاص  الكفاية  مقتضيات  بني  يوفق 
والنجاح يف املباريات وبني الرشاكة. سمينا 
الحساب الجاري قبل الطائف ايام الرئيس 
فؤاد شهاب مبعنى اذا نجح يف هذه الدورة 
العكس  او  املسيحيني  من  اكرث  املسلمون 
الطائفة  حق  ويحفظ  الناجحون،  يعنّي 

املقبلة.  الدورة  يف  اقل  عىل  حصلت  التي 
عىل  للحفاظ  مرونة  اىل  نحتاج  اننا  اعتقد 

الوفاق الوطني. مقتضيات 

الجاري حتى يف ظل  الحساب  ■ انت مع 
الطائف؟

وهذه  واالختصاص  الكفاية  مع  انا   □
الوقت  يف  لكنني  وضعتها.  انا  العبارة 
نفسه مع التوازن بسبب مقتضيات الوفاق 
الوطني ومن اجل حصول الغاء او حصول 
عىل  القامئة  اللبنانية  للخصوصية  تضييع 
نحن  رشكاء.  وجود  تفرتض  وهي  الرشاكة 
اىل  وليس  التطبيق   يف  مرونة  اىل  نحتاج 
فئة هي  ان مثة  نقول  كنا  اذا  الننا  "قص"، 
هنا  نقوم  اكرث،  حقوق  ولها  عددا  االكرث 
ال رشاكة  املتكافئة.  الرشاكة  فكرة  بتعطيل 
اذا مل تكن متكافئة، وهذا ما جعلنا انطالقا 
رئيس  صالحيات  نعدل  االعتبار  هذا  من 
الجمهورية املنتمي اىل طائفة من اجل ان 
ال ميلك سلطة اجرائية او قمعية ضد غريه.

التعاطي مع ينبغي 
الرسالة من الزاوية الوطنية 

الطائفية ال 

ال شراكة اذا لم تكن 
متكافئة 

نواب يف 
حافلة عىل 
طريق 
الطائف.
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حملت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون اىل الربملان حيال تفسري 
املادة 95 جملة من املواقف املؤيدة لها واخرى رافضة لها، وان كانت هذه الخطوة 
من صالحياته الدستورية، ولو مع رضورة تحسب ملا ستصل اليه من توافق حيالها 

او خلق انقسامات جديدة  يف البلد، السيام ان مثة من يعتربها لزوم ما ال يلزم

مل يعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري عىل 
ميشال  الجمهورية  رئيس  رسالة  مضمون 
يف  ملناقشتها  جلسة  بتحديد  واكتفى  عون، 
يومني  مرور  بعد  الجاري  االول  ترشين   17
نفسه،  الشهر  يف  العادية  الدورة  بداية  من 
عامل  عىل  املجلس  رئيس  تعويل  وسط 
الوقت اىل حني موعد الجلسة، وخلق ارضية 
ايجابية بني االفرقاء منعا من تدهور االمور، 

تحقيق

رسالة عون إلى البرملان تنتظرها موجة تعقيدات
غالبية الكتل ترفضها وتحذير من مّس الدستور

رضوان عقيل

حساسة  مسألة  يتناول  مضمونها  ان  السيام 
تتعلق مبقتضيات الوفاق الوطني. 

يف   80 املادة  خلفية  عىل  الرسالة  جاءت 
قانون املوازنة العامة التي تحفظ حقوق من 
املدنية،  الخدمة  مجلس  مباريات  يف  نجح 
بني  مبناصفة  نتائجها  حصيلة  تأت  مل  والتي 
"التيار  ان  ويبقى  واملسيحيني.  املسلمني 
لهذه  املؤيدين  مقدم  يف  الحر"  الوطني 

تشمل  ان  وهي  زاوية  من  ينطلق  الرسالة 
فوق  اىل  تحت  من  املواقع  سائر  املناصفة 
ووجودهم  املسيحيني  مستقبل  عىل  حفاظا 
الكتل  من  تأييدا  تلق  مل  الرسالة  البلد.  يف 

النيابية سوى من  تكتل "لبنان القوي". 
شكر  زهري  والدكتور  عون  آالن  النائب   
هذه  عىل  فأضاءا  العام"،  "االمن  اىل  تحدثا 
وتوقعا  اليها،  ستصل  التي  واالبعاد  الرسالة 
تعديل  اي  وان  خصوصا  عليها،  الربملان  رد 
دستوري يحتاج اىل توافر الثلثني وهذا دونه 
مسيحية  جهات  ان  السيام  عدة،  عقبات 
اساسية مثل القوات اللبنانية مل تؤيد توجيه 

مثل هذه الرسالة اساسا. 

عون: الرسالة إلرساء
توازن طائفي في االدارات

■  ما هو املرتجى من الرسالة التي وجهها الرئيس 
عون اىل الربملان؟

□ جاء الهدف من هذه الرسالة عىل خلفية السجال 
الحاصل حول عدم التوازن داخل االدارات، وما اذا 
املواطنني  بني  التوازن  تأمني هذا  املحق  من  كان 
اللبنانيني عىل مستوى التوظيف. كام هو معلوم، 
مثة مراسيم ال تزال معلقة يف رئاسة الجمهورية. 
العامة  املوازنة  قانون  املادة 80 من  وقد حملت 
املوضوع  هذا  كان  عمليا،  وتفسريات.  التباسات 
هو الدافع عند فخامة الرئيس لتوجيه مثل هذه 
الرسالة بعدما وّقع  قانون املوازنة. واتخذ يف الوقت 
نفسه قرارا مبعالجة هذه االشكالية املطروحة من 
اجل ان ال تبقى مادة نقاش ومفتوحة. ال مانع هنا 
املادة وسحب هذا  لهذه  اىل تفسري  التوصل  من 
املوضوع من التوتر الحاصل عىل املستوى االعالمي 
وغريه. ثم يجري الرتكيز عىل هذه املسألة من باب 

رده اىل املؤسسات. 

■ يريد فريقكم اجراء تعديل يف املادة املذكورة ام 
االكتفاء بتفسري لها؟

ليتم  الفكرة  لها، وهذه هي  تفسري  املطلوب   □
تفاهم الجميع عىل مضمونها.

■ ما هو املطلوب، رد عىل الرسالة ام احداث تغيري 
مكتوب يف الدستور وهذا االمر دونه عقبات؟

بل  الدستور  يف  تعديل  اجراء  املطروح  ليس   □
املطلوب التوصل اىل مفهوم واضح له عند الجميع.

■ هل تصل املناقشات اىل تصويت عىل الرسالة يف 
معرض الرد عىل مضمونها؟

من  رسالة  عىل  تصويت  قبل  من  يحصل  مل   □
ان هذا  اعترب  انا  الدستور.  تفسري  النوع يف  هذا 
موعد  قبيل  تواصل  يسبقه  ان  يجب  املوضوع  
الجلسة ملناقشة اي صيغة تراها القوى السياسية، 
تحسبا للدخول يف اي اصطفافات قد تأخذ طابعا 

مذهبيا او غريه. 

من  انطلقتم  بانكم  يتهمكم  من  هناك   ■
وطنية  وليست  مسيحية  مذهبية  منطلقات 

رشائح  هناك  كذلك  الشائك.  املوضوع  هذا  يف 
مسيحية ال تؤيدكم؟

□ صحيح مثة من ال يلتقي معنا من مسيحيني 
وغريهم. املوضوع بالنسبة الينا اشكالية ويجب 
ان يحصل تفاهم حوله. االشكالية موجودة ومن 
االفضل معالجتها او استعامل سياسة النعامة اي 
ابقاء الرأس يف الرتاب او االختباء خلف  االصابع 
خيار  الرئيس  فخامة  اتخذ  لقد  مواجهتها.  او 

املواجهة.

■ هناك من يعتقد ان هذه الرسالة لن تقدم ولن 
تؤخر واملكتوب سيبقى مكتوبا؟ 

□ علينا ان ننتظر نتيجة الجلسة التي ستنعقد. 
ينبغي استباق موعدها بعقد حوارات للتوصل اىل 

مصارحة وتفاهامت حيالها، ويف االمكان تحقيق 
هذا االمر.

يؤيد  فريق  يوجد  ال  النيايب  تكتلكم  خارج   ■
طرحكم يف تفسري هذه املادة؟

□ ال اعرف. منطلقات الرسالة ارساء توازن طائفي 
داخل االدارات.

■ ما هو ردكم عىل القائلني ان ال حاجة اىل تفسري 
الدستور، ومثة من يضعه يف مرتبة قدس االقداس؟
□ علينا التفاهم عىل شكل الدستور. فاما التوجه اىل 
حالة من االهرتاء املتدرج او اختيار سلوك التفاهم 
واملصارحة. اذا كانت هناك استعدادات ايجابية بني 
القوى ليس من الخطأ الوصول اىل تفاهامت تقوم 

عىل قواعد املصارحة واالطمئنان بدل املواجهة.

الخوض يف تعديالت  تيار املستقبل من  ■ حذر 
دستورية؟

املوضوع معقدا  يبقى  يفضلون؟ هل   ماذا   □
ومقفال عىل هذا املستوى؟ عىل الجميع تحمل 
يف  واحد  تفكري  عىل  والتفاهم  مسؤولياتهم 

تفسري الدستور.

النائب آالن عون.

الرئيس عون اتخذ 
خيار املواجهة
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شكر: ال مبرر للرسالة
وهدفها تعزيز موقع املسيحيني

■ كيف قرأت توقيت توجيه هذه الرسالة؟ وملاذا 
اقدم الرئيس عون عىل هذه الخطوة؟

□ املادة 95 واضحة وبدأ تطبيقها قبل 30 عاما. 
اذكر انني كنت رئيسا للجنة مباراة رؤساء دوائر يف 
العام 1992 واجرينا  تلك املباراة ومل يعرتض احد 
عىل نتائجها. يف العام 1993 قمت باملهمة نفسها 
يف مباراة ادخال ديبلوماسيني اىل وزارة الخارجية، 
ومل يتحدث احد عن توازن طائفي انذاك. مثة مبدأ 
الفئة  ان  وهو  واضح،  الدستوري  والنص  معروف 
اعتامد  مع  والكفاية  املناصفة  عىل  تقوم  االوىل 
وال  تطبق  ال  االخرية  ان  يالالسف  لكن  املداورة. 
تعتمد كام يجب، فلم تحدد املراكز لهذه الطائفة 
او تلك. وصلنا اىل الفئات الدنيا يف توزيع الوظائف 
حاجب.  اىل  وصلت  لو  حتى  الطوائف  عىل 
الفقرة التي يريد فخامة الرئيس توضيحها تتعلق 
مبقتضيات الوفاق الوطني، حيث يقول فريقه ان 
الوطنية  الهيئة  تأليف  يبدأ مع  املادة 95  تطبيق 
السياسية.  الطائفية  بها وضع خطة اللغاء  املناط 
لكن هذا الكالم غري دقيق النه ال يوجد ربط بني 
املسألتني. املادة واضحة حيث تلغى الطائفية يف فئة 
الوظائف االوىل وفقا ملقتضيات الوفاق الوطني، اي 
عند تطبيق االخرية. نالحظ انه يف القوى االمنية اي 
يف الكلية الحربية، تطبق املناصفة مئة يف املئة، اي 
ان املقتضيات تقتيض االن الحفاظ عىل التوازن بني 

الشبان املتقدمني من املسلمني واملسيحيني. 

■ كيف سيتعاطى الربملان مع هذه الرسالة؟
لهذه  جلسة  وحدد  وقته  اخذ  بري  الرئيس   □
نقاش  ويتبعها  الرسالة  تقرأ  البداية  يف  الرسالة. 
علم  اخذ  مضمونها:  حيال  قرارا  الربملان  ويتخذ 
بها او تفسري نص املادة. مثة جهات مسيحية مثل 
القوات اللبنانية مل تؤيد توجيه مثل هذه الرسالة 
غسان  الحكومة  رئيس  نائب  وقال  وترفضها. 
تعزيز  تدخل يف  النها  لها،  داعي  ال  ان  حاصباين 

موقع رئيس الجمهورية واملسيحيني.

■ هل تخىش ان تحدث انقسامات داخل املجلس 
السيام ان تيار املستقبل مل يرحب بها؟

□ حتى حلفاء  الرئيس عون من تيار املستقبل اىل 
حزب الله لن يسريوا وفق التفسري الذي يطرحه 

اقرتح  الذي  هو  الحزب  وان  العونيون، خصوصا 
وتبنى املادة 80 يف قانون املوازنة.

■ هل يريد اصحاب الرسالة احداث تغيري يف نص 
املادة يف الدستور ام االكتفاء برد مكتوب؟

□ يريد الرئيس تفسريا كأنه تعديل للنص املوجود. 
ثلثي  اىل  يحتاج  وهو  التعديل،  مثل  التفسري 
املجلس عىل االقل. اذا تم السري يف توضيح املادة 
سيتم تعديل يف النص. املسألة تدخل يف التنافس 

الحاصل بني التيارات السياسية املسيحية.

■ هذه املادة هل تحتاج اىل تفسري؟
تحدد  التي  هي  الحكومة  ان  الواضح  من   □
مقتضيات الوفاق الوطني، اي انها يف هذه املرحلة 
التي  الوظائف  لبعض  وفقا  املادة  تطبيق  تريد 
تفرتض التوازن. من املستحيل  االستجابة ملضمون 

يف  التصويت  اىل  التوجه  املمكن  ومن  الرسالة، 
الربملان. اعتقد ان الرسالة  يف الغالب لن تصل اىل 

التصويت، والغاية منها شد العصب الطائفي.

■ يف حال مل يتمكن رئيس الجمهورية من تحقيق 
مبتغاه يف الربملان ماذا سيستفيد من هذه الخطوة؟

□ عندها لن يستفيد بيشء ويا لالسف، ال يوجد 
رأي عام وطني لبناين بل هناك رأي عام طائفي. 
الغالبية  عىل الصعيد  املسيحي وشبابه نرى ان 
القوات  يؤيدون  الذين  حتى  منهم  الساحقة 
اللبنانية والكتائب لهم مصلحة يف حفظ حقوقهم 

يف الوظائف. القصة هي للكسب الجامهريي.

■ الرسالة كانت لزوم ما ال يلزم؟
□ اعتقد ذلك الن ال مربر لها. لو كنت مستشارا عند 
الرئيس لنصحته بعدم توجيهها وتعديل الدستور 
ألن يف متنه نواقص عدة وهفوات تطرقت اليها 
يف كتايب عن صالحيات رئيس الجمهورية. الرئيس 
ال يستطيع ان يقدم عىل خطوة من دون موافقة 
رئيس الحكومة اال يف مراجعته املجلس الدستوري. 
يقول املسلمون ان الرئيس يجب ان يكون حكام، 
وقال الرئيس ميشال سليامن انه ال يريد ان يكون 

حكام بل رشيكا.

ال يوجد رأي عام وطني 
في لبنان بل طائفي

الدكتور زهري شكر.
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مسريته  عرب  اللبنانية  السياسة  تاريخ  يف  البياض  ناصعة  صفحات  من  كتاب  هو 
االنسانية والربملانية. اليه يعود السبق يف انسنة السياسة. ما ذكر اسمه اال وقرن 
بـ"طبيب الفقراء" الذي تحول اىل ملجأ املعوزين، املرتوكني لقدرهم يف ظل غياب 

الحامية االجتامعية لشعب تنقل من ازمة اىل محنة ومن محنة اىل مصيبة

الدكتور  الدائم،  والطبيب  السابق  النائب  يتجىل 
بيار عبده دكاش، يف تسعينه بصفائه املعهود عىل 
الرغم من ثقل السنني والتجارب املتواصلة بحلوها 
ومؤسساته،  بشعبه  للوطن  قسطه  ادى  ومرها. 
وصان  دعامئه  وركز  الكثري  الكثري  لبنان  ووهب 
حقه، ومن حقه علينا ان نتلفت اىل النائب القدوة 
التقته يف دارته يف  العام"  القمة. "االمن  والحجة 

الحدت، فتحدث عن عصارة تجاربه.

■ منحك رئيس الجمهورية وسام االرز الوطني 
من رتبة كوموندور، ماذا تعني لك هذه اللفتة؟

تحقيق

بيار دكاش في تسعينه يوصي أبناء وطنه:
أحسنوا إختيار ممثليكم... أصحاب األيادي البيض

داود رمال
aborami20@hotmail.com

□ ان التفاتة فخامة الرئيس العامد ميشال عون 
مبادرة مشكورة تنم عن احرتام فخامته لشخيص 
يكنه  الذي  والتقدير  محبته  وعن  املتواضع، 
ملسرييت املهنية كطبيب وملسرييت االجتامعية يف 
يف  السياسية  وملسرييت  اللبناين،  املواطن  خدمة 

خدمة وطني الحبيب لبنان.

■ شغلت مواقع متعددة السيام يف الندوة النيابية. 
هل انت راض عن مسريتك؟

خالل  من  استطعت  النني  نسبيا،  راض  انا   □
وجودي ونشاطي يف الندوة الربملانية، وبالتعاون 

مع نواب كتلتي اوال، ثم مع بعض الزمالء النواب، 
ان نحقق بعض املشاريع االمنائية املهمة لبالدي، 
وان نصدر عددا من القوانني والترشيعات املفيدة 
الستذكارها  املجال  يسمح  ال  والتي  للبنانيني 

وتعدادها عىل الصعيد الوطني العام.

■ هل من امر كنت تود تحقيقه وال يزال يحرضك 
دامئا؟

□ الوفاء لوعد قطعته عىل نفيس يف مقايل حول 
العقد االجتامعي الذي نرش يف ترشين االول 2006 
واملتعلق باملرشوعني الجبارين اللذين حلمت بهام 

وال ازال احلم ان يتم تحقيقهام، وهام:
الجراحي االول  الطبي  لبنان املركز  1- ان يصبح 

يف الرشق.
2- املركز االعالمي الثقايف االول يف الرشق.

هنا اود ان اشدد عىل اهمية مقولة "ان الشعوب 
الطبي  باملركز  حلمت  متوت".  تحلم  ال  التي 
الجراحي االول يف الرشق الذي يربز فرادة لبنان 
املردود  اهمية  يؤكد  كام  املجاالت،  مختلف  يف 
االقتصادي الهائل وحجمه، اضافة اىل رفعة شأنه 
بالفعل،  قاطبة.  االمم  تقنيا وعلميا ومعنويا بني 
ان  اال  الحدت  يف  مستشفى  تشييد  بارشت 
الحرب  وتداعيات  والعرقلة  السياسية  املناكفات 
هيكل  ان  علام  به،  العمل  متابعة  دون  حالت 

املستشفى موجود لكن الحلم تبخر.

ونذرت  االنسان  بالطبيب  وفعال  قوال  عرفت   ■
هل  الفقري،  ومساعدة  امللهوف  الغاثة  حياتك 

تتمنى لو تستطيع فعل املزيد؟
□ مل تعد اهداف التنمية تحدد عىل اساس النمو 
االقتصادي فقط، بل باتت عملية ترمي اىل تعزيز 
واقتالع  ورفاهيته وضامن صحته  االنسان  كرامة 
سبيل  تعرتض  عقبة  اكرب  باعتباره  الفقر  جذور 
التقدم والوفاق عىل الصعيدين الوطني والدويل. 
ان  منذ  وهديف  عميل  كان  االساس،  هذا  عىل 
اخرتت الطب سبيال  لتحقيق هذا الهدف وكانت 
اليه. من اهم بنود  السياسة اداء مكمال ملا ارنو 

هذا الربنامج:

1- االصالح الرتبوي. 
2- ابرام عقد اجتامعي بني الدولة واملواطن الذي 
لكل  تلميذ، ورسير  لكل  تأمني مقعد  ينص عىل 

مريض، وعمل لكل ناشط، وضامن للشيخوخة.
3- محاربة الفساد: املساءلة واملحاسبة واالرصار 

عىل الشفافية. 

الرصف  واقنية  النفايات  بالبيئة:  العناية   -4
الصحي.

5- الطاقة والرثوة املائية.
6- تشجيع الزراعة والصناعة والسياحة. 

7- حقوق املرأة. 
8- السياسة الدفاعية وتنظيم السالح.

■ انت من النواب الفاعلني يف الطائف ماذا تقول 
بعد 29 عاما عىل اقرار وثيقة الطائف؟ وهل طبق 
عقد  اىل  حاجة  يف  نحن  ام  وروحا  نصا  الطائف 

وطني جديد ينطلق من الطائف وال يلغيه؟
□ عندما كنت يف الطائف قرأت يف الصفحة االوىل 
من الوثيقة "اعدت هذه الوثيقة من اجل دراستها 
درستها  عليها".  التعديالت  وادخال  ومناقشتها 
بالقاسم  فوجئنا  التعديالت،  اىل  وصلنا  وعندما 
او عدم املس  التعديل  اىل عدم  بالنسبة  املشرتك 
بها. حاولت مع عدد من االصدقاء تعديل الوثيقة 
الوفاق  مشكلة  اىل حل  توصلنا  لكننا  ننجح،  ومل 
الوطني. حلت عىل الورق، ونرى اليوم ان ال وفاق 
يف لبنان عىل اساس هذه الوثيقة. قدمت احتجاجا 
عىل البنود االتية: تعيني النواب يف املجلس، تحديد 
الطوائفي،  التقسيم  بحسب  لبنان  يف  الرئاسات 
اضافة اىل بنود اخرى... عندما وصلنا اىل موضوع 
االفرقاء  انقسم  الرتاب،  السيادة عىل كامل  بسط 
وارص البعض عىل التوقيع عىل اعتبار انه لن يسمح 
لنا برتك االجتامع يف الطائف قبل ان نجد حال. كنت 
وكان  الدستور،  عىل  وليس  املرشوع  عىل  ساوقع 
علينا  بريوت حيث  القضية يف  نحل  ان  الحديث 
ان ندرسها. لكني مل اوقع. مل اعد يومها اىل بريوت 
بل اصبت بوعكة صحية واضطررت اىل العودة اىل 
باريس ثم اىل بريوت حيث قصدت الرئيس حسني 
الحسيني والجرنال ميشال عون. لكن اذا انطلقنا يف 
تقييمنا من فرضية تطبيق الطائف منذ اقراره، فال 

بد من ابداء جملة مالحظات:
او مجتزأ ومل يشمل  منقوصا  التطبيق جاء  اوال: 

كامل بنود الوثيقة. 
ثانيا: التطبيق اظهر نواقص وثغرا، ال مناص من 

العمل الجاد عىل سدها ومعالجتها.
بناء عليه، وانطالقا من ان الدساتري واملواثيق توضع 
ال  العكس،  وليس  واملجتمعات،  االوطان  لخدمة 
غرابة يف ان تثار مسألة املراجعة العلمية والتقنية 
يف ضوء التجربة العملية )نحو ثالثة عقود( وغريها. 
كل الدول تعيد النظر يف دساتريها يف اتجاه التطوير 
تأمني  رضورة  هي  االساسية  همومنا  والتحديث. 
الفصل بني السلطات، وتعاونها االيجايب وتكاملها 
ايضا،  السلطات  بني  التوازن  وتأمني  آن واحد،  يف 
من دون ان نغفل رضورة التمهيد لتطوير نظامنا 
السيايس. يف ضوء هذه الرضورات الثالث، يتضح 
لنا من تجربة العقود الثالثة املنرصمة ان الفصل 

بني السلطات مل يتأمن، والتوازن بني السلطات 

مواليد 11 كانون االول 1928 الحدت - بريوت. 
متزوج من نورما ابنة العميد الركن جوزف حرب، له منها ولدان: ديان وجان بيار. 

الضيعة  مدرسة  الحدت ويف   - االقدسني  القلبني  مدرسة  دروسه يف  تلقى  العلمي:  املستوى 
"السنديانة" كنيسة السيدة الحدت ويف مدرسة الشياح عند االستاذ ملحم حاتم. انتقل اىل 
الجامعة االمريكية الفرع االنكليزي من الصفوف االبتدائية حتى السنة االوىل يف الطب، واكمل 

دروسه الطبية يف جامعة القديس يوسف حيث نال شهادة الدكتوراه من الدولة الفرنسية.
تخصص يف الجراحة العامة. 
مجاز يف الفلسفة القدمية. 

حائز الدراسات العليا يف الرياضيات وعلم الفلك والبيولوجيا والفيزياء. 
دكتوراه دولة يف العلوم االجتامعية.

الخربة العملية والطبية:
رئيس لجنة اطباء مستشفى سانت تريز - الحدت. 

رئيس قسم الجراحة يف مستشفى سانت تريز - الحدت.
جراح يف مستشفى قلب يسوع ومستشفى سانت تريز.

الخربة السياسية:
انتخب نائبا عن دائرة بعبدا املنت الجنويب من العام 1972 حتى عام 1992، ويف انتخابات 1996.

بيار عبده دكاش

النائب السابق الدكتور بيار دكاش. 

الوزير سليم جريصايت ممثال رئيس الجمهورية ميشال عون يقلد الدكتور دكاش وسام االرز الوطني من رتبة كومندور.
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 أســعار خاصة  لعسكرّيي األمن العام

Jdeideh: Main Branch - 01 875444

Hazmieh: City Center - 01 283851

Choueifat: The Spot - 05 815122

Dora: City Mall - 01 897848

www.rovina.com

لتطوير  املمهدة  االنتقالية  واملرحلة  يتأمن،  مل 
نظامنا السيايس من نظام طائفي اىل نظام الدولة 
املدنية العرصية مل تتأمن. يبقى ان سيادة الدولة 
اللبنانية التي كانت من اولوياتنا يف مؤمتر الطائف، 
خارجية  قوى  من  منتهكة  اليوم  حتى  تزال  ال 
وداخلية. من هنا اهمية استئناف الحوار الوطني 
ملصلحة لبنان، اوال، وملصلحة اجيالنا املقبلة التي 

هي امانة يف اعناقنا.

الطائف مات، من  اللقاءات ان  ■ قلت يف احد 
يتحمل مسؤولية عدم تطبيقه؟

رينه  مبوت  مات  الطائف  ان  قلت  عندما   □
معوض، قصدت انهم مل يحرتموا روح الطائف الذي 
تخطوا  انهم  االيجابيات، كام  الكثري من  يتضمن 
نصه. عدم احرتام روح الطائف هو الذي ادى اىل 
موت رينه معوض، وعدم احرتام النصوص ادى اىل 
مخالفات يف هذا املجال. لكن من جهة ثانية اعترب 
ان الطائف مل ميت نهائيا، وميكن اصالحه. املشكلة 
ال تكمن يف الطائف وال يف النفوس، بل بقدر ما 
تطبق هذه النصوص، عىل ان يعاد النظر يف عدد 

كبري منها يف مجلس النواب.

ابرز  هي  ما  الذكريات،  رشيط  يف  عدنا  اذا   ■
دامئة  وتبقى  عنك  تغيب  ال  التي  املحطات 

الحضور؟
باالحداث  وميلء  طويل  ذكريايت  رشيط   □
كنت  الدوام  عىل  والين  واملواقف.  واملحطات 
معي  حصلت  حادثة  ساروي  الناس،  اىل  ارتاح 
يف  خطابا  القي  كنت  االول.  السيايس  عهدي  يف 
الغبريي عام 1964 وطرحت مرشوعني: ان يصبح 
لبنان مستشفى الرشق او املركز الطبي الجراحي 
االول يف الرشق، وان يصبح املركز الثقايف االعالمي 
االول يف الرشق. عىل اثر اعالين هذين املرشوعني 
سألني شاب من الحضور: ما رأيك يف طائفية رئاسة 
الجمهورية؟، فاجبته: عندما تصبح املرأة اللبنانية 
قادرة عىل ان تهز رسير ابنها قائلة له: ريتك تقربين 
يا مارون، او ريتك تقربين يا محمد، او يا قبار عيوين 
يا عيل، او يا رزقايت يا ذوقان، ان شاء الله بنشوفك 
ام  من  تطلب  كيف  اذ  لبنان".  جمهورية  رئيس 
ومن طفل والء لوطن ال يعطيهام حقوقهام كاملة؟

■ كطبيب هل كان يلجأ اليك زمالء ونواب ووزراء 
وحتى رؤساء لعالجهم؟

□ طبيعي انه كانت يل مع بعض الزمالء السياسيني 
السياسية.  عالقتي  اىل  اضافة  مهنية  عالقة 
مبعنى انني نزوال عند رغبة بعضهم، كنت اتوىل 
معالجتهم وتقديم مشوريت الطبية لهم او الفراد 

عائالتهم عند الرضورة.

التجربة  هذه  بعد  للبنانيني  وصيتك  هي  ما   ■
املديدة؟

ابناء وطني عموما،  اىل  بتوجيه رسالة  اكتفي   □
وهي احسنوا اختيار ممثليكم يف السلطة. ايدوا 
والذين  النرية  واالفكار  البيض  االيادي  اصحاب 
يتقدم عندهم االنتامء الوطني عىل اي انتامء اخر، 
لديهم  الذين  اولئك  او طائفي...  او حزيب  فئوي 
الشخصية  حياتهم  يف  ويجمعون  عمل،  برامج 
ومامرساتهم  النظرية  طروحاتهم  بني  العامة 

العملية.

مع عائلته واحفاده.

يف جولة انتخابية عام 1972. 

منح رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ممثال بوزير شؤون الدولة لرئاسة الجمهورية سليم 
جريصايت النائب السابق الدكتور بيار دكاش وسام االرز الوطني من رتبة كومندور، تقديرا 

لعطاءاته يف املجاالت الوطنية واالجتامعية والسياسية. 
اقيم للمناسبة احتفال يف دارة دكاش يف بلدته الحدت، قلد يف خالله الوزير جريصايت الوسام 
للمكرم يف حضور النواب: عيل عامر، حكمت ديب، آالن عون، بيار بوعايص، فادي عالمة، 
شوقي دكاش، النقيب السابق عصام كرم، رئيس جامعة القديس يوسف االب سليم دكاش، 
رئيسة مستشفى السانت تريز يف الحدت االم بولني فارس، اىل نواب سابقني ورئيس بلدية 
ورؤساء  ومخاتري  ومحامني وعسكريني  وقضاة  البلدي  املجلس  واعضاء  الحدت جورج عون 

روابط عائلية واطباء واصدقاء وزمالء وعائلة املكرم وحشد من ابناء الحدت.

وسام االرز الوطني
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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

يلعب ممثل االمني العام واملنسق الخاص لالمم املتحدة يف لبنان دورا محوريا يف 
صوغ السياسات الدولية وترجمتها محليا. منذ العام 2006، تركز تفويضه بشكل 

كبري عىل تطبيق القرار 1701 ومندرجاته

"ال يزال القرار 1701 اكرث وثيقة ذات اهمية 
هذه  اليوم"،  لغاية  لبنان  شأن  يف  صدرت 
العبارة هي للمنسق الخاص لالمم املتحدة يف 
لبنان يان كوبيش يف حواره مع "االمن العام" 
طلبه  ما  وجديد  تفويضه  حول  واملتمحور 
قرار مجلس االمن بعد التجديد سنة اضافية 
جنوب  يف  العاملة  الدولية  الطوارئ  لقوات 
لبنان منذ 29 آب الفائت، والذي حمل الرقم 
لبنان منذ  الذي عنّي يف  2485. لكن كوبيش 
من  اممي  ديبلومايس  وهو   ،2019 شباط 
سلوفاكيا، يشري اىل ان الطريق ال تزال طويلة 
ونفى  للقرار1701.  الكامل  التطبيق  نحو 
اليونيفيل.  عدد  لتخفيض  خطة  اية  وجود 
املتحدة  االمم   ستلعبه  الذي  الدور  شأن  يف 
النزاع  حل  حول  العتيدة  املفاوضات  يف 
قال  وارسائيل،  لبنان  بني  البحري  الحدودي 
املعايري  لبنان وارسائيل  ان يحسم  ينتظر  انه 
حول  للمفاوضات  الرئيسية  واالطر  العملية 

البحرية.   الحدود 
تقديره  عن  بالتعبري  الحوار  كوبيش  استهل 
عباس  للواء  وخصوصا  العام  لالمن  العميق 
ابراهيم  باللواء  "اجتمع  فقال:  ابراهيم، 
الفريق  من  زماليئ  وخصوصا  منتظم  بشكل 
حلول  يف  للبحث  يلتقونه  الذين  االنساين 
اىل  ايضا  اشري  اهتامم مشرتك.  ذات  ملواضيع 
السياسية  للشؤون  التصدي  يف  املهم  دوره 
التعبري  اريد  كام لتداعيات حادثة قربشمون. 
والفريق  العام  االمن  ولتفوق  له  امتناين  عن 
لالمم  جديرين  رشكاء  لكونهم  العامل 
امن  اجل  من  مهام  دورا  وللعبهم  املتحدة، 

البلد واستقراره".

■ قلت انك وجدت حلوال ملشاكل عدة مع 
اللواء عباس ابراهيم، ما هي هذه املشاكل؟

تتعلق  مشاكل  االحيان  بعض  يف  تعرتضنا   □
بعمل زمالئنا يف الشؤون االنسانية، منها مثال 
ما يتعلق بالالجئني السوريني. ويواجه فريقنا 
الحدود يف  االممي احيانا مسائل حني يجتاز 
اثناء السفر للعمل. لكن مهام كانت املشاكل 
بذهنية  تتم  العام  االمن  من  مقاربتها  فان 

ايجاد الحلول.

يف   1701 القرار  لتطبيق  تقييمك  هو  ■ما 
الجنوبية  الضاحية  يف  املسرّيات  حادثة  ضوء 
لبريوت يف آب الفائت ورد حزب الله، كذلك 

ما حدث يف رامية؟
املتعلقة  الدويل  املجتمع  قرارات  بني   □
القرار  من  اهمية  اكرث  يوجد  ال  بلبنان 
1701. التعمق يف القرار 2485 الصادر عن 
مجلس االمن يف 29 آب 2019 يظهر اعادة 
كاكرث   1701 القرار  عىل  مجددا  التأكيد 
االيام  يف  رسرت  حاسمة.  اساسية  وثيقة 
لبنان  االخرية لسامعي مسؤولني رفيعني يف 
تعيد  الله  حزب  بينها  من  مختلفة  وقوى 
تأكيد دعمها والتزامها هذا القرار. يبقى ان 
الطريق ال تزال طويلة نحو تطبيقه الناجز. 
عىل الرغم من هذا الواقع، اسفرت الجهود 
وخصوصا  الدولة  سلطات  تبذلها  التي 
املرسخ  الدور  وكذلك  اللبناين  الجيش 
وضع  عن  اليونيفيل  وانشطة  لالستقرار 
ممتاز من الهدوء الطويل االمد يف محاذاة 
الخط االزرق، وافضت اىل بيئة اسرتاتيجية 
تقع  عندما  لبنان.  جنوب  يف  جديدة 

وارسائيل  لبنان  اليونيفيل  تساعد  مشاكل، 
من  ملعالجتها.  الثالثية  اآللية  خالل  من 
يف   1701 القرار  اقرار  منذ  اخرى،  ناحية 
له  او  العام 2006 مل نشهد تقدما ملموسا 
تبقى  النار.  الطالق  الدائم  للوقف  مغزى 
يف  املستمر  والنقص  املتواصلة  الخروق 
خطرا  جانبا  الجوهري  القرار  هذا  تطبيق 

من الواقع.

الطالق  دائم  وقف  موضوع  اثارة  ملاذا   ■
النار يف هذا التوقيت تحديدا؟ 

االمن  مجلس  مواقف  اىل  الرجوع  اريد   □
يف  نجد   .2485 االخري  القرار  يعكسها  كام 
اىل  االفرقاء  لجميع  القرار دعوة واضحة  هذا 
االلتزام الكامل بتطبيق واحرتام القرار 1701. 
الخروق  لكل  شديدة  ادانة  ايضا  نجد  سوف 

املنّسق الخاص لألمم املتحدة:
األطراف الدولّيون أكدوا أن 
ال حرب وال تصعيد في لبنان

املنسق الخاص لالمم املتحدة يف لبنان يان كوبيش.

االزرق.  الخط  تطاول  التي  والربية  الجوية 
وقف  باحرتام  لالفرقاء  قويا  طلبا  وسنجد 
العبارات  باقوى  وادانة  العدائية،  االعامل 
لكل الهجامت التي تهدد االمن واالستقرار يف 
االرايض  لسالمة  دعم  اقوى  عن  وتعرب  لبنان، 
الوقت  يف  نجد  لبنان.  والستقالل  ولسيادتها 
دائم  وقف  عىل  العمل  لبدء  توقعا  ذاته 

الطالق النار. 

■ توجد ايضا اراض لبنانية محتلة...
الوثيقة يتطرق  □ يوجد جزء آخر من هذه 
بوضوح اىل الحاجة اىل االرساع يف التوصل اىل 
حل يف هذا الشأن مع اشارة واضحة لقضية 
شامل الغجر، ويطلب من ارسائيل ان ترسع 
يف سحب جيشها من شامل الغجر من دون 

اي تأخري اضايف.

والجيش  اليونيفيل 
اللبناني يحققان في 

حوادث االول من ايلول

ال خطة لالمم املتحدة 
لتوطني الالجئني السوريني

يتوقع القرار 2485 
بدء العمل على وقف دائم 

الطالق النار

وقعت يف االول من ايلول ثم يف التاسع منه 
هي قيد التحقيق من اليونيفيل بالتعاون مع 

اللبناين.  الجيش 

■ ما هو الجديد يف القرار 2485 يف ما يخص 
اسرتاتيجية  مراجعة  من  وهل  اليونيفيل؟ 
يف  حولها  حصل  الذي  النقاش  بعد  جديدة 

آب الفائت؟ 
القرار  وجهها  التي  االساسية  الرسالة   □
ان  هي  اليونيفيل  والية  مدد  الذي   2485
وان  اساسية،  قاعدة  يشكل   1701 القرار 
ذكر  الجميع.  من  مطلوب  الكامل  تطبيقه 
الحساسة  النواحي  من  عددا   2485 القرار 
التي تحتاج اىل تطبيق. من بينها الطلب من 
جميع الدول يك تدعم بالكامل وتحرتم اقامة 

او  املسلحني  االفراد  من  خالية  منطقة 

املسرّيات...  تتحدث مسهبا عن مسألة  مل   ■
يف  ونحن  اليونيفيل  تفويض  تجديد  فمنذ 
وحوادث  املسرّيات  مع  مشاكل  لدينا  لبنان 

مختلفة اخرى؟
لالجواء  والخروق  الحوادث  هذه  تحصل   □
االحيان  غالب  يف  ارسائيل  من  اللبنانية 
وتتحدث  اليونيفيل،  عمليات  منطقة  يف 
بشكل  املتحدة  لالمم  التابعة  البعثة  عنها 
يف  وافر  وتوثيق  ادانات  ايضا  توجد  واضح. 
العام  االمني  يصدرها  التي  الدورية  التقارير 
االخري  الحادث  يخص  ما  يف  املتحدة.  لالمم 
وممثلو  الحكومة  عرّبت  الفائت،  آب   25 يف 
الدولة يف لبنان عن موقف واضح يف مستهل 
التحقيقات. وقد علق الناطق الرسمي لالمني 
مجلس  قرار  عاكسا  املتحدة  لالمم  العام 
التي  الحوادث  ان  التطورات.   2485 االمن 
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موجودات واسلحة بني الخط االزرق وبني 
للحكومة  التي  تلك  باستثناء  الليطاين  نهر 
تعزيز  طلب  وايضا  واليونيفيل.  اللبنانية 
االسلحة،  حظر  تطبيق  حول  التقارير  رفع 
ميكن  ال  محددة  مناطق  حول  والتبليغ 
التي  االسباب  وعن  اليها  الوصول  لليونيفيل 
تم  لحرية حركتها.  القيود  تقف خلف هذه 
سيطرة  بسط  اىل  الحاجة  عىل  ايضا  التأكيد 
برمتها،  اللبنانية  االرايض  عىل  لبنان  حكومة 
واالعرتاف بأن الجيش اللبناين والقوى االمنية 
يف  الوحيدة  املسلحة  الرشعية  القوى  هي 
اىل  مضطر  بانه  االمن  مجلس  شعر  لبنان. 
الثانية،  النقطة  امللحة.  الرسائل  ارسال هذه 
طلبت  فقد  العدد.  يف  تخفيض  يحصل  لن 
الحكومة اللبنانية تجديد التفويض من دون 
وردت  التي  التوصيات  احدى  ان  اال  تغيري. 
عىل  يرتتب  انه  اىل  تشري  عدة  اماكن  يف 
)مكتب  االونسكول  عىل  وكذلك  اليونيفيل 
ان  لبنان(  يف  املتحدة  لالمم  الخاص  املنسق 
وفاعلية  كفاية  زيادة  كيفية  يف  جديا  يفكرا 
تم  املنطلق،  هذا  من  وتعاونها.  عملياتها 
ان  املتحدة  لالمم  العام  االمني  من  الطلب 
حزيران  قبل  االمن  ملجلس  تقريرا  يرفع 

.2020

للنقاط  حل  ايجاد  حول  اتفاق  من  هل   ■
وارسائيل  لبنان  بني  عليها  املتنازع  الحدودية 

عىل طول الخط االزرق؟
جرى  وقد  زمن.  منذ  املسار  هذا  بدأ   □
تزال توجد  اتفاقات مبدئية، وال  اىل  التوصل 
الخط  يخص  ما  يف  املرشعة  االسئلة  بعض 
اليونيفيل  مهام  من  جزء  ذلك  لكن  االزرق. 
لبنان  مع  امللف  هذا  عىل  تعمل  التي 
العملية  هذه  تعاود  ان  امتنى  وارسائيل. 
حول  النقاش  موازاة  يف  مجددا،  الحراك 
حول  وارسائيل  لبنان  بني  البحرية  الحدود 
املنطقة االقتصادية الخالصة، وهذا امر جيد 

الستقرار لبنان ومنوه وكذلك للمنطقة.

كيف  البحرية،  الحدود  اىل  بالنسبة   ■
ان  وخصوصا  املتحدة  االمم  دور  سيكون 

السيد ديفيد شنكر املبعوث االمرييك املكلف 
هل  اممية،  رعاية  عن  تحدث  امللف  بهذا 

سيكون دورها مسهال فحسب؟
□ ينبغي عىل لبنان وارسائيل ان يقررا يف هذا 
حول  نقاشهم  يحسموا  مل  فاالفرقاء  الشأن، 
معايري العملية واالطر الرئيسية للمفاوضات. 
االمرييك  والوسيط  االفرقاء  بقوة  اشجع  انا 
عىل العمل بجد الستكامل هذه الجهود بغية 
مدرك  انا  االطار.  حول  اتفاق  اىل  التوصل 
املتحدة،  لالمم  مؤثر  لدور  تصور  يوجد  انه 
الجهود  حصيلة  انتظار  اىل  احتاج  لكنني 

املتعلقة باطار املفاوضات.

منوذجي  فوج  نرش  مبادرة  جديد  ما   ■
اطلقها  التي  الجنوب(  يف  اللبناين  )للجيش 

املؤمتر الوزاري املعروف بروما 2؟ 
جانب  من  متصاعدة  جهودا  الحظت   □
االلتزام.  هذا  الحرتام  اللبنانية  السلطات 
حول  حاليا  الحديث  ويرتكز  تتقدم  العملية 
للفوج  الرئييس  القيادة  مقر  موقع  اعداد 
مع  نقاشايت  خالل  من  الحظت  النموذجي. 
اللبناين،  الجيش  قائد  عون،  جوزف  الجرنال 
التزامه زيادة انتشار الجيش اللبناين يف جنوب 
لبنان، والسري قدما بالفوج النموذجي. امتنى 

ان نرى تقدما ملموسا يف االشهر املقبلة. 

ملسؤوليات  التدريجي  االنتقال  عن  ماذا   ■
اللبنانية  البحرية  قوات  اىل  البحرية  القوات 
عام  الصادر   2433 القرار  احكام  بحسب 

2018؟
 2485 الرقم  االمن  مجلس  قرار  اعاد   □
الجيش  قوات  انتشار  رضورة  عىل  التأكيد 
االقليمية  املياه  ويف  لبنان  جنوب  يف  اللبناين 
وبوترية  ومستدام  فعيل  بشكل  للبنان 
تقديم  اللبنانية  الحكومة  وناشد  متسارعة، 
خطة لزيادة القدرات البحرية يف ارسع وقت 
الوصول اىل تخفيض جوهري  ممكن، بهدف 
بها  تضطلع  التي  البحرية  للمهمة  ونهايئ 
الجيش  اىل  املسؤوليات  وانتقال  اليونيفيل 
الفعال  للبناء  الوثيق  التزامن  مع  اللبناين، 

اللبنانية. البحرية  لقدرات 

■ هل تم تقديم هذه الخطة؟
من  تأكيدها  جرى  وقد  وشيكة،  باتت   □
القرار احالة واضحة  البلد. توجد يف  سلطات 
وقت  اقرب  يف  مامثلة  خطة  ترقب  ملسألة 
ممكن. يف الوقت عينه، هناك متابعة لاللتزام 
لليونيفيل  البحرية  املهمة  خالل  من  بالعمل 
تخفيضها  مع  بالتزامن  يتم  العمل  وهذا 
واستباق  ترقب  جانب  اىل  البحرية،  لقواتها 
انه  البحرية.  وامكاناته  لبنان  قدرات  توطيد 
يعّول عىل  انه  عن  فضال  االمد،  مسار طويل 
الدعم والتعاون مع مختلف الرشكاء الدوليني 
عىل  مؤرشات  مثة  نظري،  وجهة  من  للبنان. 

انه يف امكاننا توقع تقدم تدريجي.

اللبناين  الجيش  مع  التعاون  عن  ماذا   ■
واالمن العام وقوى االمن الداخيل يف ما يخص 
تبني اسرتاتيجيا االدارة املتكاملة للحدود من 
االمنية  السلطات  بني  التنسيق  تعزيز  اجل 

املعنية؟ والتجارية 
□ كنت مرسورا بالتقدم الحاصل يف هذا املجال، 
السيام يف اثناء زيارايت اىل املعابر عند منطقة 
املصنع، وايضا حني زرت افواج الحدود ولجنة 
مراقبة الحدود. انا مدرك للجهود الجارية من 
اجل تعزيز االدارة املتكاملة للحدود ولتطوير 
يشجعني  ما  اللبنانيني.  الرشكاء  بني  التنسيق 
هو ادراج وتثبيت االسرتاتيجيا املحدثة لالدارة 

املتكاملة للحدود عىل اجندة الحكومة.

السوريني،  الالجئني  ملف  اىل  بالنسبة   ■
اكرث  هي  املتحدة  االمم  وكاالت  ان  يبدو 
االقتصادي  االدماج  باسرتاتيجيا  اليوم  اقتناعا 
واالجتامعي؟ ماذا يعني ذلك؟ هل هي خطة 

للتوطني يف لبنان؟ 
لالمم  خطة  توجد  ال  بوضوح،  اقولها   □
يف  السوريني  الالجئني  لتوطني  املتحدة 
حد  اىل  متعاطفة  املتحدة  االمم  لبنان. 
ويف  السوريني،  الالجئني  وضع  مع  كبري 
بالتحديات  بشدة  تشعر  هي  ذاته  الوقت 
لبنان واملجتمعات  يتكبدها  التي  والتكلفة 
يقوله  ما  اىل  اوال  االصغاء  يجب  املضيفة. 
االعظم  السواد  السوريون.  الالجئون 
اىل  منازلهم،  اىل  العودة  يف  يرغبون  منهم 
انهم  موطنهم.  يف  غادروها  التي  االماكن 
رشكاؤنا  اليهم  تحدث  كلام  ذلك  يرددون 
هو  ثانيا  اليه  نحتاج  ما  االنسانيون. 
الظروف  وهذه  لعودتهم،  الظروف  توافر 
من  ومضمون  مالئم  بشكل  متوافرة  غري 
مسائل  توجد  تزال  ال  السورية.  السلطات 
االعامر  اعادة  تجعل  مادية  وعوائق  امنية 
كام  جارية  غري  منازلهم  تأهيل  واعادة 
فان  الوضع،  هذا  يسود  حني  ويف  يجب. 
وعهد  التزام  هو  كالجئني  مساعدتهم 
للبنان  سواء  االنساين  للقانون  وفقا  انساين 
توجد  ال  لكن  املتحدة،  االمم  ملنظومة  ام 
املتحدة  االمم  من جانب  اية خطة  اطالقا 

هنا. لتوطينهم 

يف  حرب  نشوب  خطر  احتامالت  هي  ما   ■
لبنان؟ 

خالل  من  واحد،  امر  قول  ميكنني   □
مع  كذلك  املعنيني،  االفرقاء  مع  اتصااليت 
الدويل،  املجتمع  يف  الفاعلني  االعضاء 
ان  التأكيد  ميكنني  االمن،  مجلس  واعضاء 
يريدون  ال  انهم  يقولون  االفرقاء  جميع 
هذه  اؤيد  وانا  التصعيد،  وال  الحرب 
عرضية  مشاكل  من  الرغم  عىل   املقاربة. 
او حوادث متقطعة، فان الرسالة الحساسة 
نريد  وال  الحرب  نريد  ال  تبقى:  والرئيسية 

التصعيد.

اسرائيل تعتبر ان
األمم املتحدة منحازة

الى صالح لبنان

لبنان واسرائيل يقرران 
في شأن دورنا في 
البحرية املفاوضات 

سعدت لتجديد دعم االفرقاء اللبنانيني ومنهم حزب الله للقرار 1071.
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يتخذ قسم رعاية املصالح الذي تديره دولة ثالثة لصالح دولتني متنازعتني قطعتا عالقاتهام الديبلوماسية حيزا رئيسيا اليوم يف 
العالقات الدولية، فرنى مثال ان سويرسا تدير مصالح الواليات املتحدة االمريكية يف ايران، وتشيكيا تدير مصالحها يف سوريا. 

فمتى نشأت اقسام حامية املصالح؟ ما دورها وما هي صالحياتها القانونية؟

تعترب بعثات رعاية املصالح حديثة العهد يف 
تاريخ العالقات الديبلوماسية، تعينها دولة 
العالقات  معها  قطعت  دولة  لدى  مرسلة 
الديبلوماسية فتعمل عرب دولة ثالثة لرعاية 
حني  اىل  رعاياها  شؤون  وتيسري  مصالحها 

الديبلوماسية.  اعادة استئناف العالقات 
املستفيدة"  "البعثة  البعثة  هذه  تسمى 
الديبلوماسية  البعثة  راية  تحت  وتعمل 
القامئة  للدولة  التابعة  السفارة  اي  الدامئة، 
هذه  اسم  وتستخدم  املصالح،  برعاية 
الرسمية  السلطات  مخاطبة  يف  البعثة 

املستقبلة.  للدولة 
ينشئ  املصالح  لرعاية  قامئة  دولة  تعيني 
اطراف هي:  ثالثة  بني  الضلع  ثالثية  عالقة 
والدولة  املصالح  برعاية  القامئة  الدولة 
رعاية  تطلب  التي  )املرسلة(  املستفيدة 
اي  املضيفة  الدولة  واخريا  مصالحها 
املصالح عىل  املستقبلة والتي متارس رعاية 

اراضيها او عىل اراض تابعة لها.
اتفاق  مبوجب  القامئة  الدولة  تعيني  يتم 
التي  القامئة  والدولة  املرسلة  الدولة  بني 
الدولة  من  قبولها  يتوجب  والتي  تختارها 

املضيفة. 
مفهوم  عن  الدولة  هذه  وضعية  تختلف 
زمن  يف  التقليدي  الحامية"  "الدولة 
قواسم  وجود  من  الرغم  عىل  الحروب، 
امرة  او  بسيادة  تتمتع  ال  لكنها  مشرتكة، 
عىل الدولة املرسلة او املستضيفة بل تهتم 

وديا مبصالح االوىل.
"الدولة  بأن  الديبلومايس  التاريخ  يخرب 
التاسع  القرن  منذ  دورا  لعبت  الحامية" 
العامليتني،  الحربني  يف  دورها  وتبلور  عرش 
الحرب  مدنيي  بحامية  اضطلعت  اذ 
العالقات  من  ادىن  حد  وضامن  واالرسى 

يف  سويرسا  قامت  املتحاربني.  االطراف  بني 
 25 مصالح  بحامية  االوىل  العاملية  الحرب 
العاملية  الحرب  يف  العدد  وارتفع  دولة، 

الثانية اىل 35 دولة. 
للدولة الحامية دورها يف زمن السلم ايضا، 
الفائت  القرن  ستينات  اليها يف  لجأت  فقد 
بسبب  حديثا،  استقاللها  نالت  عدة  دول 
تأميمها  او  ديبلوماسية  لعالقات  قطعها 
الحامية  الدولة  فرعت  االجنبية،  لالموال 
االتفاق  عىل  وساعدتهم  االطراف  مصالح 
الدول  عمل  توسع  عادلة.  تعويضات  عىل 
وجود  بسبب  الحروب،  حقبة  يف  الحامية 
مقار  فشمل  لها  املرسلة  للدولة  مصالح 
والرعايا  واملحفوظات  واالموال  البعثات 

واموالهم. 
مبساع  تقوم  دولة  ليست  فهي  كذلك 
تقوم  الذي  الودي  بالعمل  اي  حميدة، 
بقصد  للطرفني  صديقة  ثالثة  دولة  به 
الدولتني  بني  الخالف  حدة  من  التخفيف 
مالءمة  اكرث  جو  وايجاد  املتنازعتني، 
تفاهم  اىل  والوصول  املفاوضات  الستئناف 
بينهام وليس لها شأن يف العمل عىل تفادي 
نشوب نزاع مسلح او حل النزاع سلميا او 

اىل وضع حد لحرب مندلعة.
تشكلها  التي  الديبلوماسية  البعثة  متثل 
الدولة  يف  مصالحها  لرعاية  املرسلة  الدولة 
مؤقتا،  وضعا  العالقات  معها  قطعت  التي 
رسمية  باتصاالت  القيام  وسعها  يف  لكن 
برعاية  القامئة  الدولة  اسم  مستخدمة 
مصالحها يف مخاطبة السلطات الرسمية يف 

املستقبلة. الدولة 
االتصال  الدولة  بعثة  لرئيس  يحق 
الدولة  يف  الخارجية  وزارة  يف  باملسؤولني 
املعنيتان  الدولتان  تتفق  مل  ما  املضيفة، 

البعثات  لهذه  يجوز  ال  ذلك.  خالف  عىل 
دار  عىل  شعارها  او  دولتها  علم  ترفع  ان 
نقلها،  وسائل  او  رئيسها  منزل  او  البعثة 
ممتلكاتها  وحصانات  البعثة  حصانات  اما 
جرى  فقد  ومواصالتها  اتصاالتها  ووسائل 

احرتامها يف العرف. 
دخل مفهوم الدولة القامئة برعاية املصالح 
اىل القانون الدويل العريف ثم اىل معاهدات 
تضمينها  وتم  االنساين.  الدويل  القانون 
الديبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاق  يف 
عىل   45 املادة  يف  نصت  اذ   ،1961 عام 
العالقات  قطع  حالة  يف  "تراعى  انه: 
االستدعاء  او  دولتني  بني  الديبلوماسية 
املؤقت او الدائم الحدى البعثات، االحكام 

االتية:
- يجب عىل الدولة املعتمد لديها، حتى يف 
حالة وجود نزاع مسلح احرتام وحامية دار 

البعثة وكذلك اموالها ومحفوظاتها.
للدولة املعتمدة ان تعهد بحراسة  - يجوز 
البعثة وكذلك اموالها ومحفوظاتها اىل  دار 
دولة ثالثة تقبل بها الدولة املعتمد لديها.

بحامية  تعهد  ان  املعتمدة  للدولة  يجوز   -
ثالثة  اىل دولة  مصالحها ومصالح مواطنيها 

تقبل بها الدولة املعتمد لديها".
اما املادة 47 فنصت عىل االيت:

"يجوز الية دولة معتمدة تطلب اليها ذلك 
اية دولة ثالثة غري ممثلة يف الدولة املعتمد 
هذه  موافقة  وبعد  مؤقتا  تتوىل  ان  لديها، 
الثالثة  الدولة  تلك  مصالح  حامية  االخرية 

موكلها". ومصالح 
جامعة  من  املاليك  هادي  الدكتور  يقول 
بغداد يف دراسة عن املوضوع انه "اذا كان 
من الثابت انه يف كل نظام قانوين يترصف 
كل شخص باسمه ولحسابه الخاص، فانه يف 

قسم رعاية املصالح لدولتني متخاصمتني:
وسيط العالقات الديبلوماسية املقطوعة!

بعض االحوال )كام يف حال قطع العالقات 
الديبلوماسية(، من املمكن ان يقوم شخص 
قانوين بالترصف باسم ولحساب شخص اخر 
الذي  القانوين  العمل  اثار  تنسب  وبحيث 
تم اتخاذه مبارشة اىل الشخص الذي اتخذ 
تعرف  الظاهرة  وهذه  لحسابه،  العمل 
ظاهرة  وهي  النيابة،  او  التمثيل  باسم 
مبا  القانونية  االنظمة  كل  يف  حاليا  مقبولة 

يف ذلك النظام القانوين الدويل". 
تقوم  الديبلوماسيني،  الباحثني  وبحسب 
قطع  بعد  واملستقبلة  املرسلة  الدولتان 
قسم  بفتح  بينهام  الديبلوماسية  العالقات 
او شعبة لرعاية مصالح كل واحدة منهام يف 
الدولة االخرى يسمى قسم رعاية املصالح، 
قسم  او  املصالح،  عن  الدفاع  قسم  او 
هذا  يضم   .Interest Section املصالح 
تعينها  املرسلة  للدولة  تابعة  بعثة  القسم 
من موظفيها )يف املبدأ، لكن ليس ما مينع 
من  ديبلوماسيني  القامئة  الدولة  تختار  ان 
من  يكون  والذين  املصالح(،  الدارة  عندها 
بينهم ديبلوماسيون واداريون بالعدد الذي 
الدولة  يف  دولة  كل  مصالح  رعاية  تقتضيه 
ذلك وعىل  معها عىل  االتفاق  بعد  االخرى 
البعثة  هذه  وتعمل  باملثل  املعاملة  اساس 
البعثة  راية  تحت  املستفيدة(،  )البعثة 
التابعة  الدامئة )اي السفارة(  الديبلوماسية 

برعاية  تقوم  التي  اي  الحامية،  للدولة 
البعثة  اسم  وتستخدم  الدولتني  مصالح 
للدولة  الرسمية  السلطات  مخاطبة  يف 

املستقبلة. 
الراعية  او  الحامية  الدولة  كيف يتم تعيني 

للمصالح؟
املصالح  برعاية  القامئة  الدولة  تعيني  يتم 
املستفيدة  الدولة  بني  اتفاق  مبوجب 
والدولة القامئة برعاية املصالح والتي يجب 
بحسب  املضيفة  الدولة  من  قبولها  يتم  ان 
كتاب "قطع العالقات الديبلوماسية" الحمد 
العربية  النهضة  دار  عن  الصادر  الوفا،  ابو 
ملزمة  ليست  املرسلة  الدولة   .1991 عام 
بحسب اتفاق فيينا واملادة 45، تعيني دولة 
ثالثة لرعاية مصالحها، وهي نصت عىل انه 
"يجوز للدولة املعتمدة ان تعهد ... اىل دولة 
ثالثة". يف هذا االطار، يذكر ابو الوفا يف كتابه 

انه "قد يحدث قطع العالقات الديبلوماسية 
قامئة  دولة  تعيني  يجري  وال  دولتني  بني 
لكلتيهام.  او  الحداهام  املصالح  برعاية 
الديبلوماسية  العالقات  قطع  منذ  وهكذا 
تعني  مل   ،1946 عام  والبانيا  بريطانيا  بني 
البانيا، وبعد قطع  دولة متثل بريطانيا لدى 
العالقات بني مرص واتحاد جنوب افريقيا مل 
مصالح  ترعى  ثالثة  دولة  عىل  االتفاق  يتم 

كل منها لدى االخرى".
املضيفة  الدولة  صالحيات  فان  كذلك 
الدولة  عمل  عىل  التأثري  يف  واسعة  ليست 
الثالثة الراعية ملصالح الدولة املرسلة. "فاذا 
املرسلة( هي  )اي  املستفيدة  الدولة  كانت 
التي تختار دولة ثالثة للقيام بهذه املهمة، 
فان  بالطبع(،  الثالثة  الدولة  )مبوافقة هذه 
بها  تقبل  ان  يجب  الثالثة  الدولة  هذه 
الدولة املضيفة اي املستقبلة. لكن االخرية، 
ال تتمتع بسلطة مطلقة يف هذا املجال، بل 
معقولة  بطريقة  تترصف  ان  عليها  يرتتب 
وخصوصا يف ظروف تنم عن وجود ازمة يف 
العالقات بينها وبني الدولة املرسلة. وعليها 
الدولة  تعيني  ان ال متنع حسن سري عملية 
عدم  تعلن  بأن  املصالح  برعاية  القامئة 
لرعاية مصالح  اية دولة  لقبول  استعدادها 

الدولة املرسلة". 
يف هذا االطار تم انتقاد موقف اندونيسيا 

حمت سويرسا 
مصالح 53 

دولة يف الحرب 
العاملية الثانية.

يجب ان تنال الدولة 
للمصالح موافقة  الحامية 

دولة املقر
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الديبلوماسية  العالقات  قطعها  اثر 
من  طلبها  بسبب   1964 عام  هولندا  مع 
السفارة الربيطانية التي كانت مكلفة رعاية 
املصالح الهولندية ان تعترب مهمتها منتهية، 
مع اعالنها يف الوقت عينه انها ترفض رعاية 
هذه املصالح من اية دولة اخرى. )املصدر 

السابق - احمد ابو الوفا(.
رعاية  قسم  رئيس  تعيني  اىل  بالنسبة 
موافقة  اىل  قانونيا  يحتاج  ال  فهو  املصالح، 
سياسيا  االفضل  من  لكن  املقر.  دولة  من 
الدولتني  بني  شأنه  يف  التداول  يتم  ان 
املصالح  برعاية  القامئة  والدولة  املستفيدة 
الن  اخرى،  جهة  من  املضيفة  الدولة  وبني 
تعيينه،  عىل  االعرتاض  ميكنها  االخرية  هذه 
اوراق  يزود  ال  انه  عىل  العمل  جرى  وقد 
املتبعة  للقواعد  نقله وفقا  يتم  اعتامد كام 
يف الدولة املرسلة والخاصة بتنقالت اعضاء 
البعثة. وقد يتم ابعاد اعضاء بعثات الدولة 
ولكن  املضيفة،  الدولة  مبعرفة  املستفيدة 

من خالل الدولة القامئة برعاية املصالح. 
القامئة  الدولة  وضع  ان  اىل  االشارة،  تجدر 
برعاية املصالح يختلف عن وضع املحميات 
كالحامية  الدولية  الحامية  ظل  يف  سواء 
الحامية  او  موناكو  امارة  عىل  الفرنسية 
او  مارينو،  سان  جمهورية  عىل  االيطالية 
التي اعلنتها  الحامية االستعامرية كالحامية 
بريطانيا عىل مرص بني عامي 1914 و1922، 
يف  عاما  الحامية  الدولة  متثيل  يكون  حيث 

ادارة العالقات الخارجية للدول املحمية. 
عند  رصاحة  الدولتني  احدى  تعرّب  مل  ما  اخريا، 
عن  االقسام  هذه  فتح  وقبل  بعده  او  القطع 
 نيتها يف عدم فتح هذه االقسام، وهذا قد يحصل 
الدولة  رغبة  هو  القطع  سبب  كان  حال  يف 
البعثة  وجود  من  التخلص  يف  القاطعة 
لديها  االخرى  للدولة  الدامئة  الديبلوماسية 
الشرتاكها او اضطالعها باعامل التجسس او تدبري 
املستقبلة  الدولة  حكومة  انقالبية ضد  مؤامرة 
او ما شابه، مع ذلك، وحتى فتح هذه االقسام، 
فان الدولة املستقبلة ستبقى محتفظة بحقها يف 
طلب سحب االشخاص الذين تراهم غري مرغوب 
فيهم. وذلك بحسب املادة 12 من اتفاق البعثات 
الخاصة لعام 1969 والخاصة باالشخاص املعلنني 

غري مرغوب فيهم او غري مقبولني.

كلف لبنان 
فرنسا رعاية 
مصالحه 
مع مرص 
بعد قطع 
العالقات عام 
.1978

كلف لبنان فرنسا رعاية مصالحه لدى مرص اثر قطعه العالقات الديبلوماسية مع القاهرة عقب 
اتفاق كامب ديفيد عام 1978. لكن املثري لالهتامم بحسب رواية احد السفراء الذين خدموا فرتة 
طويلة يف اثناء تلك الحقبة، ان لبنان قرر االحتفاظ مبقر سفارته يف القاهرة، لكنه كلف فرنسا رعاية 
مصالحه وتيسري شؤون اللبنانيني يف مرص، فعمد اىل نزع علمه عن مقر السفارة ووضع العلم 

الفرنيس مع تغيري اسم البعثة اىل اآليت: سفارة فرنسا - قسم رعاية املصالح اللبنانية يف القاهرة.
وكان السفري زهري حمدان هو املعتمد لبنانيا، ثم تاله السفري عبد الرحمن الصلح الذي بقي لغاية 
مبارك.  السابق حسني  املرصي  الرئيس  اىل  اعتامده  اوراق  وقدم  الديبلوماسية  العالقات  عودة 
ويف فرتة ادارة فرنسا للمصالح اللبنانية درج ان يزور السفارة الفرنسية، كل ديبلومايس فرنيس 
يرشف عىل وصول الحقائب الديبلوماسية اللبنانية االتية من وزارة الخارجية يف بريوت اىل القاهرة 

ويحتيس القهوة - للشكل فحسب - وفق ما يروي الديبلومايس اللبناين.
اىل ذلك، تم نزع كل مظاهر سفارة لبنان عن املقر وكذلك عن االختام واالوراق الديبلوماسية 
برمتها، حتى ان جواز سفر الديبلوماسيني دّون عليه: سفارة فرنسا - قسم رعاية املصالح اللبنانية يف 
القاهرة! وبقي لبنان يعمل تحت راية العلم الفرنيس حتى عودة العالقات الديبلوماسية مع مرص.

سفارة فرنسا ــ قسم رعاية
املصالح اللبنانية في القاهرة
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

األزمة األميركية ـ اإليرانية 
على طريق املفاوضات الساخنة

تشهد االزمة االمريكية ـ االيرانية تقلبات حادة واوقاتا عصيبة. االنفراج الذي الحت بوادره بعد اخرتاق احرزته الوساطة 
الفرنسية مل يدم طويال، والقلق الذي ساد بعد الهجوم عىل "ارامكو" السعودية مل يتبدد رسيعا

من  االول  منذ  وتحديدا  اشهر،  خمسة  قبل 
عقوبات  املتحدة  الواليات  بدأت  عندما  ايار 
النفطية  الصادرات  اىل تصفري  تهدف  قصوى 
قصوى  باستفزازات  ايران  وردت  االيرانية 
عسكرية وسياسية، تلعب الدولتان عىل حافة 
الوقوع  عدم  عىل  شديد  حرص  مع  الهاوية 
اوىل  جولة  من  بالتعادل  خرجتا  وقد  فيها، 
انفاس،  صعبة متيزت بحرب اعصاب وحبس 
وكل طرف راض مبا يفعله: واشنطن ظنت ان 
العقوبات اتت مثارها واقنعت ايران بسلوك 
وطهران  جديد،  اتفاق  عىل  التفاوض  طريق 
رأت ان صمودها اقنع الرئيس االمرييك دونالد 
وتوصل  مجدية  غري  العقوبات  بأن  ترامب 
اىل طاولة  توصل  اكرث مام  الحرب  اىل ساحة 

املفاوضات. لكن من االن فصاعدا اىل اين؟
طريقا  االيرانية  ـ  االمريكية  االزمة  تسلك 
والتهدئة،  التصعيد  متوازيني:  باتجاهني 
وتقرتب االزمة من نقطة الخطورة واملفاوضات 
يريد  ال  الطرفني  من  ايا  ان  وحيث  آن،  يف 
باب  فتح  وتقاطعت مصالحهام عىل  الحرب 
ايران  املأزق:  يف  تساويا  بعدما  املفاوضات 
ترزح تحت ضغط اقتصادي ومايل ثقيل، ومل 
تتوصل اىل كرس الحصار االمرييك رغم الضغط 
الذي مارسته يف مياه الخليج. والرئيس ترامب 
يقرتب من االنتخابات الرئاسية، وال يريد ألي 
مفاجاة تخبئها ايران ان تنعكس عىل وضعه 
مع  للتجاوب  ومستعد  واالنتخايب،  الشعبي 
ماكرون  اميانويل  الفرنيس  الرئيس  وساطة 
من  للخروج  خالص  خشبة  مثل  بدت  التي 
ورطته. ماكرون هو الوحيد املوجود يف ميدان 
مواقف  لتليني  مركزة  بجهود  وقام  التفاوض، 
املعادلة  طرح  بداية  واالمريكيني.  االيرانيني 
التالية: مثة اسرتاتيجيتان تتواجهان. من جهة 
هناك اسرتاتيجيا ايرانية تقوم عىل تخيل ايران 
الخطورة  بالغة  وهي  النووي  االتفاق  عن 

باجراء مفاوضات جديدة )يف شأن الصواريخ 
الباليستية والنفوذ االقليمي اليران(، "وفقا ملا 

يتمناه االمريكيون ونتمنى"، كام قال.
تحافظ ايران عىل سياستها التصعيدية تحت 
فرنسا،  عرب  االوروبية  املفاوضات  سقف 
االلتزامات  لتقليص  باسرتاتيجيتها  وتتمسك 
باالتفاق النووي من جهة، والقيام باستفزازات 
وضغوط عسكرية من جهة ثانية. يف املقابل، 
الضغوط  املتحدة عىل سياسة  الواليات  ترص 
العقوبات.  فرض  عرب  املتواصلة  القصوى 
وشدد الرئيس ترامب عىل ان بالده لن تقوم 
ايران.  عىل  االمريكية  العقوبات  بتخفيف 
ترصيحات  حول  سؤال  عن  اجابته  يف  وقال 
الرئيس االيراين حسن روحاين ومطالبته برفع 
مفاوضات:  يف  للدخول  االمريكية  العقوبات 

"لن نفعل ذلك". 
ماليا  خناقا  يواجه  "اقتصادهم  اضاف: 
ومستويات التضخم عالية وهم )االيرانيون( 

الذي  االمر  املنطقة،  وكل  ايران  اىل  بالنسبة 
املجهول. يف  باب عىل  فتح  باريس  فيه  ترى 
املقابل، يبدي ماكرون مخاوفه من اسرتاتيجيا 
امريكية لزيادة التوتر، وفرض عقوبات اضافية 
وهي ستكون محفوفة باملخاطر النه ال احد 
غري  او  املبارشة  العواقب  توقع  يستطيع 

املبارشة بالنسبة اىل املنطقة. 
الرئيس  حدد  التوصيف،  هذا  من  انطالقا 
من  طرف:  كل  من  يريده  ما  سلفا  الفرنيس 
واالبتعاد  االتفاق  داخل  بقاءها  يريد  ايران 
من كل تصعيد. ومن الواليات املتحدة يريد 
من  بها  السري  الواجب  االسرتاتيجيا  توضيح 
قدم  نهجها.  تغيري  عىل  ايران  تحفيز  اجل 
اما تخفيف  اقرتاحات اليران قوامها  ماكرون 
التعويض  آليات  او  االمريكية  العقوبات 
بشكل  بالعيش  االيراين  للشعب  للسامح 
بعودة  واضحة  التزامات  مقابل  يف  افضل، 
ايران اىل التزام صارم باالتفاق، وكذلك االلتزام 

يف تحقيق اكرب قدر ممكن من االرباح، نظرا 
اىل قدرتها املحدودة عىل التصدير.

امريكا ورشكائها سببا لحض  اصدقاء  اعطاء   -
االدارة عىل تخفيف الضغوط.

قد يقول الرئيس االمرييك ان االيرانيني يلعبون 
بالنار، ولكن يف الوقت الراهن يبدو انهم ال 
قد  الطرفني  كال  ان  املفارقة  ذلك.  يصدقون 
يعترب ضغوطه القصوى مقدمة ملفاوضات من 
تعزيز موقفه واضعاف  الذي سيشهد  النوع 
يف  الخطورة  تكمن  وبالتأكيد  االخر.  موقف 

اساءة التقدير.
االعالمية  االشادة  توقفت  فرنسا،  يف 
ملاكرون  الديبلومايس  بالنجاح  والسياسية 
االيراين،  النووي  امللف  اخرتاق يف  احداث  يف 
ترامب.  دونالد  االمرييك  الرئيس  تطويع  ويف 
حصل تبدل يف مقاربة هذا االنجاز، وصدرت 
ان  االعالن  يف  واستعجاله  ملاكرون  انتقادات 
وبالتايل  وروحاين،  ترامب  بني  للقاء  الرشوط 

التفاق، قد توافرت. 
وتحفظ  تشويش  اجواء  هناك  ارسائيل  ويف 
نتنياهو يف  يتأخر  الفرنسية. مل  الوساطة  عن 
يف  السبع،  قمة  بعد  اليه  بادر  اتصال  خالل 
باعتبار  ايران  محاورة  بعدم  ماكرون  نصح 
تكثف  وهي  ملحاورتها  سيئ  وقت  هذا  ان 
تحركاتها الحربية يف املنطقة، ودعا اىل ابقاء 
نتنياهو  ان  يبدو  وزيادتها.  عليها  الضغوط 
يريد تحويل موقفه اىل عنوان التصاالته مع 
الظاهر  يف  يوحي  مبا  والعامل،  اوروبا  زعامء 
عىل  هو  الطرفني  بني  الخالف  جوهر  وكان 
ان  الواقع  فيام  فقط،  والتكتيك  التوقيت 
مسارات  نحو  الدفع  يف  ابيب  تل  رهانات 
اخرى تورط امريكا واوروبا يف رصاع مبارش مع 
ايران كبديل من ارسائيل العاجزة عن القيام 

بهذه املهمة.
ترفض  انها  االوروبيني  مع  ارسائيل  مشكلة 
مساعيهم للتوصل اىل صيغة حل بني واشنطن 
الدول  ومعها  فرنسا  ان  حني  يف  وطهران، 
االتفاق  انهيار  ان  ترى  الرئيسية  االوروبية 
الوحيد يف  الدويل  االنجاز  انهيار  النووي هو 
العقود االخرية، وان عودة طهران اىل تطوير 
برنامجها النووي يشكل تهديدا مبارشا المنها 
ايران  بني  املواجهة  احتدام  وان  القومي، 

والواليات املتحدة او اي مواجهة عسكرية 

ايران متارس اقىص الضغوط واالستفزازات يف مواجهة اقىص العقوبات االمريكية.اللغز االكرب يبقى املوقف االمرييك ومرونته يف التعاطي مع طهران.

الصورة هي بهذا القدر من التعقيد اضافة اىل 
ادارة ترامب اسرية مواقفها وقراراتها،  وقوع 
اندفعت طهران يف طريق الضغط عىل اوروبا 
عىل  وتلعب  ايار،  قبل  ما  وضع  اىل  للعودة 
هذا الوتر، فاما دخول اورويب افضل عىل خط 

االتفاق النووي او خروج ايران منه.
يف الواليات املتحدة، يرى الخرباء يف الشؤون 
اقىص  متارس  االيرانية  القيادة  ان  االيرانية 
ضغط، ردا عىل سياسة اقىص الضغوط التي 
يهدف  االرجح  عىل  ترامب.  ادارة  متارسها 

اقىص الضغط االيراين اىل تحقيق امور عدة:
- ان توضح ايران لرتامب ان الضغط ميكن ان 
ميارسه الطرفان، وان ايران لديها خيارات عدة 
نفي  معه  نحو ميكن  لتطبيق ضغوطها عىل 
املسؤولية عنها ضد مصالح امريكا واصدقائها 

يف املنطقة.
ابدى  الرئيس  ألن  النفط،  اسعار  رفع   -
حساسية تجاه ذلك، وايضا ألن ايران ترغب 

هذا  حل  وميكنهم  للغاية  سيئ  موقف  يف 
يريدون  انهم  واعتقد  ساعة،   24 يف  املوقف 
والتوصل  التفاوض  تريد  ايران  املشكلة.  حل 
اىل اتفاق، ومل تعد الدولة نفسها منذ عامني 

ونصف عام".
الوساطة الفرنسية يف وضع صعب وعالمات 
اختصار  ميكن  االرتياح.  عىل  تطغى  القلق 

اسرائيل ليست على 
موجة واحدة مع اوروبا 

الوضع عىل الشكل التايل: باريس تريد اقناع 
اقرتاحاتها والعودة اىل  باملوافقة عىل  طهران 
تشرتط  فيام  االتفاق،  لبنود  الكامل  االحرتام 
طهران وفاء االوروبيني بوعودهم. لكن هؤالء 
كانت  اذا  ما  ملعرفة  واشنطن  اىل  ينظرون 
تخفيف  وتقبل  عليها  يعرضونه  مبا  ترىض 

العقوبات عن ايران. 
ومعرفة  االمرييك  املوقف  يبقى  االكرب  اللغز 
اظهار  لجهة  ترامب  عليه  وافق  ما  طبيعة 
وما  طهران،  مع  التعاطي  يف  الليونة  بعض 
سارية.  زالت  ما  املوافقة  هذه  كانت  اذا 
الرئيس  تقلبات  من  يخشون  فالفرنسيون 
الرصاع  انعكاسات  ومن  ومزاجيته،  االمرييك 
املحتملة،  قراراته  طبيعة  عىل  ادارته  داخل 
املرتبطة  روحاين  تقلبات  ايضا من  ويخشون 

باللعبة السياسية الداخلية يف ايران.
االنتظار  تستطيع  ال  ايران  ان  محللون  يرى 
وألن  فكها.  وتريد  العقوبات  وطأة  تحت 
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واسعة مع ارسائيل ستنطوي عىل تداعيات 
خطرية جدا عىل اوروبا وامنها ومصالحها.

مشكلة ارسائيل بدأت عندما فوجئت بصمود 
ايران يف مقابل حملة الضغوط القصوى التي 
تتعرض لها، والتي مل تؤد ال اىل انهيار اقتصادها 
وال اىل زعزعة نظامها وقيام انتفاضة شعبية 
تصح.  مل  وتوقعاته  نتنياهو  حسابات  ضده. 
ويف حني مل تقدم طهران تنازالت ال يف الشكل 
وال يف  النووي  امللف  يف  ال  املضمون،  يف  وال 
االقليمي،  النفوذ  الصاروخي، وال يف  الربنامج 

اظهرت واشنطن ترددا يف مواجهة االستنفار 
االيراين واكتفاء بالسقف الذي حدده ترامب 

يف املواجهة.
الضغوط  استمرار  تراهن ارسائيل حاليا عىل 
كبديل من املفاوضات، وعىل ان يؤدي تفاقم 
تجاوز  باتجاه  ايراين  فعل  رد  اىل  الضغوط 
يف  واما  النووي،  برنامجها  وسقف  التزاماتها 
الحالني  يف  يؤدي  ومبا  عسكري،  عمل  اتجاه 
انتاج  يعيد  اورويب  ـ  امرييك  فعل  رد  اىل 
خريطة موازين قوى جديدة يف املنطقة. اما 

واالنزعاج  االحراج  من  الرغم  وعىل  باريس، 
الذي  طهران  موقف  يف  السلبي  التطور  من 
ال يتسق مع التزاماتها ويعرقل جهود خفض 
التصعيد، فانها ال تريد التصعيد مع ايران او 
وضع حد لوساطتها، وتعترب ان مهلة الشهرين 
االضافيني ستكون كافية ملواصلة املفاوضات. 
االتجاه  ملعرفة  حاسمة  ستكون  املهلة  هذه 
الذي ستسري فيه االزمة االمريكية ـ االيرانية، 
اما نحو الحلحلة من خالل املبادرة الفرنسية، 

او باتجاه مزيد من التصعيد.
الهجوم  الخليج مل يستفق بعد من صدمة 
عىل منشآت ارامكو النفطية يف السعودية. 
عموما  االوروبيني  عىل  السعوديون  ويأخذ 
ايران  اىل  انحيازهم  خصوصا،  والفرنسيني 
عىل  لسياستهم  السلبية  االثار  متجاهلني 
يجاهر  واذ  العامل.  يف  والنفط  االقتصاد 
يخفون  فانهم  االنتقاد،  بهذا  السعوديون 
من  وخيبة  وحذرا  لرتامب  آخر  انتقادا 
ايران  مع  الحرب  يريد  ال  النه  سياسته، 
ان  كافيا  كان  معها.  والتفاوض  الحوار  بل 
ال  التي  اسرتاتيجيته  عن  ترامب  يكشف 
تتضمن خيار الحرب، حتى يندفع االيرانيون 
مواجهة  يف  واالستفزازات  الضغوط  اىل 
عىل  لكونهم  القصوى،  االمريكية  العقوبات 
مهام  عسكريا  ترد  لن  واشنطن  ان  ثقة 
من  واالستفزازات  الضغوط  درجة  بلغت 
ايران امسكت  ان  النتيجة  جانبهم. وكانت 
واىل  الهجوم  اىل  وانتقلت  املبادرة  بزمام 
رفع  واولها  ترامب  مع  للقاء  رشوط  فرض 
ترامب  تراجع  بعدما  النفطية،  العقوبات 

بشكل او بآخر عن الرشوط الـ12. 
املفارقة اآلن ان رغبة ترامب يف الحوار واللقاء 
مع روحاين ما زالت قامئة حتى بعد هجوم 
ارامكو، وان روحاين ال يلهث وراء اللقاء وال 

يريده اال مسبوقا برفع العقوبات. 
التي  القصوى  العقوبات  سياسة  الواقع،  يف 
اتبعها ترامب ال تؤيت مثارها يف جلب طهران 
صاغرة اىل طاولة مفاوضات واتفاق جديد، 
تتبعها  التي  القصوى  الضغوط  فيام سياسة 
موقف  تليني  يف  مثارها  تؤيت  بدأت  ايران 
ساخنة  مفاوضات  بني  وتخيريها  واشنطن 
او حرب شاملة مستعدة  ايرانية،  وبرشوط 

لها ايران.

باريس تخىش مزاجية الرئيس االمرييك دونالد ترامب وتقلبات الرئيس االيراين حسن روحاين.

مل تتوقع ارسائيل صمود ايران.
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االهمية االسرتاتيجية لرشق البحر املتوسط انه عىل تقاطع طرق بني ثالث قارات كانت دوما مرسحا للنزاعات االقليمية.

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

صراع النفط والغاز في شرق املتوسط:
تجاذب تركي ـ أوروبي... وقبرص نقطة إرتكاز

تكمن االهمية االسرتاتيجية لرشق البحر املتوسط يف انه عىل تقاطع طرق بني ثالث قارات: اوروبا، آسيا وافريقيا، كانت دوما 
مرسحا للنزاعات االقليمية. ومع اكتشاف حقول الغاز البحرية، تحول اىل ساحة رصاع للسيطرة عىل مصادر الطاقة فيه بني 

تركيا وارسائيل ومرص. اما نقطة االرتكاز فهي قربص التي تقع يف قلب الجغرافيا السياسية للغاز يف املنطقة

رشق  يف  التصعيد  خطوات  يف  قدما  تركيا  متيض 
البحر املتوسط رغم التحذيرات الدولية واالقليمية 
لها من التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل 
وبني  بينها  التوتر  حدة  من  يرفع  قد  ما  قربص، 
جارتها اللدود واالتحاد االورويب ودول اقليمية لها 

رشكات تعمل يف املنطقة.
جديدة،  ليست  الطاقة  مبكامن  تركيا  تحرشات 
الدويل  للقلق  اثارة  اكرث  املرة  هذه  كانت  وان 
خالل  بحريتها  اقدمت  ان  سبق  اذ  واالقليمي، 
شباط 2018 عىل اعرتاض سفينة حفر تابعة لرشكة 
ايني االيطالية، كانت يف طريقها للتنقيب عن الغاز 
املكتشف جنوب جزيرة قربص. وترافق ذلك مع 
تأكيد تريك عىل نية الحفر قبالة قربص الشاملية 
)الرتكية(، وهي الكيان االنفصايل الذي ال تعرتف 

به سوى انقرة.
كونها تفتقر اىل قوة بحرية كافية، تحاول قربص 
خالل  من  الفعال،  الردع  من  مستوى  تطوير 

القوات  من  بفوج  اليوناين  الجيش  ويحتفظ 
الوطني  الحرس  دعم  عىل  يعمل  الجزيرة،  يف 
القربيص، لكنه يتضاءل مقارنة بـ40 الف جندي 
دخلت  لهذا  الرتكية.  قربص  يف  تركيا  تنرشهم 
اليونان بالرشاكة مع قربص يف عالقتني عسكريتني 
تخدمان مصالح قربص، العالقة الثالثية اليونانية - 
القربصية - املرصية، والعالقة اليونانية - القربصية 
اليونان  ان  العالقات  هذه  اهمية  االرسائيلية.   -
مرص  مع  عسكرية  مناورات  باستمرار  تجري 
وارسائيل، وآخر املناورات التي استضافتها اليونان 
يف نيسان املايض للقوات الجوية املشرتكة، شاركت 
فيها الواليات املتحدة، وايطاليا، وقربص، وارسائيل، 

واالمارات العربية املتحدة.
من ناحية الواليات املتحدة، فانها تحتفظ بقاعدة 
يف جزيرة كريت عىل بعد اقل من 500 ميل من 
واشنطن  عززت   2018 االول  كانون  ويف  قربص. 
االسرتاتيجي  الحوار  افتتاح  مع  االمنية  الرشاكة 
واالمن  الطاقة  وقانون رشاكة  اليوناين،   - االمرييك 
لرشق املتوسط. اهمية هذا الترشيع انه سيزيل 
حظر االسلحة املفروض عىل قربص. وفجأة اطلت 
فرنسا لدعم قربص، ذلك ان رشكة توتال الفرنسية، 
يف  تعمالن  االيطالية،  ايني  رشكة  مع  وبالرشاكة 
الغاز الطبيعي قبالة ساحلها. الدور الفرنيس فاجأ 
ماكرون  اميانويل  الرئيس  قيام  بعد  تركيا، السيام 
من  عقوبات  بفرض  بتهديدها  اشهر،  ثالثة  قبل 
يترصف  الحفر. ال  توقف  اذا مل  االورويب  االتحاد 
الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان كحليف، ويتهم 
الناتو بأنه يرض باملصالح االقليمية الرتكية. الخطة 
التي اعتمدها الناتو يف رشق البحر املتوسط، كام 
يتبني، هي تكثيف الجهود الحتواء تركيا. سيقاوم 
اردوغان هذا االحتواء لحامية اطامع بالده، عندها 
اىل  يؤدي  ما  االحتواء،  تشديد  يف  الناتو  سيزيد 
حلقة تصعيد خطرية قد تغري العالقة بني الطرفني 

بشكل دائم.

مثل  جانبها،  اىل  الغربية  البحرية  القوى  جذب 
الواليات املتحدة وفرنسا وايطاليا. تعرثت جهودها 
النها ليست عضوا يف حلف الناتو مثل تركيا، لذا 
سياسية  دعم  اعالنات  الحصول عىل  فان ضامن 
الرئيسية  االعضاء  والدول  االورويب  االتحاد  من 
اصدار  مثل  القانونية  االجراءات  جانب  اىل  فيه، 
الحفر  اعتقال دولية الفراد طاقم سفينتي  اوامر 
الرتكية،  البرتول  رشكة  مع  املتعاونة  والرشكات 
يهدف اىل ايجاد سياق ديبلومايس العضاء الناتو 
جمهورية  تجاه  العسكرية  التزاماتهم  لتعميق 

قربص.
التوسط يف هذه  اليونان دورا رئيسيا يف  وتلعب 
انها عضو يف حلف  من  الرغم  عىل  اذ  العملية، 
حالة  يف  قربص  عن  الدفاع  ملتزمة  فانها  الناتو 
وقوع هجوم تريك عليها. وكان تم اضفاء الطابع 
الرسمي عىل هذا االلتزام يف اعالن الجانبني عام 
1993 حول عقيدة الدفاع عن املنطقة الواحدة. 

ونقل  للربط  االقليمي  للتعاون  ومرشوعات 
وتسييل الغاز. ويف ظل رهان الواليات املتحدة 
عىل اهمية مستقبل هذا القطاع وعىل الخارطة 
السياسية الجديدة للتحالفات يف املنطقة، فان 
يشكل  الغاز،  تسويق  خط  عىل  مرص  دخول 
مع  املتوترة  العالقات  مواجهة  يف  داعام  عامال 
تركيا، التي تم استبعادها عمليا من منتدى الغاز، 
الغاز  عىل  االوروبية  الدول  اعتامد  من  ويقلل 

الطبيعي الرويس.
االعتامد  من  اوروبا  اخراج  عىل  واشنطن  تعمل 
طاقة  سوق  وبناء  الروسية  الطاقة  موارد  عىل 
امن  وتعزيز  االقليمي  التعاون  لتحفيز  متكامل 
الطاقة. وتوضح الخريطة اكتشافات النفط والغاز 
قبالة سواحل قربص ومرص وارسائيل ولبنان عىل 
مدار العقد املايض، وترسم بينها مسارات محتملة 
الغاز  بيع  النهاية  يف  تسّهل  ان  ميكن  للتصدير 

االقليمي اىل االتحاد االورويب.
وفيام ترفض االدارة االمريكية التأكيد عىل ما اذا كان 
التعاون االقليمي يف مجال الطاقة سمة من سامت 
خطة السالم بني الفلسطينيني واالرسائيليني، شكل 
منتدى رشق البحر االبيض املتوسط للغاز، ومقره 
القاهرة )يضم اضافة اىل مرص، ارسائيل واليونان 
املجال  وايطاليا(،  وفلسطني  واالردن  وقربص 
الوحيد الذي جمع ارسائيل والسلطة الفلسطينية 
حول اتفاقات التعاون املشرتك يف السنوات االخرية 
مع اكتشافات الغاز عىل شواطئ غزة. ومع جهود 
لتشكيل  ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  ادارة 
ملواجهة  االوسط  الرشق  يف  اسرتاتيجي  تحالف 
االيرانيني، يلجأ مسؤولو االمن القومي اىل منتدى 
املصالح  لتعزيز  اساسية  اسرتاتيجية  كأداة  الغاز 

االمريكية يف املنطقة.
االطراف  ربط  محاولة  عىل  ترامب  ادارة  رهان 
املتنافسة من خالل شبكة طاقة، واستخدام هذا 
التحالف العميل الثراء املنطقة وتنويع الواردات 
االوروبية واضعاف موسكو، تشكل اوىل االشارات 
عن العقيدة االسرتاتيجية التي مل تكشف عنها بعد 

ادارة ترمب تجاه املنطقة. 
للرئيس  القومي  االمن  مساعدي  كبار  عن  ينقل 
الرشق  يف  للسالم  الطريق  خريطة  ان  االمرييك 
االوسط، التي باتت تعرف بصفقة القرن، مرجعيتها 
خريطة حقيقية معلقة يف البيت االبيض، حددت 
عليها محطات الطاقة وحقول الغاز ومشاريع خط 

االنابيب الطموحة يف املنطقة.

فصول الرصاع عىل مكامن الطاقة يف رشق املتوسط 
تبدو متشابكة االطراف والخلفيات. فمن جهة، مل 
معنية  اقليمية  فعل  ردود  الرتكية  التحركات  ترث 
مبارشة بالتنقيب يف املنطقة مثل مرص واليونان 
ايضا  جاء  الرفض  اعالن  ان  بل  فحسب،  وقربص 
املتحدة  والواليات  وروسيا  االورويب  االتحاد  من 
اىل  تركيا  االورويب  االتحاد  زعامء  ونبه  االمريكية. 
مياه  الغاز يف  التنقيب عن  اعامل  رضورة وقف 
متنازع عليها حتى ال يتخذ االتحاد اجراء ضدها، 
بالتدخل.  اليونان وقربص  قبل  بعد مطالبته من 
مجلس  يف  الخارجية  العالقات  لجنة  ووافقت 
قانون  مرشوع  عىل  مؤخرا،  االمرييك،  الشيوخ 
لتحديث  والدميوقراطي  الجمهوري  الحزبني  من 
املتوسط،  البحر  رشق  يف  االمريكية  االسرتاتيجيا 
يطالب وزارة الخارجية مبراقبة االنتهاكات الرتكية 

يف املنطقة االقتصادية الخاصة بقربص.
تركيا تتحرك مدفوعة بذريعة اسايس تتمثل يف ما 
تقول انه موافقة من قربص الشاملية عىل التنقيب 
قبالة سواحلها. لكن اىل جانب ذلك، فان بعدا مهام 
يتمثل باقىص نقاط الضعف لدى انقرة واملتعلقة 
من  املئة  يف   60 نحو  تستورد  اذ  الطاقة،  بتوافر 
الغاز املستهلك لديها من روسيا، ومن املرجح ان 
تكون االكتشافات الهائلة يف املتوسط، والتي بدأت 
يف الظهور تباعا منذ عام 2009، مطمعا كبريا لها. 
االزمة،  انقرة يف خضم  اليها  تلجأ  اخرى،  ذريعة 
وهي انها ال تعرتف بقانونية اتفاق وقعته مرص 

التنقيب عن  وقربص عام 2013 لتقسيم مكامن 
الغاز يف املتوسط. لكن القاهرة شددت حينذاك 
ينازع يف  ان  االتفاق ال ميكن ألي طرف  ان  عىل 

قانونيتها، وانها تتسق وقواعد القانون الدويل.
تحاول تركيا قطع الطريق عىل مرص يك ال تكون 
مركزا اقليميا للغاز، عرب تحريك جبهة غزة ومنع 
مع  يتشابه  سلوك  يف  فيها،  تسوية  اىل  التوصل 
عقلية ايران، ولكن السباب مختلفة لديهام. ايران 
تريد الضغط عىل ارسائيل يف لعبتها للسيطرة عىل 
املنطقة، اما تركيا فعينها عىل الغاز يف بحر غزة، 
وتريد مع قطر استثامر شواطئها، يك تشكل عرثة 

امام مرص.
كشفت رشكات طاقة امريكية وعاملية كربى عن 
لتكون  تستعد  التي  مرص  يف  للعمل  مشاريع 
مركزا مهام للطاقة يف املنطقة، نظرا اىل موقعها 
غاز  مستقبل  مبفاتيح  االمساك  يف  االسرتاتيجي 
املتوسط، ما يؤهلها للعب دور مهم يف تدفق 
الرشكات  حظيت  لقد  العاملية.  الطاقة  تجارة 
االمريكية بحصة من املشاركة يف عمليات التنقيب 
هناك عرب رشكة اكسون موبيل ثم رشكة نوبل 
انريجي املتخصصة يف البحث عن الغاز الطبيعي 
واستكشافه، وسط تسهيالت من مرص واهتاممها 
بتطوير هذا القطاع، فضال عن امتالكها موقعا 
الغاز  مجايل  يف  واكتشافات  متميزا،  جغرافيا 
شبكة  تتضمن  متطورة  تحتية  وبنية  والبرتول 
الغاز  لتسييل  ومحطات  الغاز  لنقل  انابيب 

تتخذ تركيا من قربص الشاملية الرتكية ذريعة وقاعدة.
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الهجوم الذي استهدف منشأيت نفط يف اململكة العربية السعودية يف 14 ايلول الفائت، كشف عن هشاشة يف االقتصاد العاملي، 
اذ خلّف بشكل مبارش تداعيات كبرية عىل اسعار النفط، واثار حالة هلع يف مختلف انحاء العامل من تأثري الهجوم عىل امدادت 

الطاقة، ودفع دوال عدة اىل التحرك الحتواء الفجوة النفطية التي الحت فورا يف االفق 

منطقتي  النفطية يف  املنشآت  استهداف  يكن  مل 
عسكريا  حدثا  السعودية  يف  وخريص  بقيق 
فحسب، ذلك ان ارتداداته االقتصادية مل تكن تقل 
اهمية، اذ ارتفعت اسعار النفط رسيعا وانترشت 
واتجهت  الطاقة،  امدادات  انقطاع  من  املخاوف 
الجراء  االسرتاتيجي  املخزون  نحو  االنظار رسيعا 
حسابات عاجلة حول امكان تعويض النقص الذي 
السعودية  اذا كانت  الهجامت، وما  فيه  تسببت 
ستتأخر يف العودة اىل طاقتها االنتاجية املعهودة. 

صار معلوما ان هجوم 14 ايلول املايض عطل نحو 
5.7 ماليني برميل يوميا من انتاج السعودية من 
من  و%5  السعودي،  االنتاج  نصف  اي  النفط، 
امدادات النفط يف العامل، اضافة اىل تعطيل %18 
من انتاج الغاز الطبيعي، و50% من انتاج االيثان 

وسوائل الغاز يف اململكة.
يف اليوم االول لعمل االسواق بعد الهجوم، قفزت 
اسعار النفط اىل مستوى مل تشهده منذ 30 سنة، 
عندما اجتاحت القوات العراقية الكويت. بطبيعة 
الحال، ان القفزة التي سجلت االن تعكس الدور 
النفط  اسواق  يف  السعودية  تحتله  الذي  الكبري 
عامليا، وتأثري االحداث فيها عليها. ففي 16 ايلول 
 ،%15 نحو  ارتفاع  عىل  االسعار  اغلقت   ،2019
سعر  تحدد  فقد  قفزة،  اكرب  برنت  تسجيل  مع 
 69.02 عند  برنت  لخام  االجلة  العقود  تسوية 
يعادل  مبا  مرتفعا 8.80 دوالرات  للربميل،  دوالرا 
14.6% يف اكرب زيادة بالنسبة املئوية ليوم واحد 
يصبح  املايض.  القرن  من  الثامنينات  اواخر  منذ 
وحدها  السعودية  ان  نعلم  عندما  طبيعيا  ذلك 
تستحوذ عىل 10% من االنتاج العاملي للنفط وفق 
بيانات شهر آب املايض، وهي تحتل املرتبة الثالثة 
عامليا يف سوق النفط، بعد الواليات املتحدة التي 
تأيت يف املرتبة االوىل بانتاج يشكل 12%، يف حني 
بذلك،  بحواىل %11.  الثانية  املرتبة  روسيا  تحتل 
الذي  للنفط  السعودية موردا عامليا اساسيا  تعد 

هواجس حول األسعار والمخزون اإلستراتيجي 
هجوم أرامكو يؤرق اقتصاد العالم 

يستهلك العامل منه نحو 100 مليون برميل يوميا. 
منشآت سعودية طاقتها  الهجوم  يعطل  وعندما 

بهذه الضخامة، يصبح التأثري العاملي طبيعيا. 
التي صدرت حول  التقديرات  ابرز  ما هي  لكن 
العامل، غداة الهجوم عىل منشآت بقيق وخريص؟ 
عىل الرغم من التهويل االمرييك االويل، فان الرئيس 
آثار  من  التهوين  اىل  الحقا  ترامب سعى  دونالد 
الهجوم عىل االقتصاد العاملي، اذ قال ان االسعار 
مل ترتفع كثريا ولدينا احتياطيات نفطية اسرتاتيجية 
هائلة ميكننا االفراج عن جزء صغري منها، والدول 
االخرى يف وسعها ان تكون اكرث بذال للنفط وبهذا 
ليست  هذه  الفور...  عىل  لالنخفاض  تدفعونه 

مشكلة. 
الواليات  ان  اعترب  ترامب  ان  من  الرغم  عىل 
االوسط  الرشق  نفط  اىل  تحتاج  تعد  مل  املتحدة 
بيانات  ان  اال  للنفط،  كبريا  منتجا  اصبحت  النها 
مختلف.  واقع  اىل  تلفت  االمريكية  الحكومة 
فاالرقام تشري اىل ان الواليات املتحدة تنتج حواىل 
12 مليون برميل يوميا، لكنها تستهلك 20 مليون 
برميل يف اليوم، ما يعني انه يتعني عليها استرياد 
الباقي، وال يزال النفط القادم من الخليج يتدفق 

عىل االرايض االمريكية. 
وزير الطاقة االمرييك ريك بريي اشار اىل ان واشنطن 
ال تزال تتبنى نهج الرتقب واالنتظار يف شأن ما اذا 
االسرتاتيجي  النفط  احتياطي  ستستخدم  كانت 
ومن  النفط.  اسواق  يف  االستقرار  لتحقيق  لديها 
املعلوم ان االحتياطي النفطي االسرتاتيجي للواليات 
املتحدة يبلغ نحو 645 مليون برميل، وهو االضخم 
كمية  تقريبا  يضم  اذ  الطوارئ،  لحاالت  العامل  يف 
ويتم  شهر،  يف  املتحدة  الواليات  استهالك  تعادل 
االحتفاظ به يف كهوف تحت االرض عىل سواحل 
تكساس ولويزيانا. ويتألف االحتياط االمرييك من 
395 مليون برميل من الخام الثقيل العايل الكربيت 

و250 مليون برميل من الخام االمرييك الخفيف.

وقال بريي: "بالنسبة اىل اسواق الطاقة، طلب مني 
الرئيس ترامب سحب نفط من احتياطي النفط 
لتعويض  لذلك  الحاجة  دعت  اذا  االسرتاتيجي 
ارقام  اىل  بالنظر  لكن  محتملة.  اضطرابات  اي 
االمدادات، نحن واثقون بأن السوق ال تزال تتلقى 
امدادات جيدة". وذكر يف الوقت نفسه بأن وكالة 
الطاقة الدولية التي تنسق سياسات الطاقة لثالثني 
النفط  دولة صناعية لديها 1.5 مليار برميل من 

املخزون.
لكن مصدرين مطلعني عىل عمليات رشكة ارامكو 
اململوكة للدولة السعودية اكدا ان عودة االنتاج 
يستغرق  رمبا  الطبيعية  مستوياته  اىل  السعودي 

اشهرا، وليس اسابيع كام اعلن بداية.
ان  ساكس  غولدمان  بنك  اعلن  السياق  هذا  يف 
تعطل انتاج السعودية النفطي ملدة تتجاوز ستة 
اسابيع قد يدفع سعر برنت اىل تجاوز 75 دوالرا 
للربميل، موضحا ان تعطل االنتاج لهذه املدة يف 
ظل املستويات الحالية لن يؤدي اىل زيادة اسعار 
االحتياطات  السحب من  اىل  بل  النفط فحسب 
النفطية االسرتاتيجية بكميات كبرية وابقاء االسعار 

عىل مستوياتها الحالية.
بوتني  فالدميري  الرئيس  حذرا.  اكرث  كانوا  الروس 
خالل قمة يف اسطنبول يف حضور الرئيسني االيراين 
حسن روحاين والرتيك رجب طيب اردوغان، اطلق 
رشاء  امكانها  يف  ان  قائال  السعودية  اىل  دعوة 
املنظومات الروسية اس 300 او اس 400 للدفاع 
الجوي لحامية مواقعها املهمة، مثلام فعلت ايران 

وتركيا، فيام كان روحاين واردوغان يضحكان. 
مع  تضامنها  عن  رسميا  موسكو  اعربت  وقد 
الرياض ازاء الهجوم كام قال وزير الطاقة الرويس 
الكسندر نوفاك ان "الجميع توقعوا ارتفاع االسعار 
بقدر ما، الن االسعار تأخذ يف الحسبان الضبابية 
واملخاطر. اعتقد ان السوق ستتفاعل مع املوقف 

بناء عىل املعلومات القادمة من السعودية". 

 1988 عامي  بني  السعودية  شيدت  جهتها،  من 
تحت  ضخمة  تخزين  منشآت  خمس  و2009 
االرض يف مناطق متفرقة من اململكة قادرة عىل 
املنتجات  من  الرباميل  ماليني  عرشات  استيعاب 
مصادر  وتحدثت  انواعها.  عىل  املكررة  النفطية 
لقناة     CNN االمريكية حول امتالك السعودية 
احتياطيا يبلغ نحو 200 مليون برميل، يتم تحزينها 
يف مخازن تابعة لرشكة رامكو يف اليابان والصني 
وهولندا، يف حني اشارت تقارير اىل وجود مخازن 

يف سيدي كرير يف مرص.

يعتقد ان االحتياط املؤكد من النفط يف اململكة العربية السعودية يبلغ حواىل 263 مليار برميل. 
وهي تحتل املركز الثاين كاكرب احتياطي عىل مستوى العامل بعد فنزويال التي يبلغ حجم احتياطياتها 

من النفط نحو 303.3 مليارات برميل.
اكتشف النفط السعودي يف العام 1939. ويف نيسان العام 1939 متكنت اململكة من تصدير اول 

شحنة من الزيت الخام اىل الخارج، ويف العام 1960 انضمت اىل منظمة اوبيك.
بتعليامت من امللك عبدالعزيز آل سعود، تم توقيع اتفاق االمتياز للتنقيب عن النفط يف ايار 
1933 بني حكومة اململكة ورشكة ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا )سوكال(. يف ترشين الثاين من 
العام نفسه انشئت رشكة تابعة هي رشكة كاليفورنيا اريبيان ستاندرد ويل كومباين )كاسوك( الدارة 
االمتياز. يف العام 1944 تم تغيري اسم الرشكة اىل رشكة الزيت العربية االمريكية التي اصبحت يف 

ما بعد ارامكو السعودية. 

نفط السعودية

مع ذلك، قالت صحيفة فاينانشال تاميز ان الهجوم 
ضعف  نقاط  عن  كشف  السعودي  النفط  عىل 
يف سوق النفط العاملي، قبل ان تتساءل: كم من 
الوقت تحتاج السعودية الستعادة قدرتها الكاملة 
عىل انتاج النفط؟ وهل يف امكانها حتى ذلك الحني 
ان تضغط عىل بنيتها الحالية لتعويض الكميات 
النفط حتى يتم اصالح االرضار يف  املفقودة من 

املنشآت التي تم استهدافها.
مثة رهان سعودي اخر يحتاج اىل متابعة لتحديد 
تأمل  كانت  الرياض  ان  اذ  بالهجوم،  تأثره  مدى 

يف جمع 100 مليار دوالر من بيع 5% من رشكة 
بـ2  املقدرة  الرشكة  قيمة  اىل  استنادا  ارامكو 
عدة  مرات  تأجلت  خطة  وهي  دوالر،  تريليون 
ورمبا  النفط،  اسعار  انخفاض  بينها  من  السباب 

تتأجل فرتة اطول االن. 
يف هذا االطار قال رئيس مجلس ادارة ارامكو يارس 
سيكون  املحتمل  االويل  العام  الطرح  ان  الرميان 

جاهزا خالل االشهر الـ12 املقبلة.
وكانت السعودية تسعى قبل الهجوم اىل خفض 
االنتاج عىل امل يف رفع االسعار وزيادة املداخيل 
من  السعودية  امليزانية  يف  العجز  خفض  بهدف 
جهة، ورفع جاذبية حصة رشكة ارامكو من جهة 

ثانية. 
ايرنجي  رشكة  عنه  عرّبت  للخلل  آخر  مكمن 
اسبكيتس لالستشارات، اذ اعتربت ان السعودية 
تتجه اىل ان تصبح مشرتيا كبريا للمنتجات النفطية 
املكررة بعد الهجامت التي تعرضت لها، مرجحة 
البنزين  من  كبرية  كميات  ارامكو  تشرتي  ان 
والديزل ورمبا زيت الوقود، بينام تخفض صادراتها 

من غاز البرتول املسال.
اىل جانب الرضر املبارش عىل االقتصاد السعودي، 
فان الخرباء يرجحون ان تكون قارة آسيا االكرث تأثرا 
بتعطل االنتاج السعودي، اذ ان غالبية الصادرات 

النفطية السعودية تذهب اىل اسواق آسيوية، 

الهجوم اّخر االستكتاب يف ارامكو.
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وكوريا  والهند  واليابان  الصني  اىل  وتحديدا 
 3.5 لوحدها  تستورد  اليابان  ان  يذكر  الجنوبية. 
وتشكل  العريب،  النفط  من  يوميا  برميل  ماليني 
نسبة النفط السعودي منها 40% والخليجي اكرث 
الجنوبية، خامس  اعلنت كوريا  بينام  من %70. 
اكرب مستورد للنفط يف العامل، انها تبحث احتامل 
سحب نفط من احتياطيات الخام االسرتاتيجية يف 
حال تدهورت اوضاع واردات النفط الخام، قالت 
عدم  لها  اكدت  ارامكو  ان  الهندية  النفط  وزارة 
يف  التكرير  لرشكات  االمدادات  يف  نقص  حصول 

الهند التي استوردت يف الفرتة املمتدة من كانون 
يوميا  برميل  الف   788 املاضيني،  متوز  اىل  الثاين 
من النفط السعودي. مع ذلك، قال وزير النفط 
زيادة  تدرس  بالده  ان  برادان  دارمندرا  الهندي 

واردات النفط من روسيا.
مل تقترص التداعيات عىل كل ذلك، اذ قالت مصادر 
لوكالة رويرتز ان السعودية اغلقت خط انابيب 
النفط الخام اىل البحرين، وهو خط كان ينقل نحو 
220 الف برميل يوميا من الخام العريب الخفيف 
من ارامكو اىل رشكة بابكو البحرينية، مشرية اىل 

السفن الحضار نحو  تأمني  بابكو تعمل عىل  ان 
مليوين برميل من الخام السعودي نتيجة الغالق 

خط االنابيب.
تأثري  مدى  حول  االقتصاديون  املحللون  يختلف 
يرى  من  بني  ما  ارامكو  منشآت  عىل  الهجوم 
مسارا تصاعديا اىل حني استعادة اململكة قدرتها 
قصري  سيكون  التأثري  ان  او  املعتادة،  االنتاجية 
املدى ألن االسواق تتكيف مع مثل هذا االنقطاع 

املفاجئ لالمدادات النفطية. 
اذا كانت السعودية قادرة عىل تغطية االنقطاع 
لحواىل شهر، فان مدير ابحاث سوق النفط لدى 
ريستاد انرجي بيورنار تونهاوغن يقول "اذا نتجت 
البالغ 5.7  من االرضار فرتة توقف اطول لالنتاج 
اكرث،  او  ايام  لعرشة  ولنقل  يوميا،  برميل  ماليني 
السوق  اىل  السعودية  الخام  امدادات  فان وضع 

سيصبح حرجا، من وجهة نظرنا". 
ان  ساكس  غولدمان  بنك  ذكر  السياق،  هذا  يف 
قد  اسابيع،  ستة  تتجاوز  ملدة  االنتاج  يف  توقفا 
يجعل سعر خام برنت يتجاوز 75 دوالرا للربميل. 
فالتعطل الطويل االمد، سيؤدي ايضا اىل السحب 
بكميات  االسرتاتيجية  النفطية  االحتياطات  من 
رشكة  يف  املحللني  رئيس  ان  خصوصا  كبرية، 
يشري  كومار  ابيشيك  لندن  يف  انرجي  انرتفاكس 
اىل ان االمر قد يستغرق اسابيع عدة حتى تعود 

االمدادات اىل طبيعتها. 

- خالل حرب الخليج يف العام 1991، ارضمت القوات العراقية النار يف قرابة 700 برئ نفطية يف الكويت، 
مع ضخ ماليني الرباميل من النفط يف مياه الخليج ما تسبب يف اسوأ كارثة بيئية يف التاريخ الحديث.

- يف اذار 1989، ترسب النفط من الناقلة العمالقة اكسون فالديز قبالة ساحل االسكا بكمية 11 
مليون غالون نفط يف املحيط، ما تسبب يف نفوق مئات االالف من الحيوانات، وارغمت رشكة 

اكسون املالكة للناقلة عىل دفع 900 مليون دوالر كتسوية لتنظيف املنطقة. 
العام 2011، شهدت نيوزيلندا اسوأ كارثة بحرية عندما اصطدمت السفينة رينا بالشعاب  - يف 

املرجانية قرب جزيرة فيجي، ما تسبب يف ترسب 93 الف غالون من النفط يف املحيط الهادئ.
- يف 3 حزيران 1979، شهد خليج املكسيك انفجار برئ اكستوك، وبعد نحو 10 اشهر ترسب اكرث من 

126 مليون غالون من النفط يف الخليج ذاته.
- يف العام 1978 تحطمت الناقلة االمريكية اموكو كاديز قبالة ساحل بريتاين يف فرنسا، ما تسبب 
يف ترسب اكرث من 65 مليون غالون من النفط يف القناة االنكليزية، ونفوق املاليني من الكائنات 

البحرية، فيام دفع املسؤولون عن الناقلة اموكو 200 مليون دوالر تعويضات. 

اسوأ حوادث النفط

السعودية تستحوذ عىل 10% من االنتاج العاملي.
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قبل ان تكون املديرية العامة لالمن العام مؤسسة قامئة يف ذاتها، فهي تعترب يف مسار تطورها مدرسة يف كيفية توظيف الصرب 
واالرادة، وامتالك حس املبادرة والحجة الدامغة يف عملية التطور والنهوض، ومواكبة كل الحقبات التي عاشها لبنان من موقع 

املؤثر االيجايب الذي يهدف اىل خدمة الصالح العام، وحامية الوطن بشعبه وارضه ومؤسساته

في العيد الرابع والسبعين لألمن العام
دحداح: املؤّسسة صخرة صامدة في عواصف الفساد 

داود رمال

تربز  العام،  لالمن  والسبعني  الرابع  العيد  يف 
االسس  السبق يف وضع  لها  كان  التي  الهامات 
فوقها  يعلو  يك  تصلح  التي  والصلبة  الصحية 
السابق  العام  املدير  هؤالء  ومن  املداميك، 
انطوان  املتقاعد  الركن  العميد  العام  لالمن 
انتهاء واليته يف  دحداح الذي شغل ايضا، بعد 
الربازيل  يف  لبنان  سفري  موقع  املؤسسة،  سدة 
جعلته  وحنكة  وقدرات  صفات  من  امتلك  ملا 
املوقع  اىل  االمني  املوقع  من  لالنتقال  حاجة 

الديبلومايس. 
معه  وّثقت  الطويلة  الخربة  هذه  من  انطالقا 
"االمن العام" هذه الشهادة وبعض الوقائع، من 

خالل هذا اللقاء.

■ احتفلت املديرية العامة لالمن العام بعيدها 
يومنا  يف  اليها  تنظر  كيف  والسبعني،  الرابع 

الحارض وانتم شغلتم موقع رأس الهرم سابقا؟
دون  من  املناسبة،  هذه  يف  الحديث  اود   □
الوقائع  من  انطالقا  وامنا  وبخور،  عنرتيات 
والحقائق الساطعة كعني الشمس. االمن العام 
اليوم مؤسسة امنية محرتمة توحي بالطأمنينة 
يف  صامدة  صخرة  وتبدو  املواطنني،  قلوب  يف 
ويعود  االخالق،  وتدهور  الفساد  عواصف 
اللواء  املؤسسة  هذه  قائد  اىل  اليوم  الفضل 
عباس ابراهيم الذي نجح يف حاميتها من جشع 

السياسيني.

الشهادة  هذه  تسجلون  يجعلكم  الذي  ما   ■
املميزة يف حق االمن العام ومديره حاليا؟

يتمتع  ما  ابرز  اىل  الرسيعة  االشارة  تكفي   □
االف   8 من  اكرث  يضم  الذي  العام  االمن  به 
بعض  من  قلته  ما  لتؤكد  صفات  من  عنرص 
فقائدها  املؤسسة،  بها  تتمتع  تفضيلية  ميزات 
يجمع صفات الرئيس الثالث: االخالق والكفاية 
والنشاط. هذه السيبة اساس النجاح واالستقرار، 

واملؤسسة معنوياتها عالية يسود فيها االنضباط 
والعدالة واالنتاج.

موقع  اسبق يف  نجد مسؤوال  ما  نادرا  لكن   ■
حساس يشيد بانجازات مسؤول حايل يف املوقع 

ذاته، ما رس ذلك؟
له،  ممدد  الجيش  قائد  ان  يوما  له  قلت   □
له،  ممدد  الداخيل  االمن  لقوى  العام  واملدير 
اما  مطلق،  وال  معلق  ال  الدولة  امن  ومدير 
قادة االحزاب فثابتون يف هدفهم السيطرة عىل 
رشعي،  رئيس  الوحيد  وانت  الدولة،  قدرات 
رجالك عىل االرض، ورأسك عىل كتفيك، وميكنك 
تنفيذ برنامجك من دون عرقلة احد. واذا قال 
انطوان دحداح  ابراهيم سبق  الناس ان عباس 
يف تطوير االمن العام، اكون اول املرسورين ملا 

فيه خري املؤسسة الرشيفة.

■ اذا عدنا بالذاكرة اىل حقبة توليك املديرية، 
ما هو الرشيط الذي مير فورا يف ذاكرتك؟

مختلف  استعرض  ان  املناسبة  اود يف هذه   □
التي حققتها  واالنجازات  املهنية  مراحل حيايت 
عىل  قادرا  عاما  مديرا  اكون  ان  استحق  ليك 
الرئيس  كان  خاصة  بصورة  مسؤولياته.  تحمل 
ينتظر  للداخلية،  وزيرا  سالم  صائب  الراحل 
لها  ادارية شبه مدنية  االنتقال من دائرة  مني 
صالحيات واسعة وامكانات ضيقة، اىل مديرية 
احرتام  وتثّبت  سلطاتها،  كامل  متارس  عامة 
اكل االخرض  ثاين جبار  القانون، بوجود مكتب 
لالمن  املسؤوليات  وترك  والصالحيات  واليابس 
العام. قال يل صائب بك يومها ان االمن العام 
وتحّليه  تنظفه  ان  نريدك  زفت  برميل  اليوم 
ثانية  جهة  ومن  والعدالة،  النزاهة  بعناوين 
فرنجيه  سليامن  الرئيسني  بني  العالقة  كانت 
وسالم ممتازة نظرا اىل صداقة عميقة تربطهام 
ما سهل مهمتي. يف سنة 1962  منذ 40 سنة، 

تم تعييني قائدا لسالح البحرية الوطنية بعدما 
"برست"  يف  البحرية  املدرسة  يف  دورة  تابعت 
انجازات  املهمة حققت  فرنسا. خالل هذه  يف 
البحر  من  الدخان  تهريب  مكافحة  منها، 
ليلية  مطاردة  بعد  التهريب  سفينة  بتوقيف 
طويلة عىل الرادار. حدث ذلك بطريق الصدفة 
حيث كنت عىل منت القناص "طرابلس" بصحبة 
"اندروميدا"  التهريب  سفينة  وكانت  قائده، 
تحمل مليونا ونصف مليون رزمة دخان امرييك. 
يومها تم القضاء عىل التهريب ما حمل القيادة 
اللبنانية  البحرية  اعتبار  عىل  املوحدة  العربية 
صارت  لذلك  نتيجة  مستقلة.  لدولة  تابعة 
بدال  كاملة  البحرية  اىل  تصل  العمليات  اوامر 
الضباط  معنويات  ورفع  فرعية،  تكون  ان  من 
بحمل القيادة عىل االعرتاف بشهادات الهندسة 
البحرية  املدرسة  من  عليها  الحائزين  البحرية 
الفرنسية، واالتفاق مع مجلس تنفيذ املشاريع 
الكربى عىل بناء قاعدة بحرية يف جونيه ضمن 
تم   1967 سنة  يف  اليخوت.  نادي  مرشوع 
صدور  بعد  الجغرافية  للشؤون  مديرا  تعييني 
قانون يحرص فيها جميع االعامل الطوبوغرافية 
املهمة،  هذه  خالل  يف  اللبنانية.  االرايض  عىل 
التعليم  مستوى  رفع  منها،  انجازات  حققت 
ال  موظف   500 تضم  التي  املديرية  يف  املهني 
يحملون شهادة طوبوغرافية، وذلك بارسال 50 
موظفا كل سنة اىل مدرسة الصنائع، وقلت لهم 
يحوز  ان  يجب  ابتدائية  شهادة  حائز  هو  من 
شهادة تكميلية، والحائز شهادة تكميلية عليه 
البكالوريا  والحائز  البكالوريا،  شهادة  يحوز  ان 
بنبغي ان يحوز عىل شهادة فني ممتاز، والذي 
احياء  تم  كذلك  البيت.  اىل  يذهب  يرسب 
لجنة الحدود مع سوريا لرتسيم وتحديد نقاط 
بعد  العمل  انتهى  حيث  البلدين،  بني  الخالف 
سنتني. ايضا جرى االتفاق مع مدرسة الهندسة 
بالهندسة  متخصصة  كلية  النشاء  اليسوعية 

من  دفعات  ثالث  منها  تخرجت  الجغرافية، 
دورة  اول  تخرج  بعد  الجغرافيني.  املهندسني 
برنامجا  املديرية  وضعت  جغرافيني  مهندسني 
بتأليف  الشوف  يف  املساحة  عمليات  النهاء 
مهندس  فرقة  كل  رأس  وعىل  عمل،  فرق   10
يكون مسؤوال عن امتام املساحة ضمن الحدود 
الجيش  قيادة  موافقة  واخذ  لقريته،  العقارية 
الجمهور  العسكرية يف ترصف  الخرائط  لوضع 
باسعار  التجارية  املكتبات  عىل  وتوزيعها 
الكلفة، وكذلك فتح املجال امام الجمهور لرشاء 

صور جوية عن االرض التي يختارونها.

العام  لالمن  عاما  مديرا  تعيينكم  عن  ماذا   ■
اىل  االول 1971  امتدت من 21 ترشين  لوالية 

االول من ترشين الثاين 1976؟
انتخاب  بعد  تعييني  تم   1971 سنة  يف   □
خالل  ويف  للجمهورية،  رئيسا  فرنجيه  سليامن 

هذه املهمة حققت انجازات ابرزها:
اسلوب  عىل  العام  االمن  يف  قيادة  تنظيم   •
عىل  العام  املدير  تساعد  االمريكية،  املبادئ 
مامرسة سلطاته يف االدارات املدنية والوزارات 
املختلفة، وتسمى هذه القيادة "ديوان املدير". 
عام  امني  من ضابط  مؤلفا  الديوان  هذا  وكان 
امناء رس، وعندما تركت اصبح مؤلفا  وخمسة 

من خمسة ضباط وخمسني مفتشا. 

املدير العام السابق لالمن العام العميد الركن املتقاعد السفري انطوان دحداح.

بني  من  الضباط  لتعيني  جديد  قانون  وضع   •
نسايئ  سلك  وانشاء  الحقوق،  شهادة  حملة 
االجراء  املرعية  القوانني  عليه  تطبق  عسكري 
مبنحهم  االفراد  معنويات  ورفع  للذكور، 
تعويضات مالية تساوي تقريبا ضعف الراتب، 
ان كل فرد من ضباط ومفتشني وموظفني  اي 
قيمة  مرات  ثالث  الشهر  آخر  يف  يتقاىض  كان 

الراتب. 
تقديم  بعد ساعتني من  السفر  تسليم جواز   •
الطلب، اي ان املواطن كان يأيت اىل الدائرة مع 

اوراقه ويخرج بعد ساعتني ويف يده الجواز.
االخرى  واملوارد  للهبات  مايل  انشاء صندوق   •
يجري تصفية حساباته آخر كل سنة وتوزع عىل 

جميع افراد االمن العام.
مع  والعالقة  االستخبارات  شبكات  تنظيم   •

فيها  تحفظ  خاصة  ادارية  دائرة  يف  املخربين 
املرصوفة،  االموال  وحسابات  الرسية  التقارير 
يف  الذكور  الضباط  الحاق  عرب  التعليم  وتنظيم 
مدرسة املفوضني يف فرنسا، واالناث يف مدرسة 
يف  واملفتشات  انكلرتا،  يف  يارد"  "سكوتلند 
مقر  يف  واملفتشني  فرنسا،  يف  املفتشني  مدرسة 
يف  املهرة  والرماة  الختصاصاتهم،  تبعا  القيادة 
تابعوا  فرنسيني  اختصاصيني  يد  عىل  عرمون 

دورات "االف يب آي" يف امريكا.

■ هناك قصة تروى عنكم مع الرئيس صائب 
مديرا  تعيينكم  من  يومني  بعد  حصلت  سالم 

عاما لالمن العام؟
□ بعد يومني من تعييني، قمت بزيارة الرئيس 
سالم يف الرسايا وقلت له: لقد قرأت صالحيات 
املدير العام وتبني يل ان نقليات الضباط هي 
كبري،  ضالل  وهذا  الداخلية  وزير  سلطة  من 
وانا عائد من دورة اركان يف الواليات املتحدة، 
فيها  وتعلمت  العامل،  يف  مدرسة  افضل  وهي 
اكانت  املجاالت  جميع  يف  القيادة  اصول 
فصل  يجوز  فال  مدنية،  كانت  او  عسكرية 
املسؤولية عن القيادة وال يجوز نزع العقاب 
اقول  ابدأ عميل  ان  وقبل  لذلك  الثواب،  عن 
القيام مبا طلبتم مني  انه ال ميكنني  برصاحة 
الرئيس  يل  قال  العام.  االمن  تنظيف  حول 
بنقل  تفويضا  اريد  اجبته:  تريد؟  ماذا  سالم: 
سألني: هل  العام.  املدير  اىل  الوزير  صالحية 
جرى ذلك من قبل؟ اجبته بالنفي مردفا وهذا 
هو سبب امتالء الربميل زفتا، ولست مستعدا 
ان يقوم صائب  تريد  للدخول فيه، فقال يل: 
االمن  ملصلحة  صالحياته  عن  بالتنازل  سالم 
انا عندي شارع يف بريوت  العام؟ ال يا عقيد، 
اية صالحية خاصة  بالتنازل عن  ال يسمح يل 
برئيس الحكومة. فقلت له: انا، دولة الرئيس، 
ما  اعرف  ولكن  الشارع،  يريد  ماذا  اعرف  ال 
للتنظيف  فعله.  ميكنني  ال  وما  فعله  ميكنني 
املكنسة معك  فاذا بقيت  احتاج اىل مكنسة، 
بريوت،  شارع  لك  يصفق  وهل  انظف،  مباذا 
كتاب  ونظمت  النتيجة  لهذه  تحسبت  لذلك 
ليك  الجيش  اىل  بالعودة  يل  يسمح  استقالة 
اقوم بعمل مفيد. حينها صمت الرئيس سالم 
كتاب  ايضا  حرّضت  "هل  يل:  قال  ثم  قليال، 

التفويض؟ ما راح نخليك تروح".

aborami20@hotmail.com

مسرور ألن اللواء ابراهيم 
سبقني في تطوير هذه 

الشريفة املؤسسة 

مقابلة
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بعد استحداثه قبل سنوات ُشعبًا متخّصصة بمكافحتها
األمن العام يطلق حملة توعية للحماية من الجرائم السيبرانية

قضية

هذه املميزات يجب اتباع الخطوات التالية:
- اخرت كلامت مرور قوية تتألف من مجموعة 
من االحرف االبجدية الصغرية والكبرية، اضافة 

.k@b2oL3z :اىل الرموز واالرقام مثل
- تغيري كلمة املرور التابعة لحساباتك الشخصية 

دوريا )كل ثالثة اشهر تقريبا او اقل(.
- عدم االفصاح عن كلمة املرور الخاصة بك ألي 

كان.
- عدم استخدام كلمة مرور واحدة لحسابات 

عدة.
- تجنب استخدام كلامت من حروف متسلسلة 
 222222-  12345678- مثل:  مكررة  او 

.abcdefg
معلومات  من  كلامت  استخدام  تجنب   -
شخصية مثل االسم وتاريخ امليالد، او معلومات 

مامثلة: مثال سعيد 1990/9/23.

 Electronic( االلكرتونية  االجهزة 
)Devices

الوصول  من  املخرتقني  متكن  عدة  طرق  مثة 
اىل اجهزة الضحية، وتهدف اىل خرق البيانات 
ييل  ما  يف  عليها.  واالطالع  الرسية  الشخصية 
الوقوع ضحية  لتفادي  الوقائية  الحلول  بعض 

:)Hacker( املخرتق
- وضع كلمة رس قوية لتشغيل الجهاز، كتلك 

التي ارشنا اليها انفا.
- عدم االتصال بشبكة واي فاي مفتوحة.

للفريوسات  مضادة  برامج  استخدام   -
)Antivirus( لكشفها والقضاء عليها.

- القيام بعملية املسح االلكرتوين للجهاز دوريا 
.)Scansystem(

دوريا  للفريوسات  املضادة  الربامج  تحديث   -
.)Update(

عىل  القفل  اشارة  وجود  من  تأكد  الويب، 
املتصفح او كلمة https التي تعني ان املوقع 
رسمي ومحمي، وليس كلمة http التي تعني 

ان املوقع غري رسمي وغري محمي.
- الضغط عىل رمز القفل للتأكد من الصالحية 

.)Certificate(

)Email( الربيد االلكرتوين
يزداد استخدام الربيد االلكرتوين يوما بعد يوم 
بهدف نقل الرسائل النصية، ارسال املستندات 
وغاية  حساسة  تعترب  التي  املعلومات  وتبادل 
يف االهمية. اال ان الربيد االلكرتوين كغريه من 
الثغر  من  للكثري  ايضا  عرضة  االتصال  وسائل 
االمنية. لذا يجب رفع مستوى امنه عرب اتخاذ 

خطوات اساسية للحامية، ابرزها:
بخطوتني  التوثيق  خاصية  عىل  االعتامد   -
 Two Factor( االلكرتوين  الربيد  لحامية 

.)Authentication
- عدم فتح اي رسالة الكرتونية او ملف مجهول 

.)spam( املصدر
امللتبسة  الرسائل  عىل  الرد  عدم  او  حذف   -
الربيد  ادخال  منك  تطلب  التي  الرسائل  او 

االلكرتوين وكلمة املرور.
الشخيص  حسابك  اىل  الدخول  عىل  الحرص   -

دوريا )مرة كل اسبوع عىل االقل(.

)Data Privacy( حامية املعلومات
يعتمد امن املعلومات الشخصية وحاميتها عىل 
االلتفات  من  بد  ال  اساسية  مبادئ  مجموعة 

اليها، وهي:
- نسخ احتياطي )backup( للمعلومات املهمة 
عىل مخزّن )harddisk/flash memory( غري 

 .)offline( موصول عىل االنرتنت
- عدم مشاركة معلومات اكرث من املطلوب.

- عدم نرش معلومات شخصية عىل االنرتنت.
- عدم مشاركة عنوان بريدك االلكرتوين االسايس 
مع  اال  الفورية،  بالرسائل  الخاص  اسمك  او 

االشخاص املوثوق بهم.
- عدم ادراج عنوان بريدك االلكرتوين او اسمك 
يف دالئل االنرتنت او يف مواقع وظائف العمل 

املوثوق بها.
مواقع  عىل  عنك  االخرون  يكتبه  ما  مراقبة   -

التواصل االجتامعي.

- عدم االعتامد عىل برامج مضادة للفريوسات 
منتهية الصالحية.

العامة  او  املشرتكة  االجهزة  من  الحذر   -
املستخدمة من جميع املواطنني.

- تفعيل خاصية اغالق الهاتف اوتوماتيكيا بعد 
بضع دقائق.

- عدم ادخال اي حافظة )Flash Memory( او 
كابل USB مجهول املصدر يف الجهاز.

الواي  خدمة  تشغيل  ايقاف  عىل  الحرص   -
بشبكة  االتصال  عدم  حال  يف   )Wi-fi( فاي 

موثوق بها.
العامة  فاي  الواي  بشبكات  االتصال  تجنب   -
 Public( اي  املقاهي...(،  املطارات،  )الفنادق، 

.)Wi-fi
 )Bluetooth( بلوتوث  بجهاز  االتصال  عدم   -

غري موثوق به.
- الحرص عىل ايقاف تشغيل برنامج البلوتوث 

يف حال عدم استخدامه.
 )Factory Reset( القيام باعادة ضبط املصنع -
جميع  مسح  من  والتأكد  جهاز  اي  بيع  قبل 

.)clear data( البيانات
- التأكد من ايقاف تشغيل خاصية تحديد املوقع 

)Location/GPS( يف حال عدم استخدامها.
حال  يف  الهاتف  مكان  تحديد  ميزة  تفعيل   -

فقدانه او رسقته. 

)findmyiphone-android device manager(

)Web Browser ( متصفح االنرتنت
االنرتنت   متصفحات  اهمية  من  الرغم  عىل 
firefox,chrome وغريها، اال انها ليست آمنة 
املتبادلة  املعلومات  مع حساسية  يتناسب  مبا 
وخصوصيتها. لذلك نقدم ابرز خطوات الحامية:
االنرتنت  متصفح  اعدادات  من  دامئا  تحقق   -

لديك وقم بتحديثه باستمرار.
 private شغل  املتصفح  استخدامك  عند   -

browsing يك ال ترتك اثرا بعد االنتهاء.
زاوية  عىل  املوجودة   )x( اشارة  دامئا  اخرت   -
وال   ،)pop-up screen( املنبثقة  النوافذ 
تضغط ابدا عىل نعم او قبول او حتى الغاء، 
خبيثة  برامج  لتحميل  خدعة  تكون  قد  النها 

عىل جهازك.
معلومات حساسة عىل صفحة  ادخال  قبل   -

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

نطاق سيادة الدولة كان مقترصا يف املايض عىل ثالثة عنارص: االرض والبحر والفضاء املادي. لكن عرصنا االلكرتوين فرض وجود 
عنرص سيادي رابع هو الفضاء السيرباين الذي اصبح مرسحا للمعلومات واملحاوالت الجرمية التي ال ميكن حاميتها والتصدي 

لها باالسلحة التقليدية، بل حرصا عرب الثقافة الشخصية وبرامج الحامية وقوى امنية الكرتونية كالتي استحدثها االمن العام

يف ايار 2019، اطلقت املديرية العامة لالمن 
الفضاء  مخاطر  عىل  توعية  حملة  العام 
السيرباين تحت شعار "حتى ما تكون ضحية". 
الحملة ستشمل يف املرحلة املقبلة محارضات 
مختلف  يف  العام  االمن  من  ضباط  يلقيها 
عرب  اعالمية  مع حملة  والجامعات،  املدارس 
نشاطات  واقامة  االعالم،  وسائل  مختلف 
هيئات  مختلف  مع  بالتعاون  متنوعة 
املعنية،  الرسمية  واالدارات  املدين  املجتمع 
تهدف اىل توعية املواطنني، املستخدمني ألي 
الذكية  كالهواتف  االلكرتونية  الوسائل  من 
تقنيات  ابرز  عىل  وغريها،  والكومبيوتر 
كل  من  واجهزتهم  انفسهم  حامية  ووسائل 
الجرائم السيربانية، كرسقة االرسار الشخصية، 
االبتزاز االلكرتوين، تجارة املخدرات والسالح، 
االرهاب  العمالء،  تجنيد  بالبرش،  االتجار 

االلكرتوين وسواها. 
سبق وعرضنا يف "االمن العام" )عدد رقم  59( 
وعىل املوقع االلكرتوين الخاص باملديرية العامة 
والواقعية  التاريخية  االطر  كل  العام  لالمن 
للجرائم  والدولية  املحلية  واالمنية،  والقانونية 
الوسائل  ابرز  اليوم، سنتوقف عند  السيربانية. 
التقنية - العمالنية التي تساعد املواطنني عىل 
حامية انفسهم واجهزتهم االلكرتونية من تلك 

الجرائم، وفقا لآليت:

)Password( كلمة املرور
تعريف  آلية  هي   )Password( املرور  كلمة 
وسائل  اهم  من  تعد   .)User( للمستخدم 
حامية البيانات كونها تعترب القفل عىل الخزينة 
االلكرتونية ملا تقوم به من حامية للمعلومات 

وانظمة التشغيل الخاص باملستخدم.
مميزات كلمة املرور القوية: طويلة - معقدة - غري 
شخصية - عملية - رسية - سهلة الحفظ. لتحقيق 

توجيهات اللواء ابراهيم 
قضت باعطاء اهتمام 

استثنائي لحماية االطفال

الفضاء السيرباين من عنارص سيادة الدولة.

دور االهل اسايس يف حامية اطفالهم.
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- عدم السامح لالخرين بنرش صورك او صور 
عائلتك من دون موافقتك.

- عدم مشاركة اي حافظة )USB( اال اذا كانت 
قابلة  غري  انها  اي   )read-only( فقط  للقراءة 

للتعديل.
- تجنب استخدام اي حافظة، اال اذا كنت واثقا 

من املصدر.

)Banking Accounts( الحسابات املرصفية
التي  والتامني  االمان  اجراءات  من  الرغم  عىل 
ما  دامئا  انها  اال  تطبيقها،  املصارف عىل  تعمل 
تكون هدفا وعرضة للمخرتقني والقراصنة الذين 
يسعون جاهدين، بكل االساليب، للحصول عىل 
عىل  يتوجب  لذلك  رشعية.  غري  بوسائل  املال 

املستخدم التزام التايل:
اسم  حسابك،  رقم  رسية  عىل  املحافظة   -

املستخدم وكلمة املرور.
االلكرتونية،  االحتيال  عمليات  من  التنبه   -
وتجاهل الرسائل التي تطلب منك رقم حسابك 

او كلمة املرور.
- تغيري كلمة املرور التابعة ملرصفك االلكرتوين 
 visa card- master( املرصفية  وبطاقاتك 

card( دوريا بهدف منع اخرتاقها.
املرصفية  الخدمات  تطبيقات  تحديث   -

االلكرتونية.
املواقع  نفسها يف  الرس  كلمة  استخدام  تجنب   -

املرصفية ومواقع التواصل االجتامعي.
- عند اجراء عمليات الرشاء عرب االنرتنت، تأكد من 
قراءة الخصوصية االلكرتونية  )licence( للرشكة.

املرصفية  او  الشخصية  بياناتك  مناقشة  عدم   -
خالل اي مكاملة مريبة تصلك.

- تفادي اجراء اي معاملة مالية الكرتونية اال عند 
الرضورة.

)Applications( التطبيقات
الذكية  التطبيقات  اهمية  من  الرغم  عىل 
املستخدمة يوميا الهداف متعددة، اال انه ينبغي 
من  للحامية  الالزمة  االحتياطات  واخذ  الحذر 

مخاطر استخدامها بطريقة غري سليمة:
- عدم تحميل تطبيقات من مصادر غري موثوق 
بها، واالعتامد فقط عىل التطبيقات املتوافرة عىل 

.playstore و appstore متجري
- عدم استخدام وسائل الرتاسل الفوري ملناقشة 

معلومات رسية او شخصية او امنية.
استخدام  الخبيثة خالل  الربمجيات  الحذر من   -

برامج الرتاسل الفوري.
- تحديث برامج الرتاسل الفوري وتغيري كلمة الرس 

دوريا.
- استخدام برامج مرخصة قانونيا.

- تحديث الربامج دوريا.
- عدم فتح املرفقات )صور، مقاطع فيديو...(، اال 

املوثوقة املصدر. 
- عدم الضغط عىل الروابط، اال اذا كنت متأكدا 

من مصدرها والوجهة التي تأخذك اليها.
- عدم تحميل اي برنامج من جهة غري موثوق بها.

والفريوسات  القرصنة  مكافحة  برامج  تحديث   -
دوريا.

 )permissions( تطبيق  لكل  االذونات  ضبط   -
التي  او املعلومات  التحكم يف االمكانات  لناحية 

ميكن للتطبيق الوصول اليها.
استخداما من غريها.  اكرث  تطبيقات هاتفية  مثة 
منها،  لكل  خاصة  اعتامد خطوات حامية  يجب 

ابرزها:

Whatsapp
يف اعدادات الخصوصية:

 live( الحايل  املوقع  خاصية  تشغيل  ايقاف   -
.)location

- عدم فتح التطبيق عىل متصفح االنرتنت اال عند 
الحاجة.

- عدم اظهار الحالة )statut( اال لجهات االتصال 
)contacts( لدى املستخدم.

 Two-step بخطوتني  التحقق  ميزة  تفعيل   -
Verification، تطلب من املستخدم رمزا يضمن 

له عدم امكان تفعيل حسابه من جهاز آخر.

Facebook
يك تحمي حسابك من االخرتاق، اليك الخطوات 

االتية:
- تتبع نشاط فتح الحساب: يظهر لك معلومات 
عن الحساب الناشط االن وكذلك عن املرة السابقة 
بحيث يعرض بعض التفاصيل مثل الوقت واملكان، 

اضافة اىل نوع الجهاز واملتصفح املستخدم.
تلقي  ميكن   :)alerts( التنبيهات  تلقي  تفعيل   -
التنبيهات عرب الربيد االلكرتوين او الهاتف او رسالة 
مسنجر، يف حال تم تسجيل الدخول اىل حسابك 

من اي جهاز جديد غري الذي تستخدمه دوريا.
- اختيار ثالثة او خمسة من اصدقائك املقربني 
الرشكة،  من   URL وعنوان  رمز  اليهم  وارسل 

لتتمكن من اسرتداد حسابك يف حال تم اخرتاقه.
- عدم قبول اي طلب صداقة قبل التأكد من ان 
الشخص حقيقي وان الصور املوجودة يف حسابه 

حقيقية وليست مزيفة.

علينا اعتامد كلمة مرور طويلة، معقدة، رسية وسهلة الحفظ.

عدم فتح اي رسالة الكرتونية او ملف مجهول املصدر.                                           

- ادارة اعدادات الخصوصية )Privacy( لحظر 
او  باالطالع  فيهم  املرغوب  غري  املستخدمني 

الوصول اىل معلوماتك.
- التأكد من ربط الحساب برقم الهاتف او الربيد 
االلكرتوين )مع التنبه اىل رضورة تسجيل الدخول 
الدوري اىل الربيد االلكرتوين حتى ال يتم الغاؤه 

او خرقه(.
 Two-step بخطوتني  التحقق  ميزة  تفعيل   -
اىل  الدخول  تم  اذا  انه  تضمنان   Verification
برمز  يطالبك  ان  جديد،  متصفح  عرب  حسابك 
التحقق ويرسله اىل هاتفك للتحقق من املتصفح.

   Twitter
لحاميته يجب اتباع هذه الخطوات:

- انشاء الحساب بشكل آمن.
عن  مختلف  جديد،  الكرتوين  بريد  انشاء   -
املعتمد عادة من املستخدم، الستخدامه حرصا 
االلكرتوين  الربيد  تجنيب  بهدف  تويرت  لحساب 
ان  املخرتق  حاول  اذا  االخرتاق،  عملية  االسايس 

يستخدم خاصية نسيت كلمة املرور.
- ادخال كلمة رس قوية تحتوي عىل احرف كبرية 
وصغرية وارقام ورموز ال يقل عددها عن العرشة.

- تغيري كلمة الرس دوريا )كل 3 اشهر مثال(.
- استخدام كلمة رس مختلفة عن كلمة الرس التي 

تستخدمها لحساباتك االخرى.

اىل  الذهاب  لحسابك،  االعدادات  خانة  يف   -
خانة الخصوصية واالمان وازالة عالمة الصح عن 
السامح لالخرين بالعثور عليك عرب عنوان بريدك 

االلكرتوين.
- ازالة عالمة الصح عن التغريد مع اضافة املوقع 

الجغرايف.
- ربط الحساب بالهاتف: االعدادات، الهاتف... 
ادخل رقم هاتفك واتبع االرشادات التي يعرضها 
الهاتف  باختالف مشغل خدمة  )تختلف  تويرت 

الذي تستخدمه(.
- العودة مرة اخرى اىل قامئة الحساب ثم وضع 
التي  املتنوعة  عالمة صح عىل خيارات الحامية 

تظهر لك. 
لتلقي  الهاتف  التأكد من ربط حسابك برقم   -
رسالة تتضمن رمز التوثيق للدخول اىل الحساب، 
ما يتيح لك ايضا معرفة محاولة اخرتاق حسابك 
عرب اي شخص آخر يف حال مل تكن انت املستخدم.

 WIFI شبكة الواي فاي
يجب  االخرتاق  من  فاي  الواي  شبكة  لحامية 

اتخاذ هذه االجراءات:
 :)Router( تغيري كلمة املرور الخاصة باملوزع -
يف  االفرتاضية  الرس  وكلمة  املستخدم  اسم 
غالبا   ،)Router( للموزع  االساسية  االعدادات 
حال  يف  اخرتاقهام  يسهل  ما   Admin يكونا ما 

اعتامدهام. لذلك عىل املستخدم تغيريها واعتامد 
اسم جديد وكلمة رس قوية.

الـ MAC: لكل جهاز  اختيار تصفية عناوين   -
به  عنوان MAC خاص  كومبيوتر وهاتف ذيك 
وفريد، لذا ميكن استخدام عناوين املاك املوثوق 
من  املعروفة  غري  املاك  عناوين  بقية  ومنع  بها 
الوصول اىل شبكة واي فاي. يف االمكان تحقيق 
واختيار   )Router( املوزع  اعدادات  عرب:  ذلك 
DHCP تظهر قامئة من عناوين MAC وتصفية 
عناوين ماك MAC Adress Filter، اضافة اىل 

عناوين املاك املوثوق بها. 
- تقليل مدى اشارة واي فاي: تتيح بعض اجهزة 
االشارة  بث  قوة  يف  التحكم   )Router( املوزع 
تقليل مدى  املستخدم  يستطيع  لذلك  ومداها، 
سبيل  عىل  املنزل  حدود  تتجاوز  ال  ليك  بثها 
 MAC TX Rate املثال، وذلك من خالل تعديل
او  املنزل  خارج  االشارة  قوة  لتقليل  وتخفيضها 

املركز.
- اخفاء اسم شبكة واي فاي: يكون اسم شبكة 
اتصال  لرسعة  افرتايض  بشكل  ظاهرا  فاي  واي 
املستخدمني به، لكن يف حال اخفائه فانها تطلب 
من املستخدم: كتابة اسم الشبكة يدويا واختيار 

نوع التشفري وكلمة املرور.
الخطوات  اتباع  ينبغي  ايضا،  الشبكة  لحامية 
 Wireless واختيار  االعدادات  دخول  التالية: 

واخفاء SSID او تعطيلها.

اطفالنا اولوية
خالل  العام  لالمن  العامة  املديرية  حرصت 
حملة التوعية، بتوجيهات واضحة من مديرها 
العام اللواء عباس ابراهيم، عىل اعطاء االولوية 
يشكلون  كونهم  باالطفال  املتعلق  للشق 
العنرص االضعف واالكرث استهدافا من شبكات 
االجرام املنظم. لكن دور االهل يف هذا املجال 
حاميتهم  عىل  ويرتكز  االساس،  هو  يبقى 
اوالدهم  بعالقة  يتصل  ما  لكل  ومراقبتهم 
برمجيات  كاستخدام  االلكرتونية،  باالدوات 
املسموح  املواقع  حرص  بهدف  الحامية 
الخطرة.  املواقع  وحظر  زيارتها،  الطفالهم 
ومناقشة  الحوار  عىل  االطفال  تشجيع  كذلك 
اثناء  يف  يواجهونها  مشكلة  اية  حول  ذويهم 
استخدام االنرتنت، وغريها من الواجبات التي 

يستطيع االهل وحدهم القيام بها.  
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تحقيق

اال  عسكرييها  مهارات  وتنمية  للعلم  بابا  العام  لالمن  العامة  املديرية  ترتك  ال 
وتطرقه، ألنه السالح االمىض يف عملية التوازن والتفاعل مع االخر، وذلك من ضمن 
الخطط الخمسية املتالحقة التي اعطى املدير العام اللواء عباس ابراهيم توجيهاته 
العتامدها، ما جعل  املديرية يف مصاف االجهزة االمنية العاملية املحرتفة واملتطورة

دورة متخصصة لألمن العام:
وسائل غير تقليدية للتحليل وربط املعلومات

وتبادل  والتعاون  العلمي  االنفتاح  اطار  يف 
والجامعات  املعاهد  كل  مع  الخربات 
العامة  املديرية  بني  وبالتفاهم  اللبنانية، 
للعلوم  االمريكية  والجامعة  العام  لالمن 
والتكنولوجيا، بورش تنظيم دورات متخصصة 
ومتالحقة يف مجاالت علمية ولغوية وتقنية، 

هبة عثمان: تفاعل بناء 
ومميز وهادف

بها  بارشتم  التي  الدورة  عن  رشح  من  هل   ■
املديرية  ضباط  لدى  املعرفية  القدرات  لتنمية 

العامة لالمن العام وعنارصها؟
□ هذه الدورة ليست االوىل التي نتعاون فيها مع 
القدرات  تنمية  العام، وهي متخصصة يف  االمن 
ميكننا  مبا  انتقادية،  بطريقة  للتفكري  العقلية 
وحتى  صحيحة،  بطريقة  املعلومات  تحليل  من 
نستطيع ربط االمور مع بعضها البعض للوصول 
التفكري خارج  اي  اىل معلومة غري واضحة كثريا، 
االمور النمطية وبطريقة تحليلية اكرث للوصول اىل 
معلومات رمبا تكون مخفية يف وقت من االوقات. 
والتعامل  للتعاطي  تفكري  اسلوب  هي  وبالتايل، 
التي  االمور  اىل  النظر  الشخص  يستطيع  بحيث 
تدور من حوله مبا ميكنه من استنباط معلومات 

غري واضحة، وهذا هو الجزء االول من الدورة.

التي  الدورات  من  االخرى  االجزاء  عن  ماذا   ■
ستتبعها؟

□ بعد انتهاء الدورة االوىل سنبارش تنظيم دورتني 
دورة  تليها  ثم  وتحليلها.  املعلومات  احصاء  عن 
متخصصة بالربامج االحصائية وبرامج الكومبيوتر، 
تساعدنا عىل تحليل املعلومات مهام كان حجمها 
ليس  النمطي  غري  التفكري  فان  وبالتايل،  كبريا. 
الرقم واملعلومة كام هي من دون  التعاطي مع 
تحليل، بل وضع هذا الرقم وهذه املعلومة ضمن 

معطيات وتحليلها للخروج بنتيجة صحية.

■ هل ستجرى الدورة يف الجامعة او يف املديرية 
العامة لالمن العام، وهل هي محصورة بالضباط 
والعنارص ام ستكون مشرتكة مع الطالب االخرين؟

□ الدورة ستجرى يف الجامعة، وهي محصورة 
مع  العمل  الن  وعنارصه،  العام  االمن  بضباط 
امنيني يفرض ان تكون االمثلة امنية. بدأنا بامثلة 
من الخارج مثل العملية االرهابية يف نيوزيلندا، 
املعلومة  استنباط  ميكن  صغرية  امور  من  النه 
الشخص  كون  استباقي  عمل  اىل  تدفع  التي 
الذي نفذ العملية االرهابية تحوم حوله الكثري 
النظر اىل  اذا، املطلوب  من عالمات االستفهام. 
االحتامالت وتحليلها ألن بعضها قد يكون  كل 

نحّضر التفاق مع االمن 
العام يضم تسهيالت 

واوالدهم للعسكريني 

الدكتورة هبة عثامن.

عامليا  اليه  التوصل  تم  ما  اخر  من  منتخبة 
خيار  فكان  املتخصصة.  املناهج  صعيد  عىل 
منهجية  مجال  يف  متخصصة  دورة  تنظيم 
خارج  ذاته  يف  قائم  علم  وهو  التفكري، 
اتقانها  شأن  ومن  السائدة،  التفكري  منطية 
قادرا  اختصاصه  مجال  يف  االنسان  جعل 

القرار الصحيح وتحليل ما يدور  اتخاذ  عىل 
رئيسة  ارشاف  يف  الدورة  هذه  تتم  حوله. 
الجامعة  يف  واالحصاء  الرياضيات  قسم 
ورئيسة  والتكنولوجيا  للعلوم  االمريكية 
هبة  الدكتورة  التعليم  فن  ديبلوم  برنامج 
واجرت  العام"  "االمن  التقتها  التي  عثامن 
واهدافها،  الدورة  طبيعة  حول  حوارا  معها 
العسكري  التعاون  شعبة  رئيس  مع  وكذلك 
التخطيط  شؤون  ملكتب  التابعة   املدين 
والتطوير الرائد انطوان الخوري عن الدورة 

الشعبة. ومهامت 

غري صحيح. مثال، اذا شاهد عنرص من االمن يف 
املطار شخصا يلبس اكرث من قطعة ثياب ومييش 
بطريقة غري صحيحة ويتلفت يف كل االتجاهات، 
االمنية  الشبهة  احتامل  فورا  العنرص  سيضع 
احتامالت  وضعنا  اذا  لكن  الشخص.  هذا  عىل 
الشخص  هذا  ان  وجدنا  لرمبا  محيطة،  اخرى 
خضع لعملية جراحية تقتيض هذه الكثافة من 
الثياب، او قد يكون تأخر عن اللحاق بالطائرة 
وال  املطار  هذا  من  مرة  الول  يسافر  النه  رمبا 
يعرف املمرات. وبالتايل، تعلمنا الدورة طريقة 
وتعتمد  التفكري،  يف  منطية  وغري  تقليدية  غري 
التحليل  نستطيع  ليك  االحتامالت  تعدد  عىل 
التي  الخيارات  املعلومات بحيث نحرص  وربط 
نعمد اىل تركيز التفكري عىل كل احتامل مبفرده 
اسلوب  اي  االحتامالت،  ونضيف  نلغي  بحيث 

الطريقة،  بهذه  للتعريف  االوىل  والدورة  حياة، 
ليس  املعلومات،  وتحليل  االحصاء  ثم  ومن 
بهدف تدريس الضباط والعنارص علم االحصاء، 
امنا للنظر يف االرقام ومعانيها وكيفية فهمها، مبا 
ميكننا من تحليل املعلومة وفق دالالت صحية. 
هذا العمل يحتاج اىل وقت وجهد كبريين، ولكن 
يف ظل وجود الكومبيوتر ستكون الدورة االخرية 
عن الذكاء االصطناعي وعملية توظيفه يف خدمة 
تحليل املعلومات، فنعمد اىل تعليم الكومبيوتر 
عىل كيفية اخذ كل هذه االحتامالت ونعمد اىل 
برمجته بطريقة تسهل العمل عىل من هم يف 
مراكز القرار الذين سيتعلمون كيفية استعامل 

الربامج املوجودة لخدمتهم يف وقت قيايس.

الدورة قدرات االمن  ■ اىل اي مدى تعزز هذه 
العام يف االمن االستباقي؟

نعّلم  ال  نحن  االستباقي.  االمن  يف  تساعد   □
عسكريي االمن العام، بل نعرض امامهم خرباتنا 
حتى  االكادميي  املجال  يف  منتلكها  التي  واالمور 
هي  التي  املجاالت  يف  استخدامها  يستطيعون 
العام  االمن  نجاري  ان  نستطيع  ال  نحن  لديهم. 
البسيط. ففي االمن  يف مجال االمن ولو باليشء 

االستباقي هم اسياده، ولكن يف بعض االحيان 
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الرائد الخوري: نستفيد 
من التفاعل للتطوير

التعاون  شعبة  عمل  عن  ايجاز  من  هل   ■
العسكري املدين؟

□ يكمن اساس عمل الشعبة يف تقريب املديرية 
لدينا  املدين.  املجتمع  من  العام  لالمن  العامة 
والرتبوية  الثقافية  املجاالت  كل  يف  مشاريع 
لعنارص  تدريبات  اجراء  والتدريبية، من ضمنها 
االمن العام مع تالمذة وطالب معاهد وجامعات 
محلية واجنبية. الهدف ايضا هو تطوير معارفنا 
كضباط وعنارص، ونستفيد من هذا التفاعل بني 
يف  والجامعات  املعاهد  هذه  وبني  العام  االمن 

موازاة تطوير معارف عسكريي االمن العام.

املعاهد  مع  املكتب  مشاريع  عن  ماذا   ■
والجامعات؟

جامعات  مع  عدة  مشاريع  ملكتبنا  كانت   □
ومعاهد وشاركنا يف معارض للتوظيف، عدد كبري 
كان  الجامعات  مع  نفذناها  التي  املشاريع  من 
املديرية  بني  تعاون  بروتوكوالت  بتوقيع  ينتهي 
بحيث  الجامعات،  وهذه  العام  لالمن  العامة 
يستفيد طالب االمن العام من حسومات ملتابعة 

دراستهم يف اختصاصات عليا.

الجامعة االمريكية  املشاريع مع  ابرز  ■ ما هي 
للعلوم والتكنولوجيا؟

□ من جملة املشاريع التي ننجزها هي التدريب 
السيام يف مجال اللغات وغريها. لقد ملسنا راهنا 
مثل  تخصصا،  واكرث  مميزة  دورات  اىل  الحاجة 
دورات االحصاء والتدقيق ومنهجية التفكري. وقد 

عرضت الجامعة  االمريكية للعلوم والتكنولوجيا 
االشارة  مع  واعدادها،  الدورات  هذه  تنظيم 
بالرضورة  ليس محصورة  الدورات  ان هذه  اىل 
بعسكريي االمن العام. لكن من ضمن التفاعل، 

يشارك هؤالء يف دروس مع مدنيني يف الحصص 
ليست  وهي  الجامعة،  يف  املقررة  التعليمية 
سبقتها  بل  الجامعة  هذه  مع  االوىل  التجربة 
مشاريع عدة معها، منها مباريات اقامها االمن 
مراحل  والجامعة حول  مدارس عدة  بني  العام 
هذه  وانتهت  اللبناين،  السفر  جواز  تطور 
املباريات بفوز ثالثة مشاركني من ثالث مدارس 
املباربات. مثة  وزعت عليهم شهادات يف نهاية 
والتحضري  االعداد  يجري  مستقبلية  مشاريع 
من  يرفع  مبا  تباعا،  تنفذ  ان  عىل  لها،  املشرتك 
القدرات التعليمية واملعرفية لدى ضباط االمن 

العام وعنارصه.

الرائد انطوان الخوري.

يحتاج اىل اختصار الوقت يف العمل. نحن نقدم 
خرباتنا يف هذا املجال من دون الدخول يف الطرق 
واالساليب االمنية الخاصة باملديرية العامة لالمن 
العام، وال ندعي اننا ندرّس االمن العام امورا لها 
عالقة باالمن فهم من يدرّسنا يف هذا املجال. لكن 
مبا اننا نتابع التطور التكنولوجي واالكادميي، نعمد 
اىل جمع هذه املعلومات ونقوم بعرضها امامهم 
لرمبا يستطيعون االستفادة منها، ونبقى يف ترصفهم 

للمساعدة يف ايضاح اي امر.

االمن  مع  والحايل  السابق  التعاون  خالل  من   ■

املديرية  بني  القائم  التفاعل  تصفني  كيف  العام 
والجامعة؟

يف  نتعاون  وهادف.  ومميز  بناء  تفاعل  انه   □
االعالم  مجاالت  يف  خصوصا  املجاالت،  مختلف 
الرقمي وقوانينه، واللغات ايضا السيام االنكليزية 
منها، وطريقة ادارة املشاريع، والقيادة، والتفاعل 

عىل مستوى عال.

■ هل مثة اتفاق تعاون بينكم وبني االمن العام؟
□ نحرض للتوقيع عىل اتفاق تعاون مع املديرية 
العام  االمن  وعنارص  لضباط  تسهيالت  يتضمن 

نحن  االتفاق،  هذا  توقيع  قبل  حتى  واوالدهم. 
نتعامل مع اي طالب من االمن العام وفق صيغة 
الدورات  كل  الفورية.  الحسومات  لجهة  خاصة 

مجانية، واالتفاق هو وثيقة تكرس هذه االمور.

تابعها  من  مينح  هل  الدورات  انتهاء  بعد   ■
شهادات وما اهميتها؟

يف  توزع  احتفال  يقام  دورة  كل  انتهاء  عند   □
الدورة،  تابعوا  الذين  عىل  الشهادات  خالله 
مصادق عليها من وزارة الرتبية والتعليم العايل، 

وهي شهادات معتمدة.

اساس عمل الشعبة 
هو تقريب االمن العام 

من املجتمع املدني
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مركز التدريب الوطني الخاص باألمن العام ينّظم دورات 
إلتزام املعايير األخالقية أولوّية عند حمل السالح

تحقيق

ملركز التدريب الوطني الخاص باالمن العام، املتمركز يف منطقة الجديدة، هدفان رئيسيان: انجاز دورات ادارية امنية عسكرية 
وثقافية متقدمة لجميع ضباط االمن العام وعسكرييه، واعداد مدربني ثانويني تابعني اداريا لدوائر االمن العام االقليمية، ليك 

يقوموا الحقا بتدريب العسكريني ضمن نطاقهم الجغرايف، اختصارا للوقت وتوفريا ملشقات الحضور اىل مقر املركز  

لعام  السنوي  التدريب  برنامج  تطبيق  بدء  منذ 
باالمن  الخاص  الوطني  التدريب  ومركز   ،2019
العام يشهد دورات تدريبية متنوعة ومكثفة. من 
بني تلك الدورات التي انجزت يف الفرتة االخرية، 
وكيفية  االسلحة  علم  مجال  يف  تدريبية  دورة 
استخدامها، متت عىل دفعتني امتدت كل منهام 
ملدة اسبوعني، وشملت تدريب ضباط وعسكريني 
من مختلف مكاتب االمن العام ودوائره ومراكزه.

"االمن العام" زارت املركز والتقت املدرب والخبري 
املتخصص يف مجاالت عسكرية عدة من ضمنها 
علم االسلحة ورئيس شعبة الحامية يف مركز امن 
عام املصنع الحدودي الربي النقيب هاين الفحل 

وحاورته حول العناوين العريضة لتلك الدورة. 

التي  للتدريبات  العريضة  العناوين  هي  ما   ■
تتضمنها الدورة؟

وتحسني  التدريب  مفهوم  تطوير  بهدف   □
اكتساب املعارف والكفايات التقنية لدى عسكريي 
املديرية العامة لالمن العام املشاركني يف الدورة، 
تم تقسيم برنامج الدورة يف ارشاف رئيس املركز 

الرائد طارق الحلبي اىل ثالثة اطر رئيسية:
االطار النظري: يتضمن املعلومات االساسية التي 
تعد مبادئ عامة يف علم حيازة واستعامل االسلحة 
تعريفات ومصطلحات  العامة،  السالمة  كمبادئ 
النارية  االسلحة  انواع  مبختلف  متعلقة  عامة 
التي  الحاالت  كل  عرض  يتضمن  كام  وسواها. 
الضابطة  الشخاص  اللبناين  القانون  فيها  يسمح 
القانونية  والرشوط  السالح،  باستعامل  العدلية 
التي يجب توافرها يف كل حالة، اي كل التفاصيل 

القانونية ذات الصلة.
االطار العميل: يتضمن التطبيق العمالين لكل ما 
السالح،  تفكيك  مثال  النظري.  القسم  يف  اعطي 
تركيبه، افضل وضعيات وطرق اطالق النار... كام 
يتضمن تدريب العسكريني عىل املبادئ والتقنيات 

الطبية املعتمدة يف اسعاف اي شخص قد يصاب 
بطلق ناري، او سواها من الحاالت املشابهة. 

قواعد  بكل  التعريف  يتضمن  االخالقي:  االطار 
التي  االخالقية  واملبادئ  االنسان  حقوق  احرتام 
يجب مراعاتها من العسكري حامل السالح خالل 
الحقوقية  املواطنني. فاملعايري  تعاطيه مع اي من 
واالخالقية تشكل، كام يؤكد دامئا املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم، اولوية قصوى يلتزمها 
عسكريو املديرية عند حملهم السالح واستعامله. 

■ كيف ميكن تصنيف ابرز انواع االسلحة النارية 
وذخائرها؟

او نواح عدة لتصنيف االسلحة  □ هناك معايري 
النارية، من ابرزها عىل سبيل املثال ال الحرص:

اوال: من الناحية العلمية، ميكن تصنيفها اىل نوعني 
رئيسيني:

• االسلحة النارية القصرية كاملسدس ذي االكرة.
• االسلحة النارية الطويلة كالبنادق القانصة.

اليدوية ومثيالتها  الرمانات  ان  اىل  االشارة  تجدر 
للسالح  املتممة  االنتشار  االسلحة ذات  تعد من 

الناري.
ثانيا: من ناحية طريقة اطالق النار من السالح، 

ميكن تقسيمها اىل ثالث فئات، هي: 
كل  مع  يدويا  يلقم  االوتوماتييك:  غري  السالح   •

اطالق للنار.
عند  يلقم  اوتوماتييك:  شبه  او  نصف  السالح   •
اطالق اول طلقة، ولكنه يستمر يف تلقيم نفسه 
حتى انتهاء الذخرية من دون ان يكون له القدرة 

عىل اطالق رمايات رشقية.
• السالح االوتوماتييك: يلقم عند اطالق اول طلقة 
ولكنه يستمر يف تلقيم نفسه حتى انتهاء الذخرية، 
وعىل  رشقية.  رمايات  اطالق  عىل  القدرة  مع 
الرامي اختيار الوضع الطلقي او الرشقي بواسطة 

عتلة تغيري الرمي.

العادي والخارق  انواع عدة،  الذخائر من  تتألف 
للدروع والحارق واملتفجر...

■ هل هناك سالح خاص لكل نوع من مختلف 
انواع املهامت االمنية؟

□ بالطبع. يتم اختيار السالح املناسب واملعدات 
التكميلية له وفقا لطبيعة املهمة، قدرة املناورة، 
التضاريس  الرمي،  مسافات  االنتقال،  طرق 
يف  تؤخذ  التي  التفاصيل  من  وسواها  الطبيعية، 

االعتبار عند كل حالة. 

النارية  باالسلحة  االعتناء  اصول  هي  ما   ■
وذخائرها وصيانتها بشكل عام؟  

□ صيانة االسلحة واالعتناء بها امر رضوري لحسن 
تأثري  ومن  التلف  من  عليها  وللحفاظ  اشتغالها، 
العوامل الخارجية، ولضامن حياة اطول لها. تتم 

صيانة االسلحة النارية من خالل:
• تنظيفها دوريا )مرة يف الشهر مثال بعد الرماية او 

عند حدوث خلل رمي...(
• الكشف عليها بشكل دوري )حسن االشتغال، 

االجزاء الداخلية والخارجية(.
• استبدال االجزاء التي تظهر عليها عالمات التلف.

■ ما ابرز مبادئ االمان والسالمة التي تعتمد عند 
حمل السالح الناري واستعامله؟

اساس  تشكل  اساسية  امان  قواعد  اربع  □ هناك 
االستعامل االمن لالسلحة النارية، وقد ارىس هذه 
القواعد العقيد يف الجيش االمرييك جيف كوبر عام 

:1970
• يجب معاملة كل االسلحة كأنها ملقمة وممونة. 
• عدم توجيه السالح اىل اي شخص او اي يشء ال 

تريد تدمريه.
قد  تكن  مل  ما  الزناد  عىل  االصبع  وضع  عدم   •

صوبت سالحك نحو هدف محقق.

• رضورة التأكد من الهدف و ما يقع خلفه، اي 
من عدم وجود اشخاص او مواد خلف الهدف 
قد تتعرض لالصابة العرضية او نتيجة االخرتاق 

الزائد.

■ يف اي حاالت يجيز القانون لعسكريي االمن 
العام اطالق النار من اسلحتهم؟

□ بعد ان يكونوا قد اتخذوا كل تدابري الحيطة 
غري  االخرى  السبل  كل  واستنفدوا  املمكنة 
العام  االمن  لعسكريي  يحق  السالح.  استعامل 
اطالق النار من االسلحة املجهزين بها نظاما يف 

الحاالت اآلتية:
1 - خالل تنفيذهم مهامت حفظ االمن واملهامت 
االمنية، بناء عىل تعليامت السلطة القضائية او 
االدارية املختصة، او بحكم القانون الذي يفرض 
فورية يف حاالت محددة  امنية  اجراءات  اتخاذ 
انذارهم  بعد  وذلك  املشهود،  الجرم  كحالة 
قف"  عام،  امن  "قوى  بعبارة  واملكرر  الواضح 
لالشخاص الذين يحاولون الفرار من وجههم وال 
ينصاعون لالنذار، عىل ان يكون قد سبق محاولة 
او  تؤكد  خاصة  او  عامة  ادلة  رافقها  او  الفرار 

ترجح ارتكابهم جناية.
2 -يف حالة الدفاع املرشوع عن النفس املنصوص 

عليها يف قانون العقوبات.
3 -ملنع تجريدهم من اسلحتهم او االستيالء عىل 

االعتدة املوجودة يف عهدتهم.

4 -للدفاع عن مراكزهم وعن االماكن املولجني 
بحراستها.

5 -لالحتفاظ باالشخاص املوضوعني يف عهدتهم 
او لتأمني سالمتهم.

6 -يف توقيف املركبات التي تتخطى حواجزهم 
واالنذارات  البرصية  االشارات  من  الرغم  عىل 

السمعية الواضحة، الخ...
يف حال االستعامل غري املرشوع للسالح، يالحق 
ويعاقب الفاعل امام القضاء املختص، اضافة اىل 
العقوبات املسلكية والتأديبية التي تفرض عليه.

■ ماذا بالنسبة اىل طرق االسعاف الرسيع ألي 
شخص قد يصاب بطلق ناري مثال؟

للمصاب  الرسيع  الطبي  االسعاف  موضوع   □
جدا،  ودقيق  واسع  موضوع  هو  ناري  بطلق 
وتختلف تقنياته واصوله تبعا لدرجة االصابة يف 
الجسم ونوعها ومكانها. التدريب عىل تفاصيل 
مثل تلك الحاالت يستغرق وقتا غري قصري ضمن 
كل دورة. لكن ميكن االشارة بشكل مبسط اىل 
ابرز العناوين العريضة يف هذا املجال وفقا لآليت: 
• يف االسعافات االولية نطبق ما يسمى بقاعدة 3 

"ا"، اي "امان، ابالغ، اسعاف".
• االمان: نقل املصاب اىل منطقة آمنة وحاميته 
مراعاة  مع  نقله  يتم  الخارجية.  العوامل  من 
الجغرافية  التضاريس  طبيعة  اصابته،  طبيعة 
املحيطة وفق تقنيات خاصة بكل حالة، مبا مينع 

تفاقم وضعه الصحي او زيادة حدة النزف مثال.
• االبالغ: ابالغ الجهات املعنية فورا كاالسعاف او 
القيادة العسكرية التي تقوم هي بارسال فريق 
طبي متخصص ملعرفة حالة اصابته ورشح وضع 
املصاب. تتضمن الرسالة التعريف بهوية املتكلم، 
العمر،  االصابة،  طبيعة  املوقع،  املصاب،  هوية 

الجنس، الخ...
• االسعاف: يتضمن ما ييل:

)الوعي،  للمصاب  الحيوية  املؤرشات  فحص   •
التنفس، عمل القلب، ضغط الدم(.

• معالجة النزيف.
• للمتابعة واالفادة.

مثة  النزف،  عالج  ونوع  االصابات  خص  ما  يف 
احتامالت عدة ابرزها:

يجب  االطراف:  احد  يف  االصابة  كانت  حال  يف 
الضغط عىل موقع االصابة بشاش معقم، والعمل 

عىل التخفيف من حدة النزف.
يف حال كانت االصابة يف البطن: يتم الضغط عىل 
يف  املصاب  ووضع  معقم  بشاش  االصابة  موقع 
وضعية املرأة الحامل )ان تكون الركبتان مثنيتني 

يف اتجاه الجسم والكاحل عىل االرض(.
يف حال كانت االصابة يف الصدر مع اصابة الرئة: 
حال  يف  الظهر  يف  الخلفي  الثقب  اقفال  يتم 
اخرتاق الرصاصة ويوضع صباب هوايئ من الجهة 

االمامية.
يف حال كانت االصابة يف الرأس: يتم الضغط عىل 
انتظار  يف  املصاب  حالة  وتثبيت  النزف  موقع 

االسعاف.
االطراف  احد  االصابة خطرية يف  كانت  يف حال 
)الرشيان الفخدي(: يجب وضع الضامدة بشكل 
محكم فوق االصابة لوقف النزف منعا لفقدان 

املصاب كميات كبرية من الدم. 

■ اخريا، هل من دورات جديدة مامثلة ستنجز 
باالمن  الخاص  الوطني  التدريب  قريبا يف مركز 

العام؟
يشكل  الدورات  من  النوع  هذا  بالتأكيد.   □
السبب  لهذا  والعسكري.  االمني  العمل  عصب 
قدراتنا  تطوير  عىل  دائم  بشكل  نعمل  نحن 
ومعارفنا يف هذا املجال، وانجاز دورات مكثفة 
وشبه متواصلة للعسكريني، بهدف رفع مستوى 
املعايري  ارقى  مع  يتوافق  مبا  ومعارفهم  ادائهم 

االمنية والعسكرية املعتمدة يف العامل. 

رئيس شعبة الحامية يف مركز امن عام املصنع الحدودي الربي النقيب هاين الفحل.

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com
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إسعاف وإنقاذ بحري في األمن العام

دورات حول الهجرة االقتصادية 
وضحايا اإلتجار بالبشر

نشاطات

العام لدورة اسعاف وانقاذ بحري  خضع 17 ضابطا وعنرصا من االمن 
يف الحوض الداخيل ملجمع "بورتيميليو" يف الكسليك وخليج جونيه يف 
مقابل وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدين، يف ارشاف رئيس الوحدة 

الكابنت سمري يزبك.
استمرت الدورة 12 حصة مبعدل 3 ايام يف االسبوع، وتضمنت دروسا نظرية 
عن  معلومات  اىل  اضافة  االولية،  االسعافات  يف  تطبيقية  ودروسا  وسباحة 

الزوارق والقوارب وكيفية التعامل مع تلك التي تتعرض اىل حوادث حريق او 
غريق وآلية استعامل الحبال. وكشف يزبك ان الدورة ستتكرر سنويا متهيدا 
للحصول عىل شهادات متقدمة. وتسلم املشاركون شهاداتهم من املدير العام 
للدفاع املدين العميد رميون خطار يف مكتبه يف عني الرمانة، يف حضور النقيب 
دميرتي صقر الذي سلم بدوره اىل العميد خطار درعا تقديرية من املدير العام 

لالمن العام اللواء عباس ابرهيم.

نظمت املديرية العامة لالمن العام بالتعاون مع رابطة كاريتاس لبنان خالل 
آب وايلول املنرصمني اربع دورات تدريبية حول الهجرة االقتصادية وضحايا 
االتجار بالبرش ودور الضابطة العدلية وتبادل الخربات. الدورات التي انجزها 
مدربون من الرابطة ضم كل منها ما  بني 20 و25 عنرصا من املديرية العامة 

لالمن العام، واستغرق انجازها يومني. وشملت الربنامج التدريبي التايل:
ـ الهجرة االقتصادية واسبابها يف لبنان والبالد املرسلة للعامالت االجنبيات يف 

الخدمة املنزلية.
ـ مقدمة حول االتجار بالبرش: تضمنت عرض احكام قانون معاقبة جرمية 
االتجار بالبرش الصادر عام 2011 تحت الرقم 164، بخاصة تفاصيل العقوبات 
التي ينص عليها. اضافة اىل دور الضابطة العدلية وحامية املدنيني واالشخاص 

االكرث عرضة ملثل تلك الجرائم.
قانون حامية  احكام  تعريفه، وعرض  االجتامعي:  النوع  القائم عىل  العنف  ـ 
النساء وسائر افراد االرسة من العنف االرسي الصادر عام 2014 تحت الرقم 293. 
ـ مقدمة حول الصحة النفسية لضحايا االتجار بالبرش والفئات املهمشة: 
تضمنت عرض ركائز الصحة النفسية، اعراض االضطراب والضغط النفيس 
ما بعد الصدمة، كيفية التعامل مع الفئات املستضعفة واملهمشة وضحايا 

االتجار بالبرش.

ـ خربة كاريتاس لبنان وحامية حقوق ضحايا االتجار والعامل االجانب.
منذ سنوات  واملستمر  الدائم  التعاون  الدورات يف سياق  انجاز هذه  يأيت   
بني املديرية العامة لالمن العام ورابطة كاريتاس لبنان التي تشكل الجهاز 
االجتامعي والراعوي ملجلس البطاركة واالساقفة الكاثوليك يف مجاالت ذات 

ابعاد انسانية واجتامعية وثقافية.

العميد رميون خطار والنقيب دميرتي صقر والكابنت سمري يزبك يتوسطون املشاركني 
يف الدورة.

النقيب صقر يسلم العميد خطار درعا تقديرية من املدير العام لالمن العام اللواء 
عباس ابراهيم.

من اعامل احدى الدورات مع املدربة نهى روكس.

الذي  صقر  مازن  البحري  املقدم  شارك 
يف  والتحليل  اإلحصاء  دائرة  رئاسة  يشغل 
املديرية العامة لالمن العام يف ورشة عمل 
نظمها االتحاد االورويب يف مركز جوفالنس 
للسالمة واالنقاذ البحري يف مدينة خيخون 
االسبانية، ضمن مرشوع مشرتك بني حرس 
الشواطئ  وحرس  االورويب  الشواطئ 
االورويب،  االتحاد  من  وبدعم  االيطايل 
ساليناس  كارلوس  خوان  االسباين  وارشاف 
البحري  والرائد   )Juan Carlos Salinas(
 .)Michele Landi( االيطايل ميشال الندي
شارك يف الورشة اىل جانب املقدم صقر كل 
من رئيس وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع 
برتبة  وضابطني  يزبك  سمري  الكابنت  املدين 
الربتغال  وبحرية  شواطئ  حرس  من  رائد 
االيطالية  الشواطئ  حرس  من  ورائد 
املغرب  يف  املوانئ  قسم  من  ومهندس 
البحرية  املالحة  ادارة  قسم  من  ومسؤول 
مواضيع  املحارضات  وشملت  اسبانيا.  يف 
االتصاالت  البحرية،  املالحة  بادارة  تتعلق 
املالحة،  ادارة  اسرتاتيجيات  البحرية، 
عرب  والتواصل  االتصاالت  وتحسني  تفعيل 
"يف اتش اف" )VHF(، ادارة النقل البحري 
البحرية  املالحة  فصل  ومناطق  املرافئ  يف 
املشبهات  يف  عملية  حصص  اىل  باالضافة 
غرف  )اتصاالت،  املركز  يف   )Simulators(
ادارة املالحة، قمرة قيادة املركب(، تفادي 
النقل  ادارة  البحرية وتفعيل  االصطدامات 
ترتفع  التي  البحرية  املناطق  يف  البحري 
وتأيت  والبواخر  السفن  مرور  نسبة  فيها 
االوروبية  الدول  بني  اورويب  برنامج  ضمن 

ودول الجوار. 
املشاركة  فكرة  ان  صقر  املقدم  وكشف 
مع  التعاون  نتيجة  جاءت  الورشة  يف 
الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل  املركز 
شبكة  خلق  "الهدف  وقال:   ."ICMPD"
االوروبية  الدول  يف  الشواطئ  حرس  بني 
ضمن اطار مخطط بدأ يف العام 2018 بني 

الجاري  العام  يف  استمر  ثم  اوروبية  دول 
بني دول الجوار االورويب وتحديدا الجنويب 
الدارة املناطق البحرية الخاصة مثل مضيق 
"يف  نظام  املانش ضمن  وبحر  طارق  جبل 
 Vessel Traffic( او   )VTS( أس"  يت 
االورويب  االتحاد  من  واملدعوم   )System

 .")IALA( ومنظمة اياال
كيفية  عىل  الورشة  "ارتكزت  واضاف: 
حركة  وتوجيه  الالسليك،  التخاطب  تحسني 
النقل،  مديريات  عمل  وتطوير  املالحة، 
ومراقبة  البحرية  الحوادث  وتخفيف 
يف  املخدرات  ومكافحة  البحرية،  املناطق 
البحر، والهجرة البحرية غري الرشعية وعدم 
للصيادين  الشاطئية  املالحة  مع  تداخلها 

النزهة". ومراكب 
نفسها  املواصفات  ال ميلك  لبنان  ان  ورغم 
بحرية  عمليات  غرفة  ضمن  يعمل  النه 
ومشاركة  اللبناين  الجيش  برئاسة  مشرتكة 
تقوم  التي  بالبحر  املعنية  االمنية  االجهزة 
بعمل مامثل تحت اطار تكليف من الدولة 

فقد  املقدم صقر،  قال  1701، كام  والقرار 
للذين  الجيد  باملستوى  املشاركون  "فوجئ 
االمن  لبنان وتحديدا  البحر يف  يعملون يف 
العام والدفاع املدين وكيفية التنسيق يف ما 
البحري  للتلوث  مشابهة  حاالت  يف  بينهام 

وحادث الطائرة االثيوبية".
اطار  ضمن  لدورة  تنظيمه  عن  وكشف 
 )Cascanding Plan( املعرفة"  "نقل 
التابعني  الزوارق  لعنارص  املديرية  يف 
عيد  يف  املناورة  نفذوا  الذين  العام  لالمن 
املؤسسة، يف 27 آب املايض، عىل ان يتابعوا 

تدريباتهم يف مراحل الحقة.
وتطرق املقدم صقر اىل اهمية الورشة عىل 
الصعيد الشخيص اذ "خلقت شبكة تعارف 
شارك  "لبنان  وقال:  الضباط"،  بني  وتعاون 
الورش  من  كبري  عدد  ضمن  من  ورشة  يف 
ايطاليا  بريطانيا،  الربتغال،  يف  اقيمت  التي 
ان  يف  وامل  الدول".  من  وغريها  وبولونيا 
يتمكن لبنان مستقبال من املشاركة يف عدد 

اكرب من الورش.

المقدم صقر: فوجئ المنظمون بالمستوى اللبناني
األمن العام في ورشة أوروبية للمالحة البحرية

رئيس دائرة االحصاء والتحليل املقدم البحري مازن صقر. 



إحصاءات الشهر
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2019/08/16 لغاية 2019/09/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2019/08/16 و2019/09/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
1942اثيوبية

2اريتيرية
2ارجنتينية

1ارمينية
2اسبانية

1اوسترالية
14المانية

7اميركية
5اندونيسية

18اوزباكستان
112اوكرانية

2ايطالية
5باكستانية
1برتغالية
5بريطانية
2بلجيكية

464بنغالدشية
61بنينية

12بوركينابية
22بيالروسيا

4اردنية
6تونسية

4جزائرية
2سورية

دخول

مغادرة

املجموع

438399

496278

934677

373694

427255

800949

138786

212831

351617

950879

1136364

2087243

2تايلندية
1تركية

70توغولية
1جزر الموريس

1جورجيا
1دانماركية
1دومينيكا

8دومينيكية
44روسية
1زامبية

12سنغالية
1سويسرية

178سيراليونية
58سري النكية
1طاجيكستان

10غامبية
886غانية

2غينيا بيساو
1غينية

13فرنسية

2فنزويلية
527فيليبينية

17كازاخستان
60كاميرون

2كندية
10كوبية

3كولومبية
8كيرغيزية

104كينية
1ليبيرية

2مالية
1ماليزية

22مولدوفية
1نمساوية

4نيبالية
449نيجيرية

23هندية
3هولندية
1يونانية

5212المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2019/08/15  لغاية  2019/09/15 ضمنا

81مصرية
1مغربية

98المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2019/08/15 لغاية 2019/09/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2019/08/15 لغاية 2019/09/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

108 لبناني
91اثيوبي

1اريتيري
2اردني
2الماني
6ايران

1باراغوانية
3باكستاني
1برازيلي
1بلغارية

81بنغالدش
1بينية

1تركي
1تونسي

4سعودية
41سوداني

108 لبناني
102اثيوبي

1اريتيري
1اردني
3الماني
11ايران

1ايطالي
1برازيلي
1بلغارية

130بنغالدش
1تركي

1توغولي
2تونسي

1جزائري
4سعودية

535سوري
1سويسرا

4سري النكي
7عراقي

2عرب رحل
7غاني
1غينيا

2فرنسي
2فلسطيني

13فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

5فلسطيني من دون اوراق
49فلسطيني الجىء

1فيتنامية
20فيليبيني
1قبرص

52سوداني
566سوري
1سويدي

1سويسرا
5سري النكي

6عراقي
1عرب رحل

6غاني
2غينيا

1فرنسي
1فلسطيني

12فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

5فلسطيني من دون اوراق
48فلسطيني الجىء

1قيد الدرس
1كاميرون

1كندي
2كولومبي

1كويتي
1كيني

1مدغشقر
62مصري

15مكتوم القيد
1نيبالي

8نيجيري
25هندي

1هنغارية
1116المجموع

1فيتنامية
21فيليبيني
2قبرص

1قيد الدرس
1كاميرون
2كولومبي

1كويتي
1كيني

68مصري
14مكتوم القيد

1نيبالي
2نيجيري

23هندي
1214المجموع
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 الوثائق المزّورة
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

122481743سوريا
279تركيا
55لبنان
55غانا

55املغرب
314املانيا

224الربازيل
33كندا

33نيجرييا
22فنزويال
22اليونان
112العراق

112اململكة املتحدة
22ايطاليا
112السويد
112تونس

11جنوب افريقيا
11غانا

11اسبانيا
11سرياليون

11ايران
11غواتيامال

11قربص
11مايل

11االرجنتني
11فرنسا
11رصبيا
11املانيا

11اوسرتاليا
11ليبيا

46510171120109املجم وع

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

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

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة ونوعها: آب 2019

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات: 
آب 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          
آب 2019

الدوائر واملراكز الحدودية 
آب 2019

عدد الوثائق السورية املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي: آب 2019

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة: آب 2019

نسبة حاميل الوثائق املزّورة حاملو وثائق مزّورةعدد املسافريناملركز

3532000مركز البقيعة

16380810.61/100000مركز العبودية

12938300مركز العريضة

3748900مركز القاع

61226491.46/100000مركز املصنع

1180541766.43/100000دائرة املطار

31155160.51/100000دائرة مرفأ بريوت

15576385.35/100000مركز مرفأ طرابلس

2163477974.48/100000املجموع
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

أساليب التعّجب

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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بأقالمهم  

أين الصيغة اللبنانية من نّيات اللبنانيني؟

بقلم
ماريو عبود*

حتى ال نكرر كالما قيل كثريا عن الصيغة اللبنانية وماهيتها وجوهرها، 
انها  التجربة  علمتنا  بعدما  نظر،  وجهة  نعرض  املقال  هذا  يف  جئنا 

االنجح واالنجع لبلد كرث فيه تجار الحقائق وقل فيه رشاء الصدق. 
قناعة  تتنفس  مل  اذا  تعيش  وهل  اللبنانية؟  الصيغة  هي  ما  بداية، 
برضورة احرتام الرشيك وتقبل اختالفه؟ او هل يكتب لها ان تعمر اذا 
مل يكن عبق الحرية ساريا يف عروقها؟ وبالتايل كيف للنيات ان تلعب 

دورا يف اي صيغة يرتضيها قوم لتكون دستور حياة.
التعريف الرسيع للصيغة اللبنانية يرتكز يف اختصار شديد عىل آلية 
الرشاكة  تبنى  حتى  السلطات،  توزيع  وكيفية  البلد  هذا  يف  الحكم 
الفعلية وال تشعر فئة بالتهميش او االقصاء او الغنب. ومع ان تعديالت 
مع  وتحديدا  اللبناين،  امليثاق  نشأة  منذ  الصيغة،  ادخلت عىل  جمة 
دستور الطائف، اال ان هذه التعديالت مل تستطع الخروج من رشنقة 
عز  ويف  مرة  من  اكرث  يف  اوحى  ما  املضادة،  والتفسريات  التفسريات 

االزمات، ان الصيغة اللبنانية باتت تحتاج اىل صيغة تحييها. 
يف العودة اىل االسئلة التي طرحناها، نشري اىل انه ما مل تتوحد مفاهيم 
االفرقاء حول قناعة ثابتة راسخة صلبة ان االختالف يشكل جوهر هذا 
الكيان، بل يزيده غنى وفرادة ويرفده بقدرة عىل التطور والرقي، لن 
نتمكن من مغادرة واقعنا السيىء، وال اخالء موقعنا الرديء، الن اي 
تريد،  الرسو حيث  عن  عاجزة  ستبقى  منفردة،  حاولت  ومهام  فئة، 
الظنون  انواع  لشتى  ارضا خصبة  االخرين  تجعل من مخيلة  قد  بل 

والشكوك، وتدفعها بالتايل اىل النفور ورمبا ابعد. 
يف معرض النقاش، قد يطرح سؤال عن مدى االختالف الذي يحق لنا 
نبلغه، بحيث ال تذهب االمور اىل الخالف والصدام. هنا جوهر  ان 
االزمة التي واكبت لبنان وما زالت. طبعا لن يتسع هذا املقال للخوض 
يف هذه االشكالية وجدليتها، لذلك تحدثنا عن النيات، ويقودنا هذا 
الكالم اىل سؤال جوهري: هل فعال كنا صادقني يوم قلنا ال رشق وال 
غرب؟ وهل فعال صفت نياتنا يوم قررنا الخروج من اتون الحرب اىل 

اتفاق الطائف؟ وما املقصود يف عدم التزام اتفاق الطائف ومندرجاته 
وملاذا جعل بنود اساسية فيه طي النسيان؟ 

التفاق  واحدة  قراءة  مثة  هل  سؤال:  اىل  اللبناين  يدفع  سبق  ما  كل 
تكن  واذا مل  واحدة؟  الطائف  واملرامي من  املفاهيم  الطائف، وهل 

كذلك، فعن اي بلد نبحث، واي دولة نريد ان نبني؟ 
تكن  مل  التي  واضعيها  نية  عن  نسأل  الصيغة،  اىل  نعود  مرة  كل  يف 
اضعفت  الزمات  حد  وضع  بل  مستقبلية  الزمات  التأسيس  اطالقا 

الكيان ورمت باهله يف براري الضياع. 
من هذا املنطلق، يظهر لنا ان الثقة املفقودة بني اهل الحكم يستحيل 
ارتضت  قد  السياسية  الكتل  كانت  واذا  االطمئنان.  بيت  تعّمر  ان 
التوافقية،  بالدميوقراطية  يعرف  بات  ما  تتعايش يف ظل  ان  لنفسها 
فان من موجبات ذلك العودة اىل الشورى يف ما بينها، واال عد عكس 
ذلك خدعة تستجلب اكرب قدر من "الرشكاء" لتغطية اجندة خاصة 

والباسها عباءة املباركة، ويف ذلك سوء نية من دون شك. 
من  وال  الله  ال سمح  الوعظ  باب  من  ليس  النية  عن  هنا  الحديث 
ومرها  النادر  بحلوها  الدولتية،  مسريتنا  الن  بل  الزهد،  ادعاء  باب 
القاهر، تظهر ان ما كان يخفيه االطراف بعضهم لبعض، او يضمره، 
كان هو نواة الرصاع املستقبيل، بعد حقبات االقتتال السيايس او حتى 

العسكري.
والعيش  الرسالة  بلد  فلبنان  الحرية.  هي  صيغتنا  يف  الثانية  الركيزة 
ابنائه، وهذا ال نقاش  املشرتك يفقد مغزى وجوده ان مست حرية 
الحرية؟ وهل نجعل النفسنا رادعا  فيه. لكن هل نعي كلنا مفهوم 
منطقيا اخالقيا، حتى ال نطلق العنان لحرية تقفز فوق كرامة االخرين، 
او تدوس مقدساتهم، او تزدري شعائرهم، او تستهني بشهدائهم، او 

تستخف بهواجسهم؟  

* اعالمي

البروفسور بقلم 
كميل حبيب* ضيف العدد

عن الحوار بني اللبنانيني
املجتمعات  يف  السياسية  الحياة  من  يتجزأ  ال  جزءا  االزمات  تعترب 
نزاعات وتسويات  املتأرجح بني  لبنان  تاريخ  فان  بالتايل،  املتعددة. 
شكلت معا حالة استقرار عىل حافة الهاوية، وعكست املأزق املستمر 
فاالنقسام  للمجتمع.  املكونة  واملذهبية  الطائفية  الجامعات  بني 
ووضع  السيايس،  النظام  طائفية  االستقالل،  ومنذ  كرس،  الطائفي 
لبنان يف دائرة االستهداف االقليمي والدويل. فالطوائف يف تناحرها 
الدائم للتسلط، امنا ترشع االبواب امام التدخل االجنبي يف الشؤون 
ميكن  ال  كربى  ازمات  امام  دائم،  وبشكل  لبنان،  وتضع  الداخلية، 
لنظامه السيايس، بطبيعته الهشة، معالجتها. ففي كلمته االخرية اىل 
الرئيس  فخامة  قال  الكبري،  لبنان  دولة  اعالن  مناسبة  يف  اللبنانيني 
العامد ميشال عون: "علموا االجيال الطالعة كيف ان الطائفية هي 
مرض مدمر، يستعملها اعداء الوطن كلام ارادوا رضبه فينفذون من 
خاللها اىل مجتمعنا، يفتتونه ويصبح اهلنا وقودا لالقتتال الداخيل 

الذي يخلف يف كل مرة جراحا وندوبا ال تشفى بسهولة".
لقد دلت ازمات لبنان املتكررة عىل ان النهج التوافقي للحكم مل يؤد 
اىل السالم الدائم: فال استقاللية الدولة قد متت، وال التآخي والتآلف 
قد  التوافقية  الن  الفئات،  جميع  رضيت  وال  متا،  قد  املواطنني  بني 
بنيت عىل فكرة تكريس الفئوية، وعىل فكرة املساومة، والتوازن بني 

الطوائف املتنافرة املتضاربة االتجاهات.
هذا يعني ان املساومة التي اخرتعتها التوافقية تحافظ عىل الفرقة 
التوافقية توفر للطوائف  املجتمعية وتعممها. مبعنى اكرث دقة، ان 
من  خاللها  ليتمكنوا  دامئة  وهدنة  اهلية  سلم  رشوط  املتعاقدة 
مراجعة نقدية عقالنية لتفادي دورة عنف جديدة. وعىل اللبنانيني 

االقرار بهذه الحقيقة، كدافع لتطوير نظامهم السيايس.
استمرار  االفضل من  البديل  الحوار،  اال عرب  يتطور  لن  النظام  هذا 
االزمة الوطنية. لكن نجاح هذا الحوار ينبغي ان يعتمد عىل تحقيق 

ثالثة رشوط اساسية:
1 ـ مشاركة االطراف ذوي الحيثية السياسية والشعبية والوطنية.

2 ـ الشفافية والرصاحة، وتغليب املصلحة الوطنية عىل اي مصلحة 
اخرى، وذلك استنادا اىل ارادة ذاتية وقرار لبناين حر وملتزم.

3 ـ ان يشمل الحوار كل القضايا ذات الطابع الوطني والتي تقتيض 
التوافق العام.

اننا نعترب هذا التوجه مسألة جوهرية اىل حد ان حياة لبنان تستند 
اىل قدرة اللبنانيني يف املحافظة عىل الحوار الذي يجب ان يبنى عىل 

التفاهامت التالية:
االمد. فدولة يف ظروف شبه  الحوار كعملية طويلة  اىل  النظر  ـ   1
الحوار  ضمن  نتائج  اىل  واقعيا  تصل  ان  تستطيع  ال  لبنان  ظروف 

الوطني يف غضون اشهر قليلة فقط. 
السياسيني،  الوطني عىل عدد من  الحوار  عملية  تقترص  ال  ان  ـ   2
الخاص ومؤسسات  النقابات واالحزاب والقطاع  ان تشارك فيه  بل 

املجتمع املدين. 
3ـ  ان ال ينحرص الحوار يف املسائل االسرتاتيجية، بل ان تتوسع املناقشات، 
لتشمل كل سياسات القضايا الوطنية االخرى، كقضايا املساواة بني الرجل 

واملرأة، ودعم الشباب، وقضايا البيئة، والترسب املدريس...
حد  وضع  عىل  قادرون  وحدهم  بأنهم  يسلموا  ان  اللبنانيني  عىل 
النفس،  وضبط  االعتدال،  ثقافة  ان  يدركوا  ان  وعليهم  ملعاناتهم، 

والالعنف، هي مفاتيح الوالدة الجديدة للبنان. 
بكالم آخر، اذا مل يؤخذ الحوار الوطني يف االعتبار كصيغة اختيارية 
لحل ازمات لبنان املتكررة واملتعددة البعد، ويصبح حقيقة واقعية، 

فان لبنان، ذلك الجامل املجنون، سيبقى ويالالسف مجنونا.
انطوان حميد موراين عام 1994:  ويبقى االمل يف ما كتبه املطران 
"اذا كانت ازمات لبنان هي دامئا ازمات هوية، فهذا يعني ان لبنان 
ليس واقعا قامئا يف ذاته، بل هو مهمة، وهذا يعني ان عليه ان يخلق 

دامئا مربرات وجوده. انه بالتايل بلد ذو رسالة".

* عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية يف الجامعة اللبنانية



الشاعر الفرنسي المارتني في لبنان

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

مل يعرف لبنان عىل مر الحقب والدهور عرصا 
فيه  وتتابعت  واالزمات،  االحداث  فيه  كرثت 
االحكام  فيه  وتبدلت  واالنقالبات،  الثورات 
مع  والدساتري  الرشائع  فيه  وتغريت  والحّكام، 
التاسع  كالقرن  الناس  عقلية  يف  جذري  ل  تبدُّ
عرش. فام برح اللبنانيون اىل يومنا يتحسسون 
اوضاعهم  عىل  ومفاعيله  القرن  هذا  مؤثرات 
الحياتية، شأنهم يف ذلك شأن جميع الشعوب 
االنتفاضات  امثال هذه  تواريخها  التي عرفت 
التطورية والفرتات االنتقالية املؤدية اىل الثبات 

واالستقرار.
وقد متيز هذا القرن بالنسبة اىل لبنان بانفتاحه 
من  له  طار  ما  بفضل  القريب  العامل  عىل 
البلدان  يف  والسيام  االحداث،  هذه  اثر  صيت 
املجاورة لحوض البحر املتوسط. فلقد اجتذب 
والشعراء  والسياح  والزوار  املسترشقني  آنذاك 
االجانب وحملهم عىل  والسياسيني  والفالسفة 

ملحبتكم  نبدي  خاطركم،  عزيز  عن  والسؤال 
بورود مكتوب مودتكم،  ان حظينا  بأمين  انه 
بريوت  اىل  قدومكم  عن  ذكرمتوه  ما  وفهمنا 
عن  وافدتم  االطراف،  بهذه  السياحة  بقصد 
زيادة الرسور الذي شملكم لقدومنا واستيالئنا 
بالتوصاة  املحالت، وطلبتم مرسوم  عىل هذه 
ذلك  جميع  الحكام.  اىل  عليكم  )بالتوصية( 
صار معلوم، وقد حصل لنا مزيد الرسور من 
قدومكم بالسالمة، وتضاعف لورود مكتوبكم 
هذا حيث انه اكرب دليل عىل صدق املودة. فأما 
تأكيد وهو  بكل  املرسوم مطلوبكم قد تحرر 
كان، من دون شك،  وبأي وجه  بطّيه.  واصل 
ال يحصل لجنابكم من احد من خدامنا سوى 
الرعاية واالكرام، حيث يعلموا زيادة ميلنا اىل 
حفظاً  الفرنسية  الدولة  يخص  كان  َمن  كل 
وفيام  بذلك.  افادتك  اقتىض  املحبة.  لرشوط 

نرغب عدم حسم تحريراتكم والله يحفظكم.
يف 27 رجب 1248 )1832(".

الحكام  كافة  اىل  املطاع  املرسوم  صدر 
واملتسلمني واملحافظني يف ايالة صيدا والشام 

وحلب بوجه العموم:

"ان فخر امللة املسيحية محبنا السنيور الكونتي 
دي المارتينو )المارتني(، احد امراء دولة فرنسا، 
بهذه  واوالده  اعياله  مع  السياحة  قصده 

له  يكون  منكم  كل  لطرف  فيلزم  االطراف. 
الحامية والصيانة ومزيد االكرام من كل وجه، 
وال احد يعارضه مبروره. واذا اقتىض له دواب 
لركوبه من محل اىل محل آخر فيكون مساعداً 
لتامم مطلوبه. ثم اذا كان متوجه يف طريق غري 
امينة يلزم إصحابه بعساكر يوصلوه اىل محل 

مقصود آمناً مطمئّناً. اعتمدوه غاية االعتامد".
امري الحّج، وايل جده، ورس عسكر مرص".

وما ان تسلَّم المارتني هذه الرخصة حتى اخذ 
يتجول مع حاشية مؤلفة من خمسة وعرشين 
فارسا مدة خمسة واربعني يوما يف ربوعنا وما 
يجاورها من االقطار. وبلغ برّشي. ويقول بعض 
لرتاكم  االرز  بلوغ  له  يتسّن  مل  انه  املطلعني 
اسمه  له  َمن حفر  فأرسل  الطريق،  الثلوج يف 
عىل احدى اشجاره، وهذه الكتابة باقية آثارها 
اىل يومنا هذا برغم هبوب عاصفة قوية كرست 

بعضا من هذه الشجرة.
ويف خالل إقامته هنا فقد ابنته جوليا. وانُتخب 
الفرنيس. ونقتطف من  الربملان  يف  نائباً  غيابياً 
كتابه "رحلة اىل الرشق" وصفا مرتجام لزيارته 
سيد البالد االمري بشري الثاين الكبري يف قرص بيت 

الدين. 
حيث  الدين(  )بيت  القمر  دير  "قصدنا  قال: 
االمري بشري حاكم جبل لبنان، وبعد ان انتهينا 
من الغداء ارسل االمري الينا يقول انه يف انتظارنا. 
فدخلنا باحة فسيحة تزّينها فسقيات، ورسنا يف 
رواق قامت عىل جانبيه اعمدة عالية مرتكزة 
اىل االرض تحمل سقف الرسايا. وكان ميأل نصف 
القاعة كتبة يلبسون الغنابيز الطويلة ويف زنار 
كل منهم دواة مذهبة يشّكونها فيه مثل خنجر، 
وبعض ابناء البالد البسون ثيابا فاخرة وحاملون 
اسلحة مصقولة. وكان نفر من العبيد يرقبون 
اوامر سيدهم، وهنا وهنالك بعض من الضباط 
املرصيني. وكان النصف الثاين من القاعة اعىل 
ديوان  دائره  وعىل  االول،  النصف  من  قليال 
من املخمل االحمر الفاخر. وكان االمري مرتبعا 
الطلعة،  جميل  شيخ  وهو  الديوان،  زاوية  يف 
الراحة  سيامء  عليه  تلوح  براقتني،  عينني  ذو 

والنشاط، ذو لحية وخطها الشيب مسرتسلة 

ارتياد ربوعه باحثني مدققني، يعينهم عىل ذلك 
ما بدأوا يالقونه من سهولة االسفار بحرا وبرا 
بفضل التقدم الحضاري الذي أخذ يذر قرنه يف 
تلك االيام. فهناك عرشات منهم من جنسيات 
وايطاليني  وفرنسيني  بريطانيني  عديدة: 
بالدنا  اّموا  وبولونيني  واملانيني  ومنساويني 
ألغراض مختلفة، فأقاموا فيها ردحا من الزمن 
وعادوا اىل بلدانهم ليكتبوا عن مشاهداتهم فيها 
ابحاثا ومؤلفات هي اليوم من اهم املراجع التي 
تعيننا عىل اعادة تدوين تاريخنا الوطني الكبري 

عىل اسس حضارية مدروسة.
يكفينا أن نذكر يف مقدمة هؤالء الزوار الليدي 
جون  قرية  نزيلة  الربيطانية  استانهوب  استري 
اخبارها  يتناقلون  اللبنانيون  يزال  ما  التي 
هم  كتبوا  وقد  سلف،  عن  خلفا  ومغامراتها 
وغريهم من الكّتاب االجانب الفصول املطولة 

عن حياتها املحاطة باالرسار وااللغاز.

ولعل اكرث زوارنا شهرة وابعدهم صيتا وابقاهم 
ذكرى ورسوخا يف ربوعنا واعامق قلوبنا الشاعر 
الفرنيس العاطفي الفونس دو المارتني، صاحب 
املؤلفات العديدة والقيمة ويف طليعتها "رحلة 

اىل الرشق".
كانت رحلة هذا الشاعر اىل بالدنا - كام نستطيع 
ان ننظر اليها اليوم - سياسية اكرث منها سياحية، 
هدفها استطالع احوال البالد بعد ان اجتاحتها 
وتغلبت  ابن محمد عيل  باشا  ابرهيم  جيوش 

عىل عساكر السلطان العثامين.
)فرنسا(  ماكون  يف   1790 سنة  المارتني  ولد 
ونشأ شاعرا وكاتبا وسياسيا. وضع قبل مجيئه 
"التأمالت  "التأمالت"،  "غرازييال"،  الرشق  اىل 
ترشح   1831 سنة  ويف  و"االيقاع".  الجديدة" 
اىل الرشق يف 10  للنيابة فأخفق. وقام برحلة 
الباخرة  ظهر  عىل  مرسيليا  من  مبحرا  متوز، 
بأبهة  رحلته  ومحيطاً   )Alceste( ألسست 
وبذخ، اذ اصطحب معه طبيبه وبعض اصدقائه 
الخدم وزوجته ماري وابنته جوليا.  وستة من 
ويف 6 ايلول سنة 1832 بلغ بريوت واقام يف دار 
كانت تقع يف مكان ما قرب شارع سعيد عقل 
)اليوم(، ويقال ان هذه الدار ال تزال عىل حالها 
تقريبا. وفور وصوله اىل هذه املدينة، ومراعاة 
باشا  ابراهيم  اىل  آنذاك، كتب  املتبعة  لالصول 
بوصوله  يعلمه  البالد،  ابن محمد عيل، حاكم 
لغاية  االرجاء  هذه  يف  بالتجول  ويستأذنه 
التايل،  بالكتاب  باشا  ابرهيم  فأجابه  السياحة. 
االب  املرحوم  الصديق  صورته  عىل  عرث  وقد 
انطونيوس شبيل يف مخطوط وقع يف يده صدفة 
كتابه  يف  فأثبته  الدحداح،  جهجاه  للمرحوم 
االخري "اآلثار املطوية"، وهذا نص هذا الكتاب:
"من ابرهيم باشا اىل االمري الفونسو دي المارتينو
فخر امللة املسيحية، ومعتمد الطائفة العيسوية، 
محبنا العزيز الكونتي دي المارتينو حفظه الله.
بعد اهداء زواهر املحبة، واداء جواهر املودة،  الشاعر الفرنيس الفونس دو المارتني.

يف تذكار زيارة المارتني اىل قرص بيت الدين سنة 1832: الكولونيل بوافان وعقيلته مع رئيس الجمهورية شارل دباس 
وعقيلته، ويبدو ناظم عكاري وجورج حيمري واالمري فائق شهاب وحشد من كبار املوظفني.

ـ 1833"،  غالف كتاب المارتني: "رحلة اىل الرشق 1832 
طبع يف باريس عام 1945.
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صفحات من لبنان

عىل صدره، وكان مرتدياً غنبازا ابيض يشده 
زنار من الكشمري، وهو يحمل فيه خنجرا كبريا 
ظهر مقبضه من بني ثنايا الغنباز، تزّينه قبضة 
مرصعة بالحجارة الكرمية وهي بحجم الربتقالة. 
فابتدرناه بالسالم عىل الطريقة املتبعة يف البالد 
بأن رفعنا يدنا اىل جبهتنا ثم وضعناها عىل جهة 
القلب، فرد علينا السالم بتأدب وابتسامة، واشار 
علينا بأن نقرتب ونجلس بجانبه عىل الديوان، 
فبدأت  وبينه.  بيننا  راكع  مرتجم  مثة  وكان 
البالد  تلك  زيارة  اىل  ارتياحي  مظهراً  الحديث 
التي كان يحكمها بحزم وكفاءة عظيَمني. ومام 
قلته له ان وجودي هناك هو ابلغ مدح لحسن 
ادارته، فان ما يجده املسافر من أمن يف الطريق، 
وغنى يف الزراعة ونظام وسالم يف املدن، ألكرب 
شاهد عىل قدرة االمري وحنكته. فشكرين، واخذ 
يطرح عيل اسئلة يف ما خّص اوروبا وخصوصا 
بالسياسة، فأثبت يل اهتامم  ما كان له عالقة 
االمري الزائد بتلك املسألة، ودلني عىل معارفه 
وفهمه لالمور بال حد مام قد ال تجد مثله بني 
والغليون  القهوة  لنا  قّدموا  ثم  الرشق.  امراء 
مرارا، وطال بنا الحديث ساعًة من الزمن، وقد 
اعجبني ما وجدته يف ذلك الشيخ من الحكمة 

والفهم والهيبة والجالل".
وهنا نبذة من ملحمة المارتني "سقوط مالك" 
وجامل  الرشق  الهام  من  روحها  املستمدة 
الرواية  بطل  لسان  عىل  المارتني  قال  لبنان. 
الشيخ: "بقينا ثالثة ايام نسري يف طريق وعرة، 
الجبال،  اعايل  من  املنحدرة  املجاري  فنجتاز 
وهناك  هنا  املنترشة  العرب  خيم  عىل  ومنر 
االغصان،  خالل  تلمع  بيضاء  صخور  كأنها 
مكرمني  ضيوفا  نحل  الظالم  يجيء  وعندما 
عند قبائل الفالحني، فالرشق يكرّم الضيف ايا 
االبعاد  يف  تدوي  اجراسا  ان سمعنا  اىل  كان. 
مقربة  عىل  اصبحنا  اننا  فادركنا  الشاسعة، 
من جبال االرز. وما زلنا نسري حتى تراءت لنا 
الله  غرسها  التي  االشجار  تلك  االرز،  اغصان 
بيده وعمل منها تاجا مللك العواصف نفسه. 
برهبة عظيمة تستويل  بلغناها احسسنا  وملا 
عىل كلينا، واخذنا نحدق يف اللجج العميقة 
خافت:  بصوت  لرفيقه  الشيخ  فقال  الغضة! 

اسجد يا ُبَني.. ولنحمد الله عىل ِنَعم اسبغها 
علينا، فلقد هدانا اىل هيكله املقدس وقادنا 
قد وصلنا  نحن  نعيمه. ها  احضان  اىل  بيده 
اىل حيث نقصد، فهذه االغصان الجبارة هي 
آثار عدن، وهذه االماكن الطاهرة هي بقايا 
تلك الجنة. انظر جيداً اىل هذا االرز، فهو روح 
الصخور  الهية تشعر وتفّكر وتدرك، غذاؤها 
يدفع  الطوفان  ابرصت  لقد  النريان.  ورشابها 
امواج البحار اىل قببها الخالدة العظيمة دون 

ان تنعطف لديه او تضطرب امامه".
هذه  وضع  فرنسا  اىل  المارتني  عودة  وبعد 
املؤلفات: "سقوط مالك"، "تأمالت شعرية" و 
"تاريخ الجريونديني"، واكمل "جوسلني" وغريها. 
وسنة 1848 ترشح لرئاسة الجمهورية فأخفق. 
وبقي حتى آخر حياته يذكر رحلته اىل الرشق، 
ويدافع عن حقوق اللبنانيني تحت قبة الربملان 
الفرنيس كلام سنحت له املناسبة بذلك. وتويف 
مايل  وضع  يف   1869 شباط   28 يف  "بايس"  يف 

صعب، ويرقد جثامنه اليوم يف سان بوان.

من  بعثة  بريوت  اىل  قدمت   1932 سنة  يف 
فرنسا لالحتفال مبرور مئة سنة عىل زيارة شاعر 
رجال  هنا  اليها  فانضم  لبنان،  اىل  "التأمالت" 
وارباب  اللبنانية  الحكومة  واركان  االنتداب، 
الصحافة والقلم من وطنيني وفرنسيني. واقيم 
االحتفال يف قرص بيت الدين، وتجلت فيه روح 
الصداقة الفرنسية اللبنانية بأجىل معانيها. وكان 
الفرنسية،  البحرية  قائد  االمريال  الحضور  يف 
الدرك  تنظيم  بعثة  رئيس  بوافان  والكولونيل 
ومعاونه القومندان بيكار. وقد اسرتعى انظار 
الحضور رجل مسن بلغ ارذل العمر قيل انه من 
عائلة لّبوس يف بيت الدين، وقد اوقفته البلدية 
عند مدخل قاعة العمود يف القرص لريوي للناس 
ما شاهده يف صباه من االحتفاالت الرائعة التي 

مها االمري بشري تكرمياً لضيفه الكبري.  نظَّ
اللبنانيني  نفوس  يف  خالدا  المارتني  وسيبقى 
كرمز للشعر واالدب والصداقة والوطنية، وقد 
احد  عىل  اسمه  اللبنانية  الحكومة  أطلقت 

الشوارع يف بريوت.

امام شجرة المارتني يف غابة االرز، صورة مأخوذة سنة 1937.

77
عدد 72 - أيلول 2019

76
عدد 72 - أيلول 2019



78
عدد 73 - تشرين األول 2019

واالقتصادية  املالية  بقطاعاته  لبنان،  ينتظر  املقبل.  العام  من  االول  الربع  يف  للتداول  االلكرتونية  باملنصة  العمل  ينطلق 
املايل واالستثامري نحو مستويات حديثة.  القطاع  انتقال عمل  امال يف  الذي سيعطي  املوعد  والنقدية واالستثامرية، هذا 
من رشوط تطوير اسواق املال، وجود بورصة ناشطة ترتكز من خاللها عمليات العرض والطلب عىل االدوات املالية وتؤمن 

السيولة املطلوبة يف االسواق املالية 

مقالإقتصاد

السياسيون يضعون
يدهم على االقتصاد

بارزة.  عالمة  من  اكرث  بها  تحوط  بعبدا  اجتامع  بها  خرج  التي  االقتصادية  الورقة 
ال  انها  اال  واالقتصادية،  املالية  لالصالحات  اطارا  وتشكل  شك  بال  طموحة  فهي 
تحمل  وكأنها  تظهر  آخر،  مبعنى  ازمة.  تكرس  قد  ورمبا  الضاغطة  لالزمة  بحل  تأيت 
عناوين وشعارات ال تتطلبها املرحلة الراهنة. هذا التوصيف للورقة عرّب عنه خرباء 
اقتصاديون، وانضم اىل رأيهم بيار دوكان املوفد الفرنيس املولج متابعة ملف مؤمتر 
سيدر الذي رسم اطارا للمعالجة امللحة، مرصا عىل ان الوضع طارئ جدا وال ميكن 

ان نجد له اي مؤرش اقتصادي او مايل غري سيىء.
منذ  التداول  قيد  وهي  جديدة  ليست  اصالح  مشاريع  الورقة  هذه  يف  ادرجت 
يطرح  وهنا  واليسار،  لينور  مثل  منسية  كانت  مشاريع  ايضا  واستعادت  سنوات، 
السؤال عن املغزى من هذه االستعادة. اذ ان هذه الورقة التي ازدحمت باملشاريع 
املايل واالقتصادي، ال تزال تفتقد اىل خارطة طريق هي  الوضع  الرضورية ملعالجة 
الضاغط  الوضع  لعالج  واآلنية  امللحة  االولويات  ترتب  بحيث  للمعالجة،  اساس 
راهنا واملتصل تحديدا بخفض العجز. لذا، كان من االجدى برمجة االولويات التي 
تبدأ بقطاع الطاقة الذي يستنزف نسبة 60 يف املئة من املوازنة العامة وهو املطلب 
لبنان عىل  لحصول  االسايس  والرشط  والدولية،  املالية  للمؤسسات  والدائم  املتكرر 
اموال املانحني من خالل سيدر. وخص دوكان هذا امللف بكالمه االخري للداللة عىل 
حزم هذه املؤسسات يف معالجة هذا القطاع املأزوم منذ 40 عاما، اذ قال ان 60 

يف املئة من العجز يأيت من كهرباء لبنان، وتاليا ال بد من الترصف ازاء هذا االمر.
منها، يف  امللح  وتحديدا  املشاريع،  ادراج هذه  ممكنا  كان  انه  اىل  الخرباء  ويخلص 
مرشوع موازنة 2020 ومناقشتها يف مجلس الوزراء ومجلس النواب مبشاركة اطراف 
وعدم  عموما،  االقتصاد  منها  ينئ  التي  الحقيقية  االوجاع  يدركون  الذين  االنتاج 
هذه  علام  حاليا.  الضاغط  الوضع  يستدعيها  ال  مشاريع  طرح  مروحة  يف  التوسع 
املشاريع قد تكون رضورية، اال انه ميكن تأجيل بتها اىل مراحل الحقة خصوصا انها 

مل ترفق ببيانات عن تكاليفها ومصادر متويلها.
اين  بعبدا،  ورقة  طرحت  عندما  االعتبار  يف  االخذ  عدم  ايضا  الخرباء  يغفل  مل 
عىل  والبناء  االيرادات  صعيد  عىل  نتائج  حققت  واين   2019 موازنة  اخفقت 
ومتويل  الرضيبي  والتهرب  التهريب  مكافحة  خالل  من  العجز  خفض  موضوع 

الكهرباء واسترياد الفيول.
لعل ما افرزه اجتامع بعبدا هو تكريس دور السياسيني ووضع يدهم عىل االقتصاد، 
اعفاء  خالل  من  ما،  حد  اىل  واملالية  االقتصادية  السياسات  رسم  يف  وتدخلهم 
اصحاب االختصاص واطراف االنتاج من ادوارهم كفاعلني ومؤثرين يف وضع هذه 
الخاص يف  القطاع  اىل ارشاك  الدعوات  ايضا مع  تتعارض  الصورة  السياسات. هذه 
املشاريع املطروحة، والغاء مبدأ فصل السلطات والواجبات الذي تتميز به االدارة 
العامة، ومن شأن تدخل السياسيني ايضا ان يهدد مفهوم االقتصاد الحر الذي طاملا 

تغنى به لبنان.
اخريا، بدال من االستئثار مبلفات االقتصاد، يتوجب عىل الطبقة السياسية دعم هذه 
املشاريع النجاحها، عرب توفري بيئة مستقرة امنيا وسياسيا ورأب كل تصدع تسببه 

التجاذبات املستعرة دامئا.

عصام شلهوب
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نائب رئيس هيئة األسواق املالية: 
يمكن تخصيص الكثير من املؤسسات العامة 

يف ظل هذا االستحقاق، ووفق ما يؤكده حاكم 
مرصف لبنان ورئيس هيئة االسواق املالية رياض 
متطلبات  يحايك  مرشوعا  الهيئة  تطلق  سالمة، 
املتزايدة،  التحديات  ظل  يف  اللبنانية  السوق 
بكلفة  التمويل  عىل  القدرة  تأمني  عرب  وذلك 
ادوات جديدة  التداول يف  منخفضة من خالل 
من نوعها يف لبنان واخرى غري متاحة حاليا يف 
ريادة  تعزيز  يف  سيساهم  ما  بريوت،  بورصة 
وايجاد  املتداولني  وتوسيع عدد  املالية  االسواق 
سوف  مجتمعة  العوامل  هذه  اضافية.  سيولة 
عىل  القدرة  واالجنبي  اللبناين  املستثمر  متنح 
احدث  عىل  ترتكز  متطورة  سوق  يف  التداول 

املعايري الدولية.
يف اطار السعي اىل خلق التوازن يف النظام املايل 
ما بني القطاع املرصيف واالسواق املالية من حيث 
القدرة عىل متويل الرشكات الصغرية واملتوسطة 
يف  املنصة  ستساهم  االقتصاد،  تعزيز  وبالتايل 
توفري مصدر اضايف لتمويل القطاعات االنتاجية 
اللبنانية، فضال عن دورها يف رسملة الرشكات، 
وذلك عرب االكتتاب العام يف اسهمها او من خالل 
تحويل جزء  امكان  اىل  اضافة  ايراداتها،  تسنيد 
ما   ،)Equities( متلك  سندات  اىل  ديونها  من 
يساهم يف خفض نسبة مديونية القطاع الخاص.

نائب رئيس هيئة االسواق املالية فراس صفي 
الدين اكد لـ"االمن العام" ان اعادة احياء لبنان 
كمركز للخدمات املالية االقليمية يعتمد بشكل 
كبري عىل تطوير االسواق املالية اللبنانية. وتوقع 
اقباال واسعا عىل منصة التداول االلكرتوين من 
ان  اىل  مشريا  واجانب،  لبنانيني  مستثمرين 
بالذات  التوقيت  هدف هذه الخطوة يف هذا 

هو توفري السيولة يف االسواق.

نائب رئيس هيئة االسواق املالية فراس صفي الدين.

مذكرات تفاهم مع جهات اقليمية ودولية، منها 
فرنسا وروسيا وتونس وجمهورية مرص العربية 
الهيئة  اصبحت  وقد  وغريها.  وقربص  واملانيا 
عضوا يف املنظمة العاملية لهيئات االوراق املالية

IOSCO. ويف اطار التعاون بني الهيئة والبنك 
ارشف  تطبيقية  انظمة  ستة  اطلقت  الدويل، 
سبيل  يف  وذلك  دوليون،  اختصاصيون  عليها 
تحديث االطر القانونية لالسواق املالية اللبنانية 

متاشيا مع افضل املعايري الدولية.

■ هل تتوقعون اقباال عىل االسواق املالية؟
االطر  صعيد  عىل  الحاصل  التطور  ظل  يف   □
التنظيمية والقانونية يف االسواق املالية اللبنانية، 
املالية  االسواق  عىل  واسعا  اقباال  الهيئة  تتوقع 
عىل  ترتكز  واجانب،  لبنانيني  مستثمرين  من 
منصة  تطلقها  سوف  التي  الجديدة  الحيوية 
اللبنانية  املالية  االسواق  يف  االلكرتوين  التداول 
الناشئة  الرشكات  لدعم  خصوصا  تتوجه  والتي 
الحجم، وذلك  واملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
عرب حض الرشكات اللبنانية عىل طرح اسهمها او 
عرض سنداتها عىل السوق، لتحقيق متويل طويل 

االمد ورسملة بكلفة منخفضة.

التداول  منصة  الطالق  الرتخيص  تم  هل   ■
املتعلقة  الخصائص  ابرز  هي  وما  االلكرتونية، 

بالرشكة املشغلة؟ 
دفرت   2018 االول  كانون  يف  الهيئة  اطلقت   □
التداول  ملنصة  بالرتخيص  املتعلق  الرشوط 
االلكرتوين التي يتوقع ان يبدأ العمل بها يف الربع 
االول من العام 2020. منحت رخصة انشاء املنصة 
ملجموعة بنك عوده وAthex Group  بعد نيل 
املعايري  بحسب  االعىل  النقاط  املجموعة  هذه 
املحددة مسبقا ضمن دفرت الرشوط. التزمت هذه 
املجموعة تأسيس رشكة ال يقل رأساملها عن 20 
مليون دوالر، كام تعهدت تأمني سيولة مببلغ 100 
مليون دوالر كصانع سوق market maker ، ما 
يساهم يف ايجاد عرض وطلب دامئني عىل املنصة.

الصالحة الدراجها  العامة  القطاعات  ■ ما هي 
بعض  خصخصة  عن  الكالم  ظل  يف  حاليا، 

املؤسسات والقطاعات الخدماتية؟

هي  وما  العمل،  املالية  االسواق  بدأت  هل   ■
مراحل انطالقتها؟

يف  املالية  االسواق  هيئة  اعامل  انطلقت   □
العام 2011 مبوجب القانون رقم 161، كهيئة 
رقابية ناظمة وفاعلة لالسواق املالية اللبنانية. 
هيئة  مجلس  يف  الخرباء  االعضاء  تعيني  وتم 
املرسوم  وفق   2012 متوز  يف  املالية  االسواق 
يف   .8475 رقم  الوزراء  مجلس  يف  الصادر 
االسواق  هيئة  بارشت   ،2012 العام  اواخر 
تطبيق احكام هذا القانون وانصب اهتاممها 
عىل القضايا التشغيلية والرقابية والتنظيمية 
التي تتيح لها االضطالع باملهامت التي ناطها 

بها هذا القانون.

■ كيف يتم التسويق لالسواق املالية اللبنانية 
تقّيمون  وكيف  والدولية؟  العربية  االسواق  يف 

االهتامم الخارجي بهذه االسواق؟ 
املالية  للخدمات  لبنان كمركز  احياء  اعادة   □
تطوير  عىل  كبري  بشكل  يعتمد  االقليمية 
سالمتها  تعزيز  عرب  اللبنانية،  املالية  االسواق 
تعاونت  املستثمرين.  حيال  جاذبيتها  وصون 
هيئة االسواق املالية وتبادلت املعلومات ضمن 
والهيئات  الدولية  املنظامت  مع  القانون  اطار 
الدويل  البنك  تجاوب  وقد  والعربية.  االجنبية 
وامكان  حاجاتها  لدراسة  وعرض  نشاطها  مع 
املساعدة يف وضع االنظمة املناسبة لعملها. ويف 
اطار تعزيز عالقاتها الدولية، بدأت الهيئة توقيع 
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إقتصاد
ميكن  العامة  املؤسسات  من  كبري  عدد   □
تخصيصها وادراجها يف منصة التداول. يساعد 
يف  االوىل،  الدرجة  يف  املؤسسات،  هذه  ادراج 
االقتصاد  عىل  العام  القطاع  اعباء  تخفيف 
املؤسسات  لتلك  فعالة  ادارة  بالتايل  ويتيح 
او جزئيا. كام  كليا  الخاص  القطاع  من طريق 
من  فيها  باملشاركة  العادي  للمواطن  يسمح 
تلك  بني  الثقة  يعزز  مبا  التداول  منصة  خالل 
املؤسسات واملواطن. اعلن حاكم مرصف لبنان 
رئيس الهيئة رياض سالمة مرارا عن نيته ادراج 
املنصة،  يف  االوسط  الرشق  اسهم رشكة طريان 
والقاه اخريا دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس 
لقاء  بعد  اعالمي  ترصيح  يف  الحريري  سعد 
فخامة  برئاسة  انعقد  الذي  االقتصادي  بعبدا 
ان  نعتقد   .2019 ايلول  يف  الجمهورية  رئيس 
قطاع االتصاالت قد يكون ايضا من القطاعات 
الحيوية التي لها القدرة عىل املساهمة يف خلق 

السيولة املطلوبة يف االسواق.

اسهم،  سندات،  )عمالت،  االدوات  هي  ما   ■
هذه  يف  بها  التداول  سيتم  التي  ذهب...( 
املستثمر  بني  التواصل  آلية  هي  وما  االسواق؟ 

واالسواق لالكتتاب او الرشاء؟
االلكرتونية  التداول  منصة  اطالق  يعترب   □
بالشكل واملضمون والتوقيت من اهم انجازات 
هيئة االسواق املالية حتى تاريخه. لعل من اهم 
اهداف هذه الخطوة ويف هذا التوقيت بالذات 
هو تأمني السيولة يف االسواق، االمر الذي يساهم 
املتباطئ من  االقتصادي  النمو  مبارشة يف دعم 
هذه املرحلة. وجود اسواق رأسامل منظمة تؤمن 
السيولة الالزمة لصناعة سوق فعال، يفتح املجال 
حالية  ادوات  البتكار  القطاعات  جميع  امام 
بديلة لتمويل النمو. تتيح هذه املنصة لالسواق 
اللبنانية ادراج وتداول كل انواع االوراق املالية، 
والعمالت  اسهم وسندات دين ومشتقاتها  من 
التواصل  آلية  اىل  بالنسبة  الثمينة.  واملعادن 
او  الرشاء  او  لالكتتاب  واالسواق  املستثمر  بني 
البيع، فهي ترتكز عىل اعىل معايري التكنولوجيا 
االطراف  بني  مبارشة  تربط  بحيث  الحديثة 
اخرى  وبورصات  وافراد  مؤسسات  يف  املعنيني 
باستقطاب  تقوم  وبالتايل  دولية.  و/او  اقليمية 

االستثامرات خاصة من االنتشار اللبناين، بحيث 
يتمكن املستثمر من الدخول اىل السوق حتى 
من طريق الهواتف الذكية، مع االشارة اىل توفري 

اعىل درجات الحامية من املخاطر السيربانية.

■ سيطر القطاع املرصيف بشكل تام عىل القطاع 
مام  اعىل  بنسبة  االقتصاد  ميول  واصبح  املايل، 
يعيشه  الذي  الواقع  ظل  يف  تعتقد  اال  ينتج. 
نوعية من  نقلة  االوان الجراء  آن  انه  اقتصادنا 

القطاع املرصيف اىل االسواق املالية؟ 
للقطاع  اساسيا  سندا  يشكل  املنصة  اطالق   □
يف  التسليف  انخفاض  ظل  يف  اللبناين  الخاص 
عمل  وتكمل  تواكب  وهي  املرصيف،  القطاع 
القطاع املرصيف اللبناين املتطور خصوصا ان املنحى 
العاملي اليوم يتمثل بوجود اسواق مالية ناشطة 
تجذب السيولة الالزمة لنمو مختلف القطاعات 
االنظمة  مع  ايضا،  املتوقع  من  االقتصادية. 
الجديدة التي تطلقها الهيئة، ان تبادر السوق اىل 
خلق صناديق استثامرية تتعلق بالقطاع العقاري 
وعرضها للتداول عىل السوق الثانوية، ما يؤمن 
سيولة اكرب للقطاع ويساهم يف عودة الحياة اليه. 
التجارب والعرب  الدراسات االخرية واملبنية عىل 
املستقاة من االزمة املالية العاملية، تدل يف شكل 
التي ترتكز عىل  املالية  واضح عىل ان االنظمة 
مكثف،  بشكل  املرصيف  القطاع  من  التسليف 
تعاين اكرث عند االزمات املالية من االنظمة التي 
ترتكز عىل متويل قطاعاتها االنتاجية واقتصادها 
من االسواق املالية. الدليل عىل ذلك هو رسعة 
تعايف االقتصاد االمرييك بعد االزمة املالية يف العام 
2008، واملعاناة التي ال تزال متر فيها بعض الدول 
)مثل  مبارشة  وغري  مبارشة  كنتائج  االوروبية 
االتكال  جراء  سابقا(  واليونان  واسبانيا  ايطاليا، 

املفرط عىل االستدانة من القطاع املرصيف.

االلكرتونية  املنصة  تخلق  ان  ميكن  كيف   ■
فرص عمل يف االقتصاد اللبناين؟ ومن اين سيوفر 
الصغرية  والرشكات  الناشئة  للرشكات  التمويل 

واملتوسطة والعائلية؟
املنطقة  تشهده  ما  االسواق، يف ظل  □ هيئة 
ولبنان عىل وجه الخصوص وما فرضته املرحلة 
لرتجمة  استعداد  عىل  الجهود،  تضافر  من 
للقطاع  دعام  ملموسة  نتائج  اىل  املبادرات 
اسس  اهم  يشكالن  اللذين  وللمعرفة  املايل 
تفعيل  يف  يساهم  ما  وهذا  اللبناين،  االقتصاد 
النمو وايجاد فرص عمل للشباب. الوقت حان 
لالنتقال نحو نظام مايل اكرث اتزانا. كام تعترب 
العالقة بني االسواق املالية وتعزيز العاملة يف 
الهدف  ان  ووجودية.  مبارشة  عالقة  االقتصاد 
تأمني  هو  فعالة  مالية  سوق  لوجود  االسايس 
السيولة الالزمة، وبالتايل رأس املال للمؤسسات 
القطاعية مبا يتيح لها تنمية حجمها وقدراتها 
الحجم  يف  النمو  هذا  والتنافسية.  االنتاجية 
عاملة  يدا  حكام  يتطلب  االنتاجية  والقدرة 
ان  الطبيعي  ومن  ومتخصصة.  اضافية 
ينعكس منو املؤسسة واليد العاملة عىل النمو 
االقتصادي العام يف البلد. من املؤكد ان نجاح 
قانونيا  اطارا  تتطلب  اليها،  املشار  العملية 
درجات  اعىل  يوفر  وشفافا  حديثا  وتنظيميا 
الحامية للمستثمر ويعزز الثقة يف السوق. هذا 
ما عملت عليه هيئة االسواق املالية يف الفرتة 
املاضية، وهيأت االجواء الطالق املنصة بالشكل 

السليم والفعال. 

سندات  واخرى  فرتة  بني  املال  وزارة  تطلق   ■
يف  بها  التعامل  وتحرص  واوروبوند،  خزينة 
االلكرتونية  التداول  منصة  تقوم  املصارف. هل 
بادراج سندات الخزينة واالوروبوند عند انطالق 

العمل بها؟
من  واالوروبوند  الخزينة  سندات  ستكون   □
عىل  للتداول  املعروضة  املالية  االوراق  جملة 
اسواق  كهيئة  ننظر  نحن  اطالقها.  عند  املنصة 
مالية بايجابية اىل هذا التطور، نظرا اىل السيولة 
الخزينة  سندات  تؤمنها  سوف  التي  املرتفعة 

اللبنانية لالسواق عموما.
ع. ش

قطاع االتصاالت سيساهم 
في توفير السيولة 
املطلوبة لالسواق
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يعيش لبنان منذ فرتة حال استنفار عام ترقبا ملا كان سيصدر الحقا عن مؤسسات التصنيف الدولية، وخصوصا ستاندرد اند 
بورز يف ما يتعلق بتصنيف لبنان الجديد. هذا االستنفار بلغ حد الهلع عند الجميع، وكأن مستقبل البلد بات متعلقا بتقرير 

وكاالت التصنيف الدولية

عصام شلهوب 

إقتصاد

واصحاب  السياسيني  عىل  يقترص  مل  الهلع 
بل  بالتصنيفات،  واالختصاص  املعرفة 
مرة  يسمعوا  مل  الذين  املواطنني  كل  شمل 
عىل  هم  وال  الدولية  التصنيف  مبؤسسات 
التي  التصنيف  بدرجات  وال  مبهامتها  بينة 
هذه  لتداعيات  وحتى  للدول  تعطيها 

التصنيفات.
تكبري  يف  ايضا  بعيدا  ذهبت  الحكومة 
وكأن  املذكورة،  الوكالة  عن  سيصدر  ما 
االئتامنية  لبنان  درجة  عىل  املحافظة 
املالية  الحقائق  سيلغي  نسبيا(  )املتوسطة 
يف  وهي  البالد،  تعيشها  التي  واالقتصادية 
تصنيف  تخفيض  ان  كام  سلبية.  معظمها 
لبنان من B- اىل CCC  سيتسبب يف افالس 

البالد.
الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  ان  حتى 
كان رصيحا مع املواطنني. فقد اكد ان من 
يكون  جيد  االقتصادي  الوضع  بأن  يعتقد 
مؤسستي  مع  حصل  الذي  بعد  مخطئا 
"لدينا  املاليتني:  وفيتش  بورز  اند  ستاندرد 
6 اشهر التخاذ اجراءات تحول دون  فرصة 

حصول ما حصل مع الدول التي فرطت".
ال  البالد  بها  ضجت  التي  الهمروجة  تلك 
يف  الخوف  زرعت  انها  عدا  لها،   معنى 
من  تدخالت  عن  والحديث  الناس،  قلوب 
املتحدة  الواليات  مع  اللبنانية  الحكومة 
واملؤسسات  االورويب  واالتحاد  االمريكية 
املالية الدولية لحض ستاندرد اند بورز عىل 
االئتامين، ليس  لبنان  عدم تخفيض تصنيف 

له اي معنى.
معنى  حول  للمواطنني  الصورة  لتوضيح 
ال  االئتامين،  التصنيف  او  الدويل،  التصنيف 
تقييم  عن  عبارة  انه  عىل  التأكيد  من  بد 

هل بات مستقبل البلد متعلقًا بتقارير الوكاالت الدولية؟
عجاقة: تصنيف لبنان نتاج مشكلتي األمن والفساد

املدين  لها  يتعرض  التي  االئتامن  ملخاطر 
)رشكات او حكومات عىل حد سواء(، وتوقع 
الضمني  والتنبؤ  ديونه  تسديد  عىل  قدرته 
باحتامل تخلف هذا املدين عن السداد. من 
تقارير  تصدر  التصنيف  وكاالت  ان  املعلوم 
او  خفضه  او  التصنيف  رفع  العالن  دورية 
معايري  اىل  استنادا  عليه  ما هو  االبقاء عىل 
لقياس  اختبارات  شكل  عىل  تضعها  ونظم 
مثابة  التصنيف  هذا  فيكون  العام.  االداء 
انذار اىل كل َمن يتعامل مع الجهة املصنفة 
التجارية،  او  التمويلية  الناحية  من  سواء 

عىل الصعيدين الداخيل والخارجي.
ارجىء  الذي  بورز  اند  ستاندرد  تقرير 
فلن  سلبيا،  كان  وان  اشهر،   6 اىل  اصداره 
هناك  الن  كبرية،  تداعيات  اي  له  تكون 
الساحة  عىل  املهمة  التطورات  من  العديد 
املوازنة  اقرار  مقدمها  يف  ويأيت  االقتصادية 
التي ليست باالصالح الكايف، ولكنها التزمت 
معدل عجز مقبول يف املرحلة الحارضة. لذا، 
السلبية املطلقة غري واردة وال ميكن بالتايل 

انكار التطورات االيجابية التي حصلت.
هو  بعبدا  لقاء  عنه  تحدث  الذي  االصالح 
اضافة  والتنفيذ،  والتدقيق  املحاسبة  التزام 
فمعدل  جيدة.  منو  معدالت  تحقيق  اىل 
الذي  السنة  من  االول  النصف  يف  النمو 
الصفر،  حدود  يف  كان  التقرير  سيغطيه 
اكرث   سيكون  السنة  من  الثاين  النصف  لكن 
ايجابية من النصف االول عىل الرغم من ان 

االوضاع صعبة للغاية. 
التصنيف  وكاالت  تتبعها  التي  املعايري  اما 
والسياسة  واالصالح  بالنمو  ترتبط  فهي 
املصارف،  ووضع  الفوائد  وحجم  النقدية 
االستدانة  عىل  لبنان  بقدرة  عالقة  ولها 

التصنيف  وكاالت  لكن  املصارف.  من 
االسيوية  االزمة  تقدير  يف  اجامال  اخفقت 
املالية  واالزمة  الثامنينات  يف  حصلت  التي 
تقدير  يف  ايضا  واخفقت   ،2009 العام  يف 
ازمات الرشكات الكبرية، لذلك باتت تذهب 
بعد العام 2009 اىل االسوأ وتتشدد اكرث.   

لبنان  دراسة وضعتها جمعية مصارف  تبني 
وكاالت  ثالث  وهي  الوكاالت  تلك  اهمية 
من  اكرث  تقييم  عىل  تعمل  كربى  تصنيف 
العاملية،  االسواق  ورشكات  دول  من   %90
وستاندرد   ،)Moody’s( موديز  فتحتكر 
وفيتش   )Standard & Poor’s( بورز  اند 
تكون  التي  التصنيفات  اصدار   )Fitch(
مقاييس  وفق  سلبية  وطورا  ايجابية  تارة 
الوكاالت  هذه  فتقيم  وحدها.  بها  خاصة 
الدين  اصدارات  خالل  من  املالية  املخاطر 
نقدية.  سيولة  لتأمني  الدول  تصدرها  التي 
اعىل  تصنيف  عىل  الحصول  اهمية  وتكمن 
رشاء  يف  الراغبني  املستثمرين  استقطاب  يف 
يف  اال  يستثمرون  ال  كونهم  معني،  دين 
مرتفعة،  ائتامنية  جدارة  ذات  دين  ادوات 
هذه  من  اي  تصنيف  خفض  فان  وبالتايل 
عليها  االقبال  عىل  يؤثر  سوف  السندات 
كلفتها  ارتفاع  وعىل  رشائها  عن  والعزوف 
هذه  دور  هنا  يربز  املقرتض.  اىل  بالنسبة 
الوكاالت يف ارشاد املستثمرين نحو البلدان 
الواعدة ماليا، وابعادهم عن تلك املحفوفة 
االئتامين  التصنيف  يؤثر  ما  غالبا  باملخاطر. 
الي دولة بشكل سلبي عىل سمعتها، وبالتايل 
االستثامرات  جذب  عىل  قدرتها  ترتاجع 
نظرا اىل ارتفاع املخاطر يف هذا البلد الذي 
ساهمت يف تراجع تصنيفه. يف املقابل، فان 
االئتامين سيحصل  التصنيف  اي  تحسني يف 

ومستقرة  فعالة  آلية  وجدت  حال  يف 
منها  ينتج  قد  البالد،  يف  السياسات  لوضع 
وتقدم  االقتصادية  الحركة  يف  جذري  تطور 

ملموس يف املالية العامة.
آب  من  الثاين  النصف  يف  لبنان  عاش 
االئتامنية  التصنيفات  وترية  عىل  املنرصم 
االئتامنية  التصنيف  وكالتا  اصدرتها  التي 
اند بورز وفيتش. وارست  العاملية ستاندرد 
الغموض  من  جوا  هذه  التصنيفات  نتائج 
اذ  تشاؤمي،  هو  وما  تفاؤيل  هو  ما  بني 
اشارت وكالة ستاندرد اند بورز اىل الحفاظ 
عىل تصنيف لبنان االئتامين عند B- يف حني 
تصنيف  هذا  بخفض  فيتش  وكالة  قامت 

 .+CCC  اىل -B لبنان من
للتصنيف  واملالية  االقتصادية  التداعيات 
العامة  املالية  تثقل  وقد  كثرية،  االئتامين 
وتؤدي اىل موازنات تقشفية يف حال كانت 
التصنيفات  هذه  حقيقة  هي  فام  سلبية. 
وكيف كانت تداعياتها عىل لبنان واقتصاده 
التداعيات  هي  ما  واالهم  العامة؟  وماليته 

عىل املواطن؟
االقتصادي  الخبري  التقت  العام"  "االمن 
منه  لالستطالع  عجاقة  جاسم  الربوفسور 

وتداعياته،  التصنيف  هذا  حقيقة  عىل 
وكيف يفهم املواطن معنى هذا التصنيف؟ 

■ ماذا يعني التصنيف االئتامين؟
عبارة عن عالمة  االئتامين هو  التصنيف   □
لدولة،  تصنيف  وكالة  تسمى  تعطيها رشكة 
مؤسسة  اي  او  رشكة  بلدية،  محافظة، 
تسمح للمستثمر بتقييم قدرة هذه الدولة 
يجب  وما  ديونها.  سداد  عىل  املؤسسة  او 
والبلديات  واملحافظات  الدول  ان  معرفته 
بشكل  متويل  اىل  حاجة  يف  والرشكات 
دين  سند  اصدار  اىل  تعمد  لذا  مستمر، 
يعرف باسم سند خزينة للدول ويتم عرضه 

املستثمرين.  اىل  لبيعه  املالية  االسواق  يف 
لذا يعمد املستثمرون اىل معاينة التصنيف 
الخزينة  قبل رشاء سندات  للدولة  االئتامين 
الدولة عىل سداد ديونها.  للتأكد من قدرة 
فئات  اىل  الخزينة  سندات  تصنيف  ينقسم 
متوسطة  درجة  عالية،  درجة  ممتاز،  عدة: 
درجة  منخفضة،  متوسطة  درجة  عالية، 
مخاطر  درجة  االستثامر،  عىل  مشجعة  غري 
مخاطر  درجة  كبرية،  مخاطر  درجة  عالية، 
السداد  عن  تخلف  حالة  يف  جدا،  مرتفعة 
معاودة  بامكانات  متدنية  حظوظ  مع 
هناك  ذلك.  عن  تخلف  حالة  يف  السداد 
يف  االئتامين  التصنيف  وكاالت  من  العديد 
العامل، لكن االشهر واالكرث تأثريا يف االسواق 
املالية هي ثالث: ستاندرد اند بورز، موديز 
وفيتش. وتختلف العالمة بني وكالة واخرى 
ان من ناحية التقييم او من ناحية العالمة:

 ،)AAA( ممتاز  بورز:   اند  ستاندرد 
درجة   ،)−AA+، AA، AA( عالية   درجة 
درجة   ،)−A+ A، A( عالية   متوسطة 
 ،)−BBB+ BBB، BBB( متوسطة منخفضة
 BB+،( االستثامر  عىل  مشجعة  غري  درجة 
 B+ B،(  درجة مخاطر عالية ،)−BB، BB
B−(، درجة مخاطر كبرية )CCC+(، درجة 
حالة  يف   ،)CCC( جدا  مرتفعة  مخاطر 
متدنية  حظوظ  مع  السداد  عن  تخلف 
 )CCC−، CC، C( بامكان معاودة السداد

.)D( يف حالة تخلف عن السداد
 Aa1،( عالية  درجة   ،)Aaa( ممتاز  موديز: 
 A1، A2،( درجة متوسطة عالية ،)Aa2، Aa3
 Baa1، Baa2،( درجة متوسطة منخفضة ،)A3
االستثامر  عىل  مشجعة  غري  درجة   ،)Baa3
 B1،( درجة مخاطر عالية ،)Ba1، Ba2، Ba3(
 Caa1، Caa2،(  درجة مخاطر كبرية ،)B2، B3
 ،)CCC(  درجة مخاطر مرتفعة جدا ،)Caa3
يف حالة تخلف عن السداد مع حظوظ متدنية 
بامكان معاودة السداد  )Ca( يف حالة تخلف 

)C( عن السداد
 AA+،(  درجة عالية ،)AAA( فيتش: ممتاز
 A+،( عالية   متوسطة  درجة   ،)−AA، AA

منخفضة  متوسطة  درجة   ،)−A، A

الخبري االقتصادي الربوفسور جاسم عجاقة.

التي تعتمدها  املعايير 
وكاالت التصنيف: املؤشرات 

االقتصادية،  السياسية، 
والنقدية املالية 
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إقتصاد

غري  درجة   ،)−BBB+، BBB، BBB(
 ،)−BB+، BB، BB( مشجعة عىل االستثامر
درجة   ،)−B+، B، B( عالية  مخاطر  درجة 
 ،)−CCC+، CCC، CCC( كبرية  مخاطر 
يف   ،)CCC( جدا   مرتفعة  مخاطر  درجة 
حالة تخلف عن السداد مع حظوظ متدنية 
بامكان معاودة السداد  )C(يف حالة تخلف 

.)DDD، DD، D( عن السداد

■ ما هي معايري التصنيف املعتمدة؟
التصنيف  التي تعتمدها وكاالت  □ املعايري 
االقتصادية،  السياسية،  املؤرشات  تشمل 
الثقل  او  الوزن  يختلف  والنقدية.  املالية، 

الذي يعطى للمعيار بحسب كل وكالة:
االساسية  املؤرشات  السياسية:  املعايري 
املستخدمة تبقى مؤرشات لها عالقة بالثبات 
السيايس واالمني بحكم ان التخبط السيايس 
االقتصادية  القرارات  عىل  يؤثر  واالمني 
املالية  تردي  اىل  يؤدي  وبالتايل  واملالية، 

العامة واىل القدرة عىل سداد الديون.
بالنشاط  عالقة  لها  االقتصادية:  املعايري 
االجاميل،  املحيل  الناتج  مثل  االقتصادي 
الودائع،  االستثامرات،  الفردي،  الدخل 

والبطالة. التصدير، 

مبارشة  عالقة  عىل  هي  النقدية:  املعايري 
التضخم، سعر رصف  الوطنية مثل  بالعملة 
القروض  والحقيقي(،  )االسمي  العملة 
هذه  من  االجنبية  العملة  نسبة  املرصفية، 

القروض ومن الودائع.
املعايري املالية: لها عالقة مبالية الدولة مثل 
االويل،  امليزان  العام،  الدين  املوازنة،  عجز 

املداخيل، االنفاق العام، واالصول السائلة.
اضافة اىل هذه املعايري، مثة معايري متشابكة 
مثل  والنقد،  العامة  واملالية  االقتصاد  بني 
نسبة  الجاري،  الحساب  املدفوعات،  ميزان 
العمالت  من  االحتياط  الصادرات،  منو 
الخارج،  من  التمويل  اىل  الحاجة  االجنبية، 
امليزان  املبارشة،  االجنبية  االستثامرات 

التجاري، واملحافظ االستثامرية.

■ كيف تنعكس تداعيات التصنيف االخرية 
عىل االسواق املالية؟

هو  للبنان  الحايل  االئتامين  التصنيف   □
 ،)B( بورز   اند  ستاندرد  التايل:  النحو  عىل 
هذا   .)Caa1( وموديز   )+CCC( فيتش 
خانة  يف  مصنفا  اصبح  لبنان  ان  يعني 
املخاطر املرتفعة جدا من وكالتني من اصل 
رأي  تعتمد  االسواق  ان  اي  وكاالت،  ثالث 

نفسه.  التصنيف  تعطيان  اللتني  الوكالتني 
منها:  نذكر  عدة،  لبنان  عىل  التداعيات 
ارتفاع كلفة خدمة الدين العام )اي الفائدة 
يعني  ما  الفوائد  ارتفاع  العام(،  الدين  عىل 
املستثمرين  لجم شهية  االستثامرات،  رضب 
االقتصاد  الخزينة ويف  لالستثامر يف سندات 
زيادة  املوازنة،  يف  العجز  زيادة  مبارشة، 
الضغط عىل العملة الوطنية، زيادة الضغط 
يف  االجنبية  العمالت  من  االحتياطات  عىل 
الدعم  رفع  الرضائب،  زيادة  لبنان،  مرصف 
تقدمها  التي  والخدمات  السلع  كل  عن 

للمواطنني. الدولة 

■ ما هي الحلول للخروج من هذا الوضع؟
اليوم  لبنان  فيه  يوجد  الذي  التصنيف   □
التخبط  مزمنتني:  مشكلتني  نتاج  هو 
منذ  بلبنان  يعصف  الذي  واالمني  السيايس 
نهاية الحرب االهلية وحتى اليوم، والفساد 
الذي يقوض االستقرار السيايس واالقتصادي 
حل  ايجاد  يجب  لذا،  واالجتامعي.  واملايل 
اىل  الذهاب  طائلة  تحت  املشكلتني  لهاتني 
واالجتامعية،  املالية  املشاكل  من  مزيد 
الرضائب  زيادة  طالئعها  اوىل  من  والتي 

وارتفاع مستويات الفقر.

تداعيات 
التصنيف 
السلبية ارتفاع 
كلفة الدين 
والفوائد 
ورضب 
االستثامرات.
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شغف األدب... بحثًا عن الزمن الضائع
اللوثة عىل  التقطوا  الذين يحبون االدب، ويتذوقونه، ويدمنونه،  كثري من 
مقاعد الدراسة. "يف حياة كل منا استاذ ادب" كتب احد النقاد يف معرض 
ارتور  الكبري  الفرنيس  الشاعر  تربط  كانت  التي  السحرية  العالقة  دراسته 
معلمه  اىل  "ارشاقات"  صاحب  ورسائل  ايزامبار...  جورج  باستاذه  رامبو 
التي تعترب من عيون االدب، ولو انه كتبها يف وقت مبكر من حياته، تشهد 
عن  فكرة  تعطي  ايزمبار،  اىل  الفتى  رامبو  من  الرسائل  تلك  ذلك.  عىل 
مادة  باستاذه يف  طالبا،  او  تلميذا،  تربط  ان  التي ميكن  السحرية  العالقة 
تحديده،  يصعب  شيئا  املعرفة  جانب  اىل  الينا  ينقل  االخري  فهذا  االدب. 

اسمه الشغف!
النفور من كل ما ميت اىل االدب بصلة، تشكلت  كثري من الذين يسكنهم 
واسلوب  التعليمي،  فاملنهج  املدرسة.  ايام  من  ايضا  العقدة  هذه  لديهم 
استدراج  يف  حاسام  دورا  تلعب  املعلمة،  او  املعلم  وشخصية  التعليم، 
حيث  للجامل،  مرهون  كل يشء  "حيث  السحري  العامل  ذلك  اىل  التالميذ 
يف  بودلري  شارل  اخر هو  شاعر  كتب  كام  ومتعة"،  ترف وهدوء  كل يشء 
مرافقة،  بال  االدب  عامل  ندخل  ال  السفر".  اىل  "دعوة  الشهرية  قصيدته 
متى رصنا  لكننا  ودليل.  مرشد  او  روحي  وسيط  دون  من  وعصا سحرية، 
يف الداخل، سنتدبر امورنا مبهارة، كل عىل طريقته، وحتى آخر ايامنا. اي 
بابا، النهم ال ميلكون كلمة  باب مغارة عيل  يبقون عىل  الذين  مشكلة يف 

الرس للدخول.
لكن ما سبق، بوجهيه االيجايب وحتى السلبي، ينطبق عىل زمن بات بعيدا، 
تعد  مل  عليها  واالقبال  االدب  تدريس  فكرة  اليوم  السعيد.  الزمن  لنسّمه 
مطروحة من االساس. صار ورثة ايزمبار يف مدارسنا عملة نادرة، او ساللة 
مربحة"  وغري  مجدية،  غري  فاشلة،  "مهنة  يبدو  االدب  تدريس  منقرضة. 
القناعة  اىل  ويفتقر  يدّرس مكرها،  نفسه  االستاذ  السائدة.  القناعة  حسب 
تالمذته  اىل  ينقل  ان  تتوقعون  وماذا  بالشغف؟  بالكم  فام  والحامسة، 
او  االدب،  يف  يغريهم  يشء  فال  جهتهم،  من  التالمذة،  اما  هذه.  والحالة 
ميكن ان يأخذهم اىل االدب يف عرص االمية والرباغامتية الذي نعيش. بني 
االلعاب االلكرتونية، والحضارة الرقمية، واملشاغل املادية والسطحية، يجد 
صفوف  يعتربون  الغد  مواطنو  آخر.  مكان  يف  العليا  مُثلَه  الجديد  الجيل 

االدب تعذيبا، وتذوق اللغة واتقانها والغوص عىل كنوزها عبئا وقصاصا.
العامل  وبانفالش  التكنولوجية،  بعد  ما  باالزمنة  مرتبطة  الحالة  هذه  طبعا 
باب  تطرق  االفرتايض  الكوكب  سكان  من  قلة  الواقع.  ليبتلع  الرقمي 
بدر شاكر  او  الحاج  انيس  او  بحثا عن قصيدة لسان جون بريس  "غوغل" 
الضائع"  الزمن  عن  "البحث  حجب  العروش"  "لعبة  ومسلسل  السياب. 
الرصعات،  تنحرس  قريبا  االستسالم.  يعني  ال  هذا  لكن  بروست.  ملارسيل 
ويعود الجميع اىل ميخائيل نعيمة وجرجي زيدان واحمد فارس الشدياق. 
ان  والشارع. ال ميكننا  والبيت  املدرسة واالعالم،  نقاوم، يف  ان  علينا فقط 

نتنازل عن شغفنا، وال يحق لنا ان نستسلم لـ"االرض اليباب".

نقطة على السطر وجوه النهضة األدبية واللغوية والفكرية في المشرق
أحمد فارس الشدياق... لبنان يستعيد عصر التنوير

منارات الذاكرة

توجه الجامعة االمريكية يف بريوت هذا الشهر تحية اىل الكاتب والصحايف والرحالة 
اللبناين أحمد فارس الشدياق من خالل ندوة تيضء عىل ارثه الفكري واالديب واللغوي. 

مناسبة للعودة اىل مساره وحياته ومساهامته التي اهملت لوقت طويل

النظر اىل احمد فارس الشدياق )1804  ال ميكن 
رحالة،  كان  خاصة.  حالة  باعتباره  اال   )1887 ـ 
وروائيا،  وكاتبا،  لغويا،  ومجددا  منظرا  فيلسوفا، 
ودور  ملطابع  ومديرا  للكتب  منتجا  وصحافيا، 
نرش، وفوق كل هذا كان عروبيا رؤيويا اكرث بكثري 
شهرته  من  اكرب  شهرة  نالوا  الذين  مجايليه  من 
ورفاعة   )1871-1800( اليازجي  ناصيف  امثال 
الطهطاوي )1801-1873( وعبد القادر الجزائري 

 .)1883-1807(
بني  خالف  محط  كان  الرجل  ان  اىل  ذلك  يعزى 
اشكاليا يف  الشدياق  كان  كثرية.  مجايليه السباب 
كل يشء. هاجم رجال الدين حني وجد انه يجب 
عنيفا  كان  اخطأوا.  بأنهم  شعر  او  مهاجمتهم 
وقاسيا يف ما يكتبه حيال املرأة يف بعض االحيان، 

للرد  الشدياق"  سامها "رجوم وغساق اىل فارس 
خصيصا عىل الشدياق. 

التعريف  بحسب  فيلسوفا  بداية  الرجل  كان 
الحريف والقديم لكلمة فيلسوف: محب للمعرفة، 
للحكمة، وفوق كل هذا مامرس مطبق لها يف كل 

اطر املعرفة التي قاربها يف حياته الطويلة. 
ولد فارس يوسف الشدياق )اسمه الحقيقي قبل 
ان يضيف اسم احمد حني اشهر اسالمه الحقا يف 
لعائلة من  قرية عشقوت  حياته( عام 1804 يف 
تلك  يف  الوجاهة  كانت  ثقافيا.  االفذاذ  الوجهاء 
بالعلم  ايضا  بل  باملال،  فقط  تقاس  ال  املرحلة 
والثقافة والدور الذي يقوم به هذا الوجيه يف تقدم 
محصال  الشدياق  جعل  امر  ومجتمعه.  محيطه 
يكن  مل  هذا  لكن  اظفاره،  نعومة  منذ  للثقافة 
ديدنه الوحيد. اذ ان تعطشه الكبري للبحث ونهمه 
ماروين  هو  بداية.  طائفته  يغري  جعاله  للمعرفة 
بالوالدة، لكنه اصبح يف صباه بروتستانتينيا بعدما 
هذا  عىل  دله  الذي  اسعد  شقيقه  بدعوة  اقتنع 
املذهب. عاد وتركه ليدخل يف كنف الكاثوليكية. 
اللغة  االزهر  فقهاء  عند  ودرس  مرص  اىل  هاجر 
العربية والفقه االسالمي )لكنه مل يعتنق االسالم 
انذاك(، ومالطا )عاش فيها قرابة اربعة عرش عاما( 
واصبح هناك مديرا ملطبعٍة للمرسلني االنجيليني 
ودرس يف احدى الكليات )كلية فاليتا(. لكن ذلك مل 
يكفه: غادر اىل بريطانيا وترجم "كتاب الصلوات" 
الخاص باملذهب الربوتستانتي و"الكتاب املقدس" 
ثم وصل اىل باريس. هناك، عاش حياة تختلف عن 
كل ما مر به سابقا، مؤلفا اول رواية يف االدب العريب 
عاشور  رضوى  الراحلة  املرصية  الكاتبة  بحسب 
"الساق عىل الساق يف ما هو الفارياق". استمرت 
جوالت الشدياق كثريا، ورسعان ما استهوته تونس 
فزارها بدعوة من حاكمها االصالحي الباي احمد 
وال  االسالمي،  الدين  اعتنق  هناك  التونيس.  باشا 
بد من االشارة هنا اىل ان السالمه روايات عدة: 
روى مارون عبود يف كتابه "مجددون وقدماء" ان 
الشدياق اعجب باالسالم فاسلم، فيام اشار جرجي 
ان  اىل  الرشق"  مشاهري  "تراجم  كتابه  يف  زيدان 
تونس  باي  اعطاه  بعدما  االسالم  دخل  الشدياق 
منصبا كبريا هناك، فاعتنق االسالم عىل يد "شيخ 

االسالم" )اي املفتي يف تلك الديار( وكني بأحمد. 
كل ذلك مل يوقفه عن الهجرة مرة اخرى، فذهب 
اىل حارضة العامل االسالمي والعريب انذاك: االستانة، 
عاصمة االمرباطورية العثامنية واستقر فيها حيث 
عينه السلطان العثامين عبدالعزيز االول يف ديوان 
الرتجمة السلطاين، واصدر "الجوائب" اول جريدة 
عربية يف السلطنة انذاك. نرش يف تلك املطبوعة 

روائع من الرتاث العريب واالسالمي. 
ظل الشدياق نشيطا دؤوبا حتى وافقته املنية يف 
ايلول 1887. ساهم خالل حياته الطويلة يف تنقية 
اللغة واستبطان لغٍة صحافية مل تكن موجودة من 
عن  فضال  الزائدة،  البالغة  من  منتقاة  لغة  قبل. 
العربية،  والكلامت  االلفاظ  من  العديد  اضافته 
اذ ال يعرف كثريون ان كلمة "اشرتاكية" هي من 

تعريبه، عّربها واضافها اىل القاموس العريب.
رحالة،  كان  بأنه  الشدياق  عن  نقول  كنا  واذا 
مندفعا  البلدان  يزور  كان  بالفعل  ألنه  فذلك 
آخر.  يشء  اي  قبل  واالختبار  التجريب  بهاجس 
كان الشدياق ال يزور العواصم اال ويكتشف كل 
ما فيها، ال بل انه كان يكتشف عمق عمقها، راغبا 
يف رؤية اجمل واقبح ما فيها. يضاف اىل ذلك انه 
كان دامئا يبحث عن وظيفة يف تلك املدن النه يف 

النهاية ال معيل له سوى عمله. 
من هنا، فان تجربته الرحالتية كانت قامئة عىل 
دخوله يف مجتمعات تلك املدن واالنخراط فيها. 
وكان لذلك االثر الكبري يف فهمه تلك املجتمعات 
مثال  يكفي  وحولها.  عنها  الكتابة  عىل  وقدرته 
قصور  دخلت  "فاذا  النص:  هذا  له  نقرأ  ان 
امللوك وطفت يف اسواق املدن وعاينت ما فيها 
واالالت  العجيبة  والتحف  البديعة  الصنائع  من 
الظريفة والفرش النفيس والثياب الفاخرة واالواين 
املحكمة وال سيام مدينة لندن، علمَت ان صناعها 
فإن  منها محرومون.  بالدنيا وهم  القامئون  هم 
انه يشقى  الفالح من جهة  الصانع كدأب  دأب 
ويكد النهار كله وال حظ له يف الليل سوى اغامض 
عينيه. فكيف يزين هذا الصنف من الناس هذه 
عنها  عطل  وهم  ويعمرونها  ويبهجونها  الدنيا 
يحسنون  ال  فيها  واملرتفون  منها.  ومحدودون 
عمل يشء ورمبا مل يكونوا ايضا يحسنون الكالم" 

)الساق: 592(. 
الضيف/  الرايئ  بعني  ال  لندن  مدينة  يصور  هنا 
السائح، بل ايضا بعني املتابع الذي يشكل جزءا 

من هذا املجتمع ال خارجه. 
سمير مراد

وكان مشجعا وداعيا لحرية املرأة يف اماكن اخرى. 
االمر نفسه انسحب عىل مهاجمته لالثرياء الذين 
"ميصون دماء الفقراء" يف جميع املناطق التي زارها 
)وهي كثرية(. يضاف اىل ذلك انه كره املسترشقني 
واعترب ان ال فائدة منهم، وان نياتهم ليست صافية. 
هكذا، هاجمهم يف كتابه "كشف املخبا يف فنون 
عن  يعلمون  ال  انهم  اىل  مشريا   ،)1867( اوروبا" 

العروبة اال القليل، وانهم يصفونها مبا ليس فيها. 
تلك الحدة االشكالية جعلت كثريين غري راغبني 
يف  حتى  حقه،  الثقايف  واثره  الشدياق  اعطاء  يف 
نوابغ  احد  بأن  نعلم  ان  يكفي  اذ  حياته.  اثناء 
عرصه رزق الله حسون الحلبي )صاحب صحيفة 
عربية  جريدة  اول  االسبوعية  االحوال"  "مرآة 
"غري رسمية" يف العامل باكمله( انشأ مجلة صغرية 

صورة تقليدية ألحمد فارس الشدياق.
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ويكمل: "وسبب فرط فقر الفالحني هنا هو 
تكون  ألن  تعاىل  الله  دحاها  قد  االرض  كون 
منهم  فيستأجرها  فقط،  واالرشاف  االمراء  ملك 
الفالحني يف  اناس مأمونون ويستخدمون بعض 
حرثها واستغاللها... وعدد مالك االرض يف انكلرتة 
نحو ستني الف عيلة ال غري. وقلام يذوق هؤالء 
الخبز  اكلهم  فُجل  اللحم.  املساكني  ]الفالحون[ 
اال  بقرة  او  يذبح شاة  القرية ال  والجنب. فجزار 
اال نصف  اللحم  من  يبيع  وال  االسبوع،  مرة يف 

رطل او ربعه". 
هنا تظهر تلك النزعة الصحافية االستقصائية عند 
املجتمعات  صميم  يف  يدخل  فنشاهده  الرجل، 
وبالتأكيد  والثقافية،  االجتامعية،  االبعاد  ويحلل 
املجتمع  هذا  ماهية  فهم  سبيل  يف  االقتصادية 
كان  حني  بعيد  من  يراه  السابق  يف  كان  الذي 
حني  اكرث  فهمه  ما  ورسعان  مالطا،  يف  يسكن 
اىل  يشري  النص  هذا  يف  وعاينه.  وعايشه  دخله 
ذلك: "قد كنت احسب ونحن يف الجزيرة ]مالطا[ 
قدمنا  فلام  باال.  وانعم  احسن حاال  االنكليز  ان 
خلق  اشقى  فالحوهم  اذا  وعارشناهم،  بالدهم 
الله. انظر اىل اهل هذه القرى التي حولنا وامِعن 
النظر فيهم، تجدهم ال فرق بينهم وبني الهمج. 
يذهب الفالح منهم يف الغداة اىل الكد والتعب 
ثم يأيت بيته مساء، فال يرى احدا من خلق الله 
وال يراه احد. فريقد يف العشاء ثم يبكر ملا كان فيه 
وهلم جرا. فهو كاآللة التي تدور مدارا محتقنا، 
فال يف دورانها لها حظ وفوز وال يف وقفها راحة. 
يف  واللهو  الفرح  يوم  وهو  االحد  يوم  جاء  فاذا 
جميع االقطار، مل يكن له حظ سوى الذهاب اىل 
يتثاءب  كالصنم  فيها ساعتني  الكنيسة. فيمكث 
)الساق:  بيته"  اىل  يعود  ثم  اخرى  ويرقد  ساعة 
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وألننا نستخدم مقاطع من كتاب/ رواية "الساق 
عىل الساق"، فال بد لنا من ان نشري اىل انها اول 
رواية عربية صدرت يف العام 1885 ضمن اكرث من 
700 صفحة )وهو حجم كبري نسبيا( مقسم اىل 
اجزاء اربعة. هذه الرواية تتناول بشكل او بآخر 
حياة املؤلف يف ذاته وتجاربه، اذ ميكن بسهولة 
التنبه اىل ان بطل الرواية الذي يدعى "الفارياق" 
هو لعب عىل الكالم السم عائلته الشدياق، وفيها 
يروي زياراته ورحالته حول حوض البحر االبيض 
املتوسط. امللفت يف هذا الكتاب انه مل يكن رواية 
فحسب، مع انه كتبها بطريقة تبدو كام لو انها 

التوثيق،  مع  الرحلة،  فن  فيها  مزج  بل  رواية، 
والتحليل  الحكمة  مع  وبالتأكيد  التوصيف،  مع 

السيايس واالقتصادي والثقايف. 
حول  يكتب  شخص  مجرد  الشدياق  يكن  مل 
الثقافة، بل كان "داعية" راغبا يف االصالح حتى. 
تجدر االشارة ونحن نتحدث عن ادب الرحلة اىل 
ان الشدياق مل يعترب ان اوروبا كتلة واحدة، كام 
تعامل معها كثريون حال حديثهم عنها، بل انه ميز 
بني بلدانها. االمر نفسه انسحب عىل حكمته يف 
القياس البرشي، فقاس سكان تلك املدن بحسب 
لصدقهم  االنكليز  مدح  هكذا،  وعايشه.  راه  ما 
ووفائهم حسبام رأى، فيام هاجم الفرنسيني لناحية 
ان نساءهم "مفتقرات اىل الطهارة، يحبذن عرض 
من  ويطلنب  مستبدات،  واستعراضها،  مفاتنهن 
الرجل ما ال يستطيع تأمينه"، بينام االنكليزيات 

الرغم  وعىل  ونقيات".   وفيات  "متواضعات 
لفرنسا يف روايته  بانكلرتا ومهاجمته  افتتانه  من 
"الساق"، اال انه عاد وانجز كتابا متخصصا يف ادب 
الرحلة سامه "كشف املخبا يف فنون اوروبا"، حيث 

مدح فرنسا واعطى عنها صورة ايجابية. 
كان الشدياق ماهرا للغاية يف التصوير، كام لو انه 
يحمل كامريا يصور بها ما يراه امام عينيه وكانت 
كلامته هي تلك الكامريا. فقال يف توصيفه ملجأ 
الحياة  من هذه  اصبحوا  "قد  مالطا:  يف  للعجزة 
عىل شفا جرف هاٍر َيعترب بهم اللبيب، ويتعظ بهم 
امُلستهرت يف حب هذه الدنيا، اذ تراهم كاالغرار من 
االوالد قد انحنت بهم القدود ملا استوى عندهم 
داعي االجل، واظلمت منهم االبصار بعدما اضاء 
فثم  القوى.  منهم  وانحلت  املشيب  منهم صبح 

يقضون ما بقي من حياتهم بكان وصار".
ادبية  انواع  بني  تنوعت  كتابا  الشدياق 11  ترك 
اىل  اللغة،  اىل  الرحلة،  اىل  الرواية،  فمن  كثرية، 
التحرر وسواها، من بينها: "رس الليال يف القلب 
واالبدال"، و"الجاسوس عىل القاموس"، و"الواسطة 
يف معرفة احوال اهل مالطة"، و"اللطيف يف كل 
معنى ظريف"، و"كنز اللغات"، و"غنية الطالب 
ومنية الراغب"، و"الباكورة الشهية يف نحو اللغة 
االنكليزية"، و"سند الراوي يف الرصف الفرنساوي"، 
العرب"،  لغة  خصائص  يف  العجب  و"منتهى 
اللغوي  اسلوبه  كان  التوراة".  و"املرأة يف عكس 
مميزا النه اهتم بالكلمة وبقيمة االلفاظ وانزلها 
بـ"منازلها". بالتايل تأيت كل كلمة يف مكانها الذي 
تستحقه، فال يستخدم كلمة يف غري موضعها. من 
جاءت  كتبها  التي  النصوص  من  كثريا  فان  هنا 
باللغة العربية القدمية. لغة يصعب عىل كثريين 

اليوم قراءتها او فهمها.
س. م غالف كتابه: "الساق عىل الساق يف ما هو الفارياق".

ولوحة عنه 
من اعامل 
الفنانة 
اللبنانية 
شريين 
ابوشقرا.

اهمية كتاب "متعايشون يف الظل ـ الوصم 
االجتامعي واملتعايشون مع االيدز" )"الدار 
باسمة  للباحثة  نارشون"(  للعلوم  العربية 

الجهني. 
الكاتبة  تيضء  ميدانية،  دراسة  من  انطالقا 
املصابني  تصادف  التي  املشكالت  عىل 
حيث  العربية،  املجتمعات  يف  بااليدز 
امور  التعاطف  وانعدام  والجهل  الحرج 

تزيد معاناتهم سوءا وحياتهم بؤسا.

ابرز  الليندي من  ايزابيل  التشيلية  ■ تعترب 
العديد  اعاملها  نالت  املعارصين،  الكّتاب 
صارت  حتى  املرموقة،  االدبية  الجوائز  من 
الكاتبة االكرث شعبية من بني االدباء الذين 

االسبانية.  باللغة  يكتبون 
غالبا ما تنهل روايات الليندي من تجاربها 
النساء،  حياة  اىل  تحية  موجهة  الشخصية، 
قالب  يف  واالسطورة  الواقع  بني  ومازجة 
"ايفا  روايتها  االداب"  "دار  عّربت  اخريا،  السحرية.  الواقعية  من 
التي  اليتيمة  ايفا  قصة  تحيك  التي  علامين(  صالح  )ترجمة  لونا" 
تعمل خادمة، وتقايض فقرها املادي برثاء مخِيلتها، فهي تهوى رسد 
الليندي  تعرض  فائقة،  ادبية  وبصنعة  بعذوبة  الغريبة.  الحكايات 
"مصري شخصياتها كجزء ال يتجزأ من املصري الجامعي لقارة موسومة 

بالظلم االجتامعي والبحث عن هويتها الخاصة".

للتوزيع  املطبوعات  "رشكة  عن   ■
العربية  الرتجمة  اخريا  صدرت  والنرش"، 
لكتاب "جون كريي ـ كل يوم هو اضافة". 
هنا، يقدم جون كريي، السيايس االمرييك 
الذي قىض ثالثني عاما سيناتورا يف مجلس 
وزيرا  اعوام  واربعة  االمرييك،  الشيوخ 
اوباما،  باراك  الرئيس  عهد  يف  للخارجية 
الدميوقراطي  الحزب  عن  قبلها  وترّشح 
بوش  جورج  الرئيس  وجه  يف  للرئاسة 
االبن، شهادة مفصلة حول السياسة االمريكية وسنوات االضطراب 
يف الرشق االوسط. استنادا اىل مذكراته اليومية عىل مدى طويل، 
يعرض كريي املفاوضات االمريكية ـ االيرانية يف شأن نزع االسلحة 
الصهيوين  الكيان  وزراء  برئيس  املتناقضة  وعالقاته  النووية، 
عدد  يف  رأيه  جانب  اىل  امللفات،  من  وغريهام  نتنياهو  بنيامني 

من زعامء العامل.

واجهة املكتبات

جديدة  نسخة  التنوير"  "دار  اصدرت   ■
عند  والجامل  الحب  "اساطري  كتاب  من 
الراحل  املرصي  والباحث  للكاتب  اليونان" 
معمقة  دراسة  هو  الكتاب  خشبة.  دريني 
التي  االنساين  للعقل  االوىل  االساطري  يف 
تعكس "دهشة االنسان واسئلته االوىل عن 
الكتشاف  محاوالته  وبداية  والله  الطبيعة 
االشياء  ازاء  وحر  مستقل  ككائن  ذاته 

وجربوت الطبيعة وطغيان امللوك". 
اليها  القارئ  وعرّف  االساطري  الباحث هذه  الدراسة، جمع  يف هذه 
باسلوب سلس وشيق بعيدا من الطبيعة للجافة لالبحاث والدراسات. 

■ انه "فارس الغناء الكالسييك". هكذا كان 
 )1962 ـ   1896( الحي  عبد  صالح  لقب 
عهد  بني  االخرية  الفنية  الصلة  يعترب  الذي 
جهة،  من  عثامن  ومحمد  الحامويل  عبده 
الوهاب  عبد  ومحمد  كلثوم  ام  وعهد 
مجموعة  له  لّحن  الذي  السنباطي  ورياض 
من اعامله.  يعود صاحب الصوت العذب 
عبد  "صالح  كتاب  خالل  من  الواجهة  اىل 
الصحايف  انجزه  الذي  الطرب"  فارس  الحي 
املرصي محب جميل وصدر اخريا عن جمعية "عرب" يف بريوت. ال 
عىل  ييضء  بل  الراحل،  للفنان  موثقة  سرية  بتقديم  الكتاب  يكتفي 
منذ  مرص  يف  سائدا  كان  الذي  والسيايس  واالجتامعي  الفني  املناخ 
الحرب العاملية االوىل حتى بداية الستينات وتغرّي الذائقة املوسيقية 

والفنية عىل مدى هذه الحقب الزمنية. 

"عيل  بينها  من  عدة  روايات  بعد   ■
الكاتبة  اصدرت  و"كاريزما"،  االمريكاين" 
جديدة  رواية  كوثراين  هالة  والصحافية 
بعنوان "يومان ونصف" )"دار الساقي"(. 

ملحاولة  التفاصيل  شبك  يف  كوثراين  كعادة 
مرة،  قالت  كام  الوجود  مبعنى  االمساك 
االربعني،  عتبة  عىل  امرأة  قصة  تحيك 
تعيد تقييم منجز حياتها والتطلعات التي 
ان  اىل  تحققت،  التي  واالشياء  خابت، 

يدخل رمزي عىل الخط محاوال خطفها.

املسبقة  واالحكام  االفكار  من  جملة  ارسى  االيدز  مرىض  زال  ما   ■
تأيت  هنا،  االول. من  املقام  الجهل يف  من  النابع  االجتامعي  والظلم 
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مؤلف مرجعي في مجال علم نفس الطفل
سميرة عبدالباقي: أطفالنا رجال الغد... فأحسنوا تربيتهم

كتاب الشهر

مراحل النمو، حاجات الطفل النفسية واالجتامعية واالرسية، تاريخ تطور علم نفس الطفل، كيفية التعامل مع التغيريات 
التي مير بها... كلها محاور يعالجها بتعمق كتاب صدر حديثا يف بريوت بعنوان: "علم نفس الطفل يف الثقافة والحضارة 

الغربية: نشأته، تطوره، تياراته، ومبادئه"

يف كتاب "علم نفس الطفل يف الثقافة والحضارة 
)"دار  ومبادئه"  تياراته،  تطوره،  نشأته،  الغربية: 
نلسن" ـ 2019(، تشري الكاتبة والباحثة اللبنانية 
سمرية عبدالباقي اىل االهمية التي يوليها الغرب 
هذه  للرشق.  خالفا  الطفولة  حول  للدراسات 
املالحظة توصلت اليها خالل دراستها يف الخارج 
وتحديدا يف جامعتي الفال يف كيبيك )كندا( وبوردو 
يف فرنسا. يف رشقنا، ال تحظى الطفولة باالهتامم 
االشكاليات  ان  من  الرغم  عىل  الكايف  البحثي 
املرتبطة بالطفولة يف املجتمعات العربية الحديثة 
ال تعد وال تحىص. يكفي قراءة اي دراسة حول 
الترسب املدريس يف لبنان، ناهيك بظاهرة عاملة 
االطفال والعنف االرسي وغريهام من اآلفات التي 

ترضب مجتمعاتنا وتقيض عىل اطفالنا.
مدخلني(  )او  بابني  اىل  البحثي  الكتاب  ينقسم 
اساسيني يتفرع كل منهام اىل اقسام عدة. تتناول 
يف  الطفل  نفس  )علم  االول  الباب  يف  الباحثة 
الغربية( مراحل تطور علم نفس الطفل  هويته 
بالنسبة اىل االبحاث الغربية، فتبدأ من الحضارة 
النفس  علم  اىل  وصوال  االغريقية  اليونانية/ 
الحديث الذي انسلخ عن الفلسفة ليصبح علام 
االهتامم  ان  اىل  املقدمة  يف  تشري  ذاته.  يف  قامئا 
الطفولة،  لناحية  الغرب  يف  وجدته  الذي  الكبري 
واالطباء،  والعلامء،  الباحثني  اهتامم  اىل  "ُيعزى 
واالطباء النفسيني واملربني واالختصاصيني، لقيمة 
سلبا  ستنعكس  آثارها  ان  ذلك  الطفولة،  مرحلة 
ام ايجابا عىل شخصية الطفل املرتقبة واملنتظرة. 
الطفل  تفهم  يجب  الرؤى،  هذه  من  انطالقا 
والذهنية  والنفسية  الجسدية  حاجاته  ومعرفة 
واالجتامعية والرتبوية واالزمات التي تعرتض منوه 

خالل مرحلة الطفولة".
الطفل  نفس  علم  اصول  يف معرض حديثها عن 
بحيث انه حتى اللحظة، ما زال يبني نفسه شيئا 
فشيئا، تقول: "مع دخولنا القرن العرشين، والكالم 
وغراتوا  زازو  رينيه  الفرنسيني  للكاتبني  دامئا  هو 

جان  الفرنيس  الفيلسوف  صوت  يظهر  النهضة 
جاك روسو كصاحب ثورة تربوية. كتابه "اميل" 
اىل  اشارة  كأنه  بدا   ،1762 العام  يف  صدر  الذي 
ظهرت  واملراهق.  الطفل  نفس  علم  فجر  بزوغ 
الطفولة للمرة االوىل يف هذا الكتاب ذات قيمة 
خاصة، اي انها اسلوب حياة، فضال عن انها تجسد 
الرباءة التامة، اذ ليس يف الطبيعة البرشية، حسب 
روسو، اي بذرة رش، بل ان الطفولة متثل "الطيبة 
االصلية" لدى كل كائن خلقه الله. وهي ذات منو 
ينبغي  فيام  ايقاعه  الطبيعة  له  حددت  منتظم 
للرتبية احرتامه، وللمربني معرفة تالمذتهم. ووفق 
الكتاب، يفند روسو الطفولة اىل اربع مراحل، متتد 

من الوالدة حتى املراهقة. 
الحقا ويف القرن التاسع عرش، بدأ هذا العلم بشق 
طريقه عرب العامل االمرييك ستانيل هول الذي اسس 
يف جامعة جون هوبكنز )يف بلتيمور( اول مخترب 
لعلم النفس يف العام 1882، نارشا واحدة من اهم 
الدراسات العلمية عن االوالد يف تلك املرحلة. هذا 
كثريا  يستفيض  الباحثة  عليه  الذي سارت  التتبع 
يف الكتاب وبالتوثيق، مشرية يف خامتة هذا الباب 
طفولته.  يعيش  ان  فقط  يعرف  "الطفل  ان  اىل 
مسؤولية  من  فهي  الطفولة،  هذه  معرفة  اما 
الراشد، وهذا ما تخلص اليه الكثري من الدراسات 
واالبحاث التي قام بها العديد من العلامء الذين 
ابعدوا هذا العلم واملعرفة عن املقاربات االدبية 
والفنية، التي رمبا كانت رضورية يف البداية لفتح 
الباب، لكن اهميتها تتضاءل امام البحث العلمي 

الدقيق واملحدد".
تبدأ الكاتبة الباب الثاين من الكتاب بسؤال شديد 
حياة  يف  النفس  علم  اهمية  هي  ما  االهمية: 
والطبية  العلمية  الدراسات  ان  ترشح  االنسان؟ 
الطفولة  مرحلتي  اهمية  عىل  اكدت  والرتبوية 
واملراهقة يف تكوين شخصية الراشد. فتلك الفرتة 
سن  اىل  وصوال  االخصاب  عملية  من  تبدأ   التي 
و"االكرث  حساسية"  االكرث  "الفرتة  هي  الـ25 

واملشاكسة  والتخريب  للهدم  ميال  لديه  وتولد 
وثورات غضب وبكاء. وال تكتفي الكاتبة بذلك، 
اهمية  الوليد، وكذلك  الخوف عند  تأثري  فترشح 
له  بالنسبة  االكرب  فالخوف  اليه.  بالنسبة  اللعب 
هو "فقدان االهل وتخليهم عنه"، فيام يأيت اللعب 
بالنسبة اىل الطفل "كالعمل بالنسبة اىل الراشد. 
يشعر  يلعب  عندما  والطفل  ذاتها،  يف  غاية  انه 
بلذة ما بعدها لذة، اذ يحصل عىل االكتفاء التام. 
واللعب هو العالج الوقايئ والدواء الشايف يف بناء 
شخصية الطفل ويف تطوره تطورا سليام معاىف". يف 
الباب عينه، تحيك الباحثة عن الطفولة االوىل )من 
سنتني وحتى نهاية الخمس سنوات(، مشرية اىل 
انها شديدة االهمية، ذلك انها "فرتة االنتقال بني 
نزعة الرتكيب االجاميل التي تظهر يف سني املهد 
وبني نزعة الرتكيز عىل الذات". ففي هذه الفرتة، 
يحصل النمو العقيل واللغوي، وتربز ازمة املعارضة، 
وعقدة اوديب. وهي ايضا عمر االسئلة )الكثرية(. 
الطفل  فان  التعقيد،  املرحلة شديدة  والن هذه 
االنفعالية"  "االعراض  من  بالعديد  يصاب  ايضا 
كاملشاكسة  عليها  امثلة  الكاتبة  تورد  خاللها. 
والعناد، ونوبات الغضب املزاجية، ومص االبهام، 
من  والعصبية  والعادات  الفراش،  يف  والتبول 
بينها قضم االظافر، والقسوة واالعتداء، والسلوك 
والرسقة،  والكذب  املتكرر،  والرصاخ  الطفييل 
ومشاكل النوم، والتعب والقلق، والغرية. طبعا ال 
تنىس الكاتبة ان تؤكد ان هذه االعراض االنفعالية 
تعامل  اذا  "مشكلة" حقيقية  وتصبح  تتطور  قد 
معها املربون بالعنف والعقاب والرضب والتأنيب، 

بل يجب يف اغلب االحيان تفهمها وتداركها. 
املؤلفة  تتناول  الكتاب،  من  االخرية  املرحلة  يف 
بدايات املراهقة كمرحلة ختامية لفرتة النمو عند 
الطفل، فترشح العديد من التغريات التي تصاحب 

الطفل يف هذا العمر. 
االهمية،  شديد  بحثي  كتاب  هو  املحصلة،  يف 
خصوصا ملن يهتمون بعلم نفس الطفل. فطفل 
للطفل  "فهمنا"  ان  بالتايل  الغد.  راشد  اليوم هو 
الفهم  ذلك  اساس  عىل  معه  وتعاملنا  كراشدين 
يجعلنا قادرين عىل تجنبيه وتجنيب املجتمعات 
قلة  بها جراء  لها ومير  يتعرض  التي قد  املخاطر 
من  اخر  جانب  يحسه.  او  به  يشعر  ملا  ادراكنا 
املهم االضاءة عليه هو ان املكتبة العربية تفتقر 
اىل هذا النوع من الدراسات البحثية التي تقوم 

عىل منهجية علمية. 

غالف الكتاب. 

وجود  تفرتض  معارصة  حاجات  هناك  الفندري، 
باحث يستخدم طرقا موضوعية وعلمية، تهدف 
اىل استقصاء موضوعي لنشأة وتطور علم نفس 
الطفل. علنا يف القريب العاجل نجد انفسنا امام 
متطوع يف هذا املضامر، يضع لهذا العلم تاريخا 
الحلم  يتحقق  عندها  وشامال.  موضوعيا  دقيقا 
نفس  علم  وجد  لقد  قائلني  الصعداء،  ونتنفس 

الطفل مؤرخه الحقيقي". 
تدخل املؤلفة الحقا يف عامل االغريق، مشرية اىل انه 
"عند افالطون مثال، نجد اىل جانب الرتبية وعلم 
عندما  ذلك  ادبيا،  نفس  علم  الفلسفي،  النفس 
يضم افالطون يف املشهد شبابا مراهقني. اذ كثريا 
ما تظهر القيمة االدبية والنفسية لهؤالء الشبان. 
وكذلك االمر بالنسبة اىل املرسح اليوناين". وتعدد 
الذين  االغريق  املرسح  وصناع  املرسحيات  هنا 
اهتموا بالطفولة واملراهقة. تنتقل بعد ذلك اىل 
االخرى  هي  اهتمت  وكيف  املسيحية  املرحلة 
من  جديدة  "نربة"  فاعطته  بالطفولة،  "كفكر" 
خالل اقوال املسيح مثل قوله "دعوا االطفال يأتون 
ايل". كذلك يظهر هذا االهتامم يف رسائل القديس 
يف  الحقا  اغسطينس.  القديس  واعامل  جريوم 
مرحلة عرص النهضة، شهد االهتامم بالطفولة دفعا 
 vitorino( كبريا مع كاتب مثل فيتورينو دا فلرت
 la scoula giocosa يف كتابه الشهري ،)de Feltre
واعطى  والرتبية،  اللعب  "بني  فيه  جمع  الذي 
اول مفهوم للرتبية الفعالة النشطة التي تساعد 
عىل تكامل الشخصية والتفتح الحر عند الطفل، 
الخصائص  نحو  املريب  انتباه  املؤلف  يلفت  كام 
النفسية للطفولة واملراهقة واخذها بالحسبان يف 
عملية التعلم". االمر نفسه انسحب عىل فرنسا. 
"اجريت  الراين،  بالد  انه يف  اىل  املؤلفة  تشري  اذ 
تعديالت يف املناهج الدراسية عرفت باسم ديفانتز 
وهيارونيميت، ما ادى اىل ازدهار الكليات االكرث 
بان  القول  ميكننا  هنا  سرتاسبورغ.  ككلية  تحررا 
الرتبية الحديثة تبدأ يف عرص النهضة". ومن عرص 

االنسان من جميع  تكوين شخصية  خطورة" يف 
جوانبها. اذ مير االنسان يف هذه املرحلة بجميع 
التغريات )الجسدية واملعنوية والنفسية(، فتخرج 
االنا، مؤكدة ذاتها بعد ذلك ومحققة استقالليتها 
يأيت  هنا  اذا  الكتاب.  حسب  الرشد  سن  لتبلغ 
السؤال املهم: ما هو النمو؟ كسؤال بديهي طاملا 
الحي/  الكائن  بها  مير  مراحل  عن  نتحدث  اننا 

الطفل. 
متعددة  تعاريف  هناك  ان  اىل  عبدالباقي  تشري 
عند  البلوغ  عملية  بأنه  عرفه  من  "منهم  للنمو 
والتبدالت  التغريات  ذلك  يف  مبا  الحي،  الكائن 
البويضة  تلقيح  منذ  معني،  نسق  يف  املتتابعة، 
وحتى البلوغ. ومنهم من عرف هذا املفهوم بانه 
حجم  يف  الزيادة  عىل  تدل  فيزيولوجية  ظاهرة 
الجسم واالعضاء. والبعض االخر عرفه بأنه التعدد 
يف الخاليا متييزا له عن التطور الذي يعترب تنظيام 
النمو". هنا  يحصل يف جميع االقسام التي تنتج 
تورد الكاتبة العديد من التعريفات االخرى التي 
ايضا  شارحة  واملؤدى،  املعنى  ذات  يف  تصب 
فردانية النمو وفرادته، ومؤكدة عىل ان االطفال 
يتفاوتون كثريا من حيث الفوارق الفردية، بالنسبة 
اىل التكوين الجييل والوظيفي. فنجد ان لكل فرد 
بها عن  يختلف  واستعدادات  خصائص وقدرات 
بوضوح ضمن  تتجىل  فالفردية  اخر.  اي شخص 
طفالن  ينمو  ال  انه  درجة  اىل  الخصائص  هذه 
بصورة مشابهة متاما. واذا كان الكتاب قد تحدث 
الجوانب/  يغفل  مل  بالتأكيد  فانه  النمو،  عن 
الواضح  وتأثريها  االقتصادية  االجتامعية  العوامل 

عىل عملية النمو. 
واالبحاث  التجارب  "كشفت  هنا:  الباحثة  تقول 
بها  قام  التي  امليدانية،  واالستقصاءات  العلمية، 
علم  ميادين  يف  والباحثني  العلامء  من  العديد 
مدى  عن  ذلك،  اىل  وما  االجتامع  وعلم  النفس 
اهمية مؤثرات العوامل االجتامعية - االقتصادية 
السنني  يف  خاصة  الطفل،  عند  النمو  عملية  يف 
الخمس االوىل التكوينية من عمره، وغدت هذه 
النفس  العوامل موطن اهتامم املوجهني وعلامء 
والدارسني"، مشرية اىل اهمية الكثري من العوامل 
عملية  يف  الغذايئ"  كـ"العامل  االطار  هذا  يف 
النمو، او العامل السكني، ومستوى االهل الثقايف 
واالقتصادي، وجو البيئة العائيل يف مدها العاطفي 
الصادق للطفل وقبوله، والحرمان العاطفي املبكر 

له، واهمية استقرار الجو العائيل واملنزل. 

النفسية/  للحاجات  مساحة  الكاتبة  وتفرد 
االجتامعية للنمو عند الطفل، فتشري مثال اىل ان 
عدم استقرار االبوين يف حياتهام الزوجية يجعل 
الطفل قلقا غري شاعر بالطامنينة، فحاالت الخوف 
والنزاع والفراق والطالق بني الوالدين تؤثر بشكل 
مبارش عىل سالمه وامنه. وتنتقل منها اىل الحسد 
والغرية التي تبدأ عند الطفل منذ السنة ونصف 
انفعاالته  يف  الطفل  يزيد  السنتني.  حتى  السنة 
الغذاء  عند ظهور منافس له يف االرسة، يقاسمه 
والعناية، خصوصا اهتامم امه )كالغرية من طفل 
اخر يف العائلة(. امر اخر شديد االهمية بحسب 
عند  يظهر  حدوثه،  مع  اذ  الفطام.  هو  الكاتبة 
والحرية  والتخريب  والعض  للقضم  ميل  الطفل 
واليمة  صعبة  وجسدية  نفسية  حاالت  والبكاء. 
تحدث تغيريا مهام يف استجابات الطفل وانفعاالته، 

املسيحية  املرحلة 
ابرزت اهمية الطفل 

مثل قول املسيح "دعوا 
االطفال يأتون الي"
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جورج شلهوب: أعمالي تتحّدث عني
لسُت نادمًا طاملا أنا موجود

تلفزيون

شلهوب  جورج  املمثل  كان  صغره  يف 
يرتك  يك  اساتذته  امام  باملرض  يتذرع 
املدرسة من اجل حضور فيلم سيناميئ. 
العمر  ذاك  يف  الروايات  قراءة  احب 
فانجذب نحو التمثيل تأثرا بهذا العامل، 
وبدافع آخر هو عدم الشعور بامللل يف 
كراقص  اشتهر  سيختارها.  التي  املهنة 
تلفزيونيا  نجام  يصبح  ان  قبل  باليه 

عرقلت الحرب مسريته

شلهوب  جورج  املمثل  عليها  حصل  منحة  من 
التلفزيوين  االخراج  يف  امريكا  يف  للتخصص 
والسيناميئ، متكن من دخول اهم معاهد هوليوود 
ليصبح مع الوقت مساعدا لفرانسيس فورد كوبوال 
مدة  التعاقد  عليه  "العراب". عرض  فيلم  مخرج 
خمس سنوات للعمل يف افالم امريكية، لكن الحرب 
جانب  اىل  للبقاء  لبنان  اىل  العودة  عىل  اجربته 
عائلته. بعد هذه العودة ادرج اسمه يف الالئحة 
يف  مشاركته  بسبب  سنوات  ثالث  مدة  السوداء 
فيلم "موت امرية"  الذي اعتربته اململكة العربية 
السعودية موجها ضدها. غاب كليا عن الشاشة 
فرتة تسع سنوات، فاعادته الكاتبة منى طايع يف 
يعرتف  به،  مر  الرغم مام  اقنعه. عىل  نص جيد 
جورج شلهوب بأنه ليس نادما عىل يشء طاملا هو 

موجود، فاعامله تتحدث عنه.
يف حوار مع "االمن العام" يروي تجربته مع رقص 
واسباب  والتلفزيون،  والسينام  واملرسح  الباليه 

غيابه عن الشاشة وعودته اليها.

وشاركت  باليه،  كراقص  اشتهرت  البدايات  يف   ■
مصممة الرقص جورجيت جبارة يف اعاملها الفنية 

كنا  وبالفعل  العمل،  يف  االساسية  التابلوهات 
ثنائيا رائعا.

■ اهمية ما عشته يف رقص الباليه كفن صامت 
ماذا اعطاك كممثل؟

اي  الناحية،  هذه  من  فقط  ليست  اهميته   □
كونه  عن  عدا  الرقص  عىل  فالتدريب  بالصمت. 
فهو  الجسد،  حركات  يف  املهارة  الكتساب  مجاال 
يقوي القدرة عىل التعبري من دون كالم، لتصبح 
دون  ومن  مضاعفة  املمثل  عند  القدرة  هذه 
الحال  مبالغة يف االداء. فالوجه يكون معرّبا عن 
التي يجسدها حتى لو مل يتكلم. ليس هذا فحسب 
بل هناك اكرث من ذلك، فاملمثل يستطيع اذا كان 
عام  التعبري  الباليه،  الرقص، خصوصا  يف  متمرسا 
يريد قوله يف حال ادار ظهره للكامريا. اهمية هذه 
املسألة ال تدركها اال قلة قليلة من طالب معهد 
ادخال  رضورة  عن  فيتساءلون  الجميلة،  الفنون 
كل  ان  علام  املرسح،  يف  للتخصص  الرقص  مادة 
املواد التي كنا نتعلمها مهمة جدا، خصوصا علم 
تركيب  معرفة  عىل  املمثل  يساعد  الذي  النفس 
الشخصية. ويالالسف ال ميتلك املخرجون يف لبنان 

فشكلتام معا افضل ثنائيا راقصا. هال حدثتنا عن 
هذه البداية وكيف دخلت عامل الباليه؟

□ كنت حينها طالبا يف معهد الفنون الجميلة 
كانت  التي  الرقص  دروس  يف  اشارك  مل  حيث 
جورجيت جبارة تقدمها كاستاذة لنا يف املعهد. 
عاتبتني مرة عىل عدم مشاركتي هذه، فقدمت 
مؤهل  غري  املكان  ان  يف  املقنع  عذري  لها 
الذي  الغبار  ناحية  من  الجامعة  يف  للرقص 
عدم  اىل  اضافة  رقصنا،  حال  يف  امامنا  سينرش 
وجود مكان لالستحامم. اقرتحت عيّل تدريبي 
يلزم  ما  بكل  املجهزة  الرقص يف مدرستها  عىل 
يف هذا الخصوص. قصدتها لهذه الغاية، فبدأت 
تدريبي عىل رقص الباليه باعتباره احدى املواد 
املقررة يف املنهاج الجامعي. واظبت عىل هذه 
الدروس اىل حد وصلت اىل املشاركة يف 20 ساعة 
يف االسبوع بدال من ساعتني. اما كيف اصبحنا 
اثناء  الثنايئ، فاملسألة حدثت مصادفة يف  هذا 
االعداد لعمل مرسحي، حيث اصيبت رشيكتي 
يف الرقص مبشكلة يف قدمها قبل تقديم العرض 
اىل  جبارة  جورجيت  فاضطرت  املرسح،  عىل 
الحلول مكانها باعتبار ما كنا سنقدمه هو من 

دنيز مشنتف
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خلفية درامية النهم مل يكتسبوها علميا، فدراسة 
للممثل،  كام  للمخرج  جدا  مهمة  الدراما  فن 

خصوصا من يعملون يف السينام والتلفزيون.

■ اطاللتك االوىل كانت عىل املرسح، مع من ويف 
اي اعامل تحديدا؟

□ وقويف عىل الخشبة للمرة االوىل يف حيايت كان 
يف  ملتقى  لطيفة  واملخرجة  للممثلة  عمل  يف 
مرسحية "انا ناخب". يف املرة الثانية مع املمثل 
"جمهورية  يف مرسحية  خوري  شكيب  واملخرج 
الحصان.  دور  فيها  لعبت  حيث  الحيوانات" 
لبنان وال  املرسح يف  لرواد  ويا لالسف ال وجود 
لجمهور خاص به، الننا اجتمعنا كاملوزاييك. لكن 
يف حال اصبحت لدينا قاعدة اساسية يف الثقافة 
البعض،  بعضها  من  قريبة  مبستويات  والتعليم 

سيكون للمرسح جمهوره بشكل افضل.

من  غريه  دون  بالذات  التمثيل  اخرتت  ملاذا   ■
الفنون رغم نجاحك كراقص باليه؟

اي  نفيس،  مع  حرية  عشت  املراهقة  سن  يف   □
اختصاص ساختار وماذا اريد ان اكون يف الحياة. 
قراءة  خصوصا  الصغر،  منذ  نهام  قارئا  كنت 
الروايات. يف موازاة ذلك، كنت من محبي متابعة 
االفالم السينامئية اىل درجة كنت اتذرع باملرض 
امام اساتذيت يف املدرسة المتكن من حضور فيلم 
سيناميئ يف عرضه االخري. يف حال امتنع والدي عن 
اعطايئ كلفة حضور فيلم سيناميئ تصل قيمته يف 

ذلك الحني اىل 15 قرشا، كنت الجأ اىل جدي او 
حبي  االمران،  هذان  منهام.  املبلغ  لتأمني  جديت 
السينامئية،  االفالم  وحضوري  الروايات  لقراءة 
اخراجها  كان  اذا  واملعارصة  التاريخية  خصوصا 
حيث  التمثيل  نحو  اتجاهي  وراء  كانا  متقنا، 
وجدت فيه كل الشخصيات، مبعنى استطيع ان 
اكون طبيبا ومحاميا ومهندسا وعامال وفالحا من 
خالله، واالهم من كل ذلك عدم شعوري بامللل 

يف هذه املهنة.

■ اكتسبت الشهرة كنجم تلفزيوين منذ البدايات 
عام  عرض  الذي  الطويل"  "املشوار  مسلسل  يف 
1972 عىل شاشة تلفزيون لبنان، ما رس نجاحك 

يف هذا العمل؟
□ رسه يف االداء الطبيعي الذي حرصت عليه منذ 
البدايات، ويف طرح موضوع يتناول حياة الشعوب 
قرب  يعيشون  الذين  خصوصا  اوسطية،  الرشق 
اسلوب  يف  بينها  تقاربا  نجد  حيث  الشواطىء، 

حياتهم وتفاعالتهم. اهمية ما انجز يف مسلسل 
القرن  سبعينات  مطلع  يف  الطويل"  "املشوار 
املايض، متثل يف العمل الرائع الذي قام به مهندس 
استديو  تحويل  بعد  اصالنيان  هاغوب  الديكور 
صغري يف محطة القناة 7 يف تلة الخياط اىل حي 
باخرة  صنع  اىل  اضافة  للنوم،  غرف  مع  شعبي 
داخل االستديو، فكان العمل طبيعيا للغاية كاننا 
نعيش فعال يف حي شعبي. اما التصوير الخارجي 
فقد تم يف مدينة صيدا. من العنارص املؤثرة عىل 
املشاهد حينها، والتي ساهمت يف نجاح مسلسل 
يف  العامية  باللغة  الحوار  هو  الطويل"  "املشوار 
وقت كانت فيه مسلسالت تلفزيون لبنان تقدم 
باللغة الفصحى. اهمية هذا العمل يف بدايايت دفع 
مدير تلفزيون لبنان انذاك بول طنوس واملخرج 
كنت  نجمنا.  ستكون  يل:  القول  اىل  متى  الياس 
حينها اتوىل تعليم املرسح يف مدرسة للراهبات يف 
الشامل، فعرضا عيل العمل يف مسلسيل "ابوسليم" 
عىل  الوحيدين  املسلسلني  كونهام  و"ابوملحم" 
يتم  فيهام  العمل  الن  فرفضت،  الشاشة  هذه 
بشكل ارتجايل وال وجود لكّتاب لهام، علام انني مل 
اكن اتابعهام يف صغري. مل اكن احب هذه النوعية 
التي ال وجود فيها لنص يشدين اليها، عىل الرغم 
من الشطارة التي بذلها "ابوسليم" و"ابوملحم" يك 
يستمرا عىل الشاشة. يف تلك الفرتة حصلت عىل 
منحة للدراسة يف امريكا، فكان جوايب لبول طنوس 
لتعلم  السفر  اريد  بانني  قاطعا  متى  والياس 
اطروحة  والعداد  والتلفزيوين  السيناميئ  االخراج 

اتناول فيها الزواج بني املرسح والسينام.

يف  معاهد  اهم  دخلت  امريكا  اىل  بسفرك   ■
هوليوود، هال حدثتنا عن تلك املرحلة وما رافقها 

من احداث؟
شخصية  مببادرة  عليها  حصلت  التي  املنحة   □
من املسؤول يف الخارجية االمريكية انذاك مايكل 
متليس بعد حضوره عمال يل هو مرسحية باليه 
دورا  فيها  لعبت  خوري  شكيب  للمخرج  دراما 
جبارة،  جورجيت  الرقص  مصممة  مع  رئيسيا 
ثالثة  بعد  اوهايو.  للدراسة يف  االساس  كانت يف 
السيناميئ يف  املستوى  اشهر من وصويل وجدت 
املعهد الذي ادرس فيه مل يكن قويا كفاية، فقمت 
بعدها  التلفزيوين.  االخراج  عىل  تدريبية  بدورة 
صارحت املسؤولة عن الطالب برغبتي يف االنتقال 

اىل معهد آخر يركز عىل ورش عمل تدريبية 

املمثل 
جورج 

شلهوب.

يف مسلسل فرنيس يتم تصويره حاليا يف املغرب.

مدير تلفزيون لبنان بول 
طنوس واملخرج الياس متى 

قاال لي: ستكون نجمنا 
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تحضريا الطروحتي فانتقلت اىل لوس انجلس، 
وتحديدا اىل الرشكة العاملية Universal. واجهت 
صعوبات كوين عربيا ال امريكيا وال ارسائيليا، اىل ان 
تدخل مايكل متليس يف املسألة فتم حلها. بدأت 
العمل يف اهم معهد يف هوليوود وتدرجت اىل ان 
اصبحت مساعدا للمخرج العاملي فرانسيس فورد 
"العراب". اهمية ما وصلت  كوبوال مخرج فيلم 
اليه كان سيسمح يل يف السنة التالية اخراج فيلم 
يتوىل املسؤولون يف الرشكة التي اعمل فيها متويله. 
ملدة  تعاقد  مرشوع  عيّل  عرض  املرحلة  تلك  يف 
الفرصة،  هذه  اىل  وصويل  لدى  سنوات.  خمس 
اندلعت الحرب يف لبنان عام 1975. كنت يف امريكا 
مع زوجتي حني تلقينا هذا الخرب وكان ابني يورغو 
طفال يف شهره الثاين مع جدته يف بريوت، فرتكنا كل 

يشء وعدنا اىل لبنان.

الحرب،  سنوات  يف  الشاشة  عن  لفرتة  غبت   ■
الفيلم االنكليزي "موت امرية"   لكنك شاركت يف 
وعام  العمل  هذا  عن  حدثتنا  هال   ،1980 عام 

رافقه؟
□ فيلم "موت امرية"  كان يحمل اسام آخر يف 
يف  املشاركة  عيّل  عرض  الحجاب.  هو  البداية 
هذا الفيلم فارسلوا ايل نحو اربع صفحات من 
النص الكامل التي تتضمن دوري فقط، فطالبت 
من  مضمونه  من  اتأكد  يك  كله  النص  بقراءة 
لكنني  العرب.  ضد  الفيلم  يكون  ال  ان  ناحية 
 Arab  علمت ان منظمة التحرير الفلسطينية و
link يف لندن من الداعمني له، فوافقت ما دام 
الفيلم املمثل  االمر كذلك. اشرتك معي يف هذا 
بدر  لبنان، ومن مرص سوسن  من  وحيد جالل 
وسمري صربي وغريهام من املمثلني. لدى االنتهاء 
اسامئنا  وضع  نريد  كنا  اذا  سئلنا  التصوير  من 
عىل العمل، فوافقنا. لدى عرض الفيلم، فوجئنا 
تكن  مل  اشخاص  مع  اجريت  مقابالت  بتضمنه 
موجودة يف النص االصيل، منها مقابلة مع زوجة 
ابوالزعيم  احد القادة الفلسطينيني انذاك التي 
االسالم.  يف  مللك  وجود  ال  ان  حديثها  يف  قالت 
الكالم  هذا  السعودية  العربية  اململكة  اعتربت 
ضدها، فمنعت عرض الفيلم وادرجت اسامء كل 
عددهم  وصل  وقد  فيه  شاركوا  الذين  املمثلني 
اىل 20 ممثال تقريبا يف الالئحة السوداء. نتيجة 
ذلك بقيت متوقفا عن العمل ثالث سنوات، فلم 
اشارك يف اي عمل انتجه تلفزيون لبنان النه اذا 

تباع اعامله يف  فعل وارشكنا يف مسلسالته فلن 
الدول العربية.

■ بعد هذه الحادثة اتجهت نحو السينام فانتجت 
فيلم  "شبح املايض" وتوليت اخراجه والتمثيل فيه 

ايضا، كيف تصف هذه االنطالقة؟
□ كانت قفزة مهمة، لكن الظروف مل تساعدها 
لتكتمل. مضمون فيلم "شبح املايض" بسيكولوجي 
كتبت قصته نينا الياس الرحباين، فاعدت كتابته 
للسينام. بدأت تصويره يف ايلول 1983 فاندلعت 
حرب الجبل وترضر استديو بعلبك يف تلك االثناء 
فلم استطع القيام باملونتاج بسبب ما حدث، لذا 
انتظرت حتى اواخر عام 1984. يف 25 شباط 1985 
بدأت عرض فيلم "شبح املايض" يف صاالت السينام 
يف جونيه والحمراء وزحلة. اخرتت سينام السيتيه 
العربية.  االفالم  يهوى  جمهورها  ألن  جونيه  يف 
من بداية عرضه يف االسبوع االول كانت الصالة 
اضافة  مع  يوميا  ممتلئة  مقعد   500 تضم  التي 
50 مقعدا لها، اما ايام السبت واالحاد فكنا نقدم 
اربعة عروض بدال من ثالثة، وملرة واحدة وصلت 
نهاية االسبوع اىل خمسة. يف  العروض يف عطلة 
 12 يف  تحديدا  الفيلم،  عرض  من  الثاين  االسبوع 
آذار 1985، كانت انتفاضة القوات اللبنانية عىل 
فاغلقت  الجميل،  امني  انذاك  الجمهورية  رئيس 
الصاالت السينامئية يف املنطقة التي كانت تدعى  

املنطقة الرشقية.

 1992 عامي  بني  كليا  الشاشة  عن  غبت   ■
و2001، ما السبب؟

التمثيل.  مهنة  يف  املستوى  هبوط  بسبب   □
الوسط  اىل  منتجني  دخول  مع  ذلك  تزامن 
قّبة،  الحبة  من  يعملوا  ان  يريدون  الفني 
فادخلوا ممثلني جددا باسعار متدنية جدا. يف 
ابتعد عدد كبري من املمثلني عن  تلك املرحلة 
عمل  يف  احدهم  وجود  واذا صودف  الشاشة، 
يستثمر  يك  فقط  واحدة  لحلقة  االمر  كان  ما 

املنتج اسمه.

■ ما الذي اقنعك بالعودة اىل الشاشة؟
مسلسل  يف  عوديت  وراء  كان  الجيد  النص   □
عمال  كان  طايع.  منى  للكاتبة  الحب"  "جنون 
قويا حقق نجاحا كبريا. بعده قدمت مسلسل 
املايض"   من  و"رجل  جزئني  يف  "فاميليا" 

و"الطائر املكسور".

■ يف اي مرحلة متر الدراما اللبنانية حاليا؟
يف  خصوصا  اصابها،  الذي  الركود  بعد   □
حال  اللبنانية يف  الدراما  ارى  الدبلجة،  زمن 

صعود.

■ بعد كل هذه التجربة هل انت نادم؟
موجود،  انا  طاملا  يشء  عىل  نادما  لست   □

فاعاميل تتحدث عني.

من اسباب اختياري التمثيل عدم شعوري بامللل يف هذه املهنة.
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من الحساسية، ويكون جهاز املناعة لديهم 
امعائهم  يف  الربوبيوتيك  ان  كام  ضعيفا. 

الدقيقة تكون يف مستويات اقل.
الربوبيوتيك لها دور مهم يف عملية الهضم. 
صحي  توازن  اىل  يحتاج  الهضمي  فالجهاز 
والسيئة،  الجيدة  االمعاء  بكترييا  بني  ما 
وميكن ان تؤدي الخيارات الغذائية السيئة، 
واالفراط  النوم،  وقلة  العاطفي،  والضغط 
واالدوية،  الحيوية  املضادات  استخدام  يف 
اخالل يف  اىل  البيئية،  التأثريات  وغريها من 

التوازن لصالح البكترييا السيئة.
فانها  صحية،  الهضم  عملية  تكون  عندما 
تقوم بازالة البكترييا الضارة والسموم واملواد 
ويساعد  النفايات.  من  وغريها  الكيميائية 
حركة  تنظيم  يف  للبكترييا  الصحي  التوازن 
الجهاز الهضمي والحفاظ عىل وظيفته. وقد 
الستخدام  الفوائد  بعض  البحوث  اظهرت 
باملضادات  املرتبط  لالسهال  الربوبيوتيك 
البطن  وآالم  االمعاء،  ومشكالت  الحيوية 
التقرحي،  القولون  والتهاب  واالنتفاخ، 

تغذية

نسمع يوميا بالربوبيوتيك، لكن كرثا ال يعرفون ما هي او يعرفون عنها القليل.
الربوبيوتيك تعني النباتات الحية او الكائنات الحية الدقيقة غري الضارة التي توفر فائدة صحية لجسم االنسان، خصوصا 

عندما تدار بكميات كافية، وهي تؤدي ايضا اىل فوائد غذائية مهمة 

ناتالي عقيقي غّرة
دائرة الشؤون الصحية

تشّكل الجزء األهم في صّحة اإلنسان 
البروبيوتيك... فوائدها الغذائّية مهمة وغير منظورة

ضغط  خفض  يف  يساهم  كونه  االنسان،  لصحة  عدة  فوائد  املجفف  التني  يكتنز 
الدم الحتوائه عىل معدل مرتفع من البوتاسيوم الذي يساعد عىل توسعة االوعية 
بالبرشة  االعتناء  يف  يساهم  كام  للحديد.  جيدا  مصدرا  كذلك  ويعترب  الدموية، 
وتحسينها الحتوائه عىل الكالسيوم وفيتامينات عدة، علام ان عمله االسايس ينحرص 

يف مضادات االكسدة. 
فضال عن ذلك، يعمل التني املجفف عىل تعزيز جهاز املناعة الحتوائه عىل نسبة عالية 
من الفيتامني C. كذلك يحافظ عىل العظام الحتوائه عىل الكالسيوم والبوتاسيوم. 
ويتضمن التني ايضا االلياف التي تساعد يف خفض مستوى الكولستريول املرض يف 

الدم، ويساهم تاليا يف تنظيم مستوى االنسولني لدى مرىض السكري. 

فوائد التني املجفف

التي  لالطعمة  املنتظم  باستخدام  ينصح 
للكائنات  ايجايب  توازن  لبناء  عليها  تحتوي 

الحية املفيدة يف االمعاء. 
مثل  للربوبيوتيك  الدقيقة  الحية  الكائنات 
 lactobacillusو   Bifidobacterium
واملكمالت  الهضمي  الجهاز  يف  موجودة 
يف  االهم  الجزء  تشكل  فانها  لذا  الغذائية، 

صحة االنسان.

ما هي فوائدها الصحية؟
صناعة  يف  جديدة  الربوبيوتيك  تبدو  قد 
لكنها  الغذائية،  واملكمالت  االغذية 
اثناء  يف  االول.  النفس  منذ  فيها  كانت 
بكترييا  الجديد  املولود  يلتقط  الوالدة، 
 Bifidobacterium و    Bacteroides 
Escherichia coli و    Lactobacillus و 

الجيدة  البكترييا  هذه  تنتقل  ال  االم.  من 
وتبني  قيرصية،  عملية  اجراء  يتم  عندما 
الذين  االطفال  بعض  كون  يف  السبب  انها 
يعانون  قيرصية  عملية  بواسطة  يولدون 

بيلوري،  هيليكوباكرت  جرثومة  وعدوى 
وامراض الكبد الدهنية غري الكحولية.

فيها  تساعد  التي  االخرى  الطريقة 
املناعة  جهاز  عىل  تأثريها  هي  الربوبيوتيك 
هو  الدور  هذا  ان  البعض  ويعتقد  لدينا، 
الذي  هو  لدينا  املناعة  فنظام  االهم. 
والفريوسات.  الجراثيم  ضد  حاميتنا  يؤمن 
ميكن  صحيح  بشكل  يعمل  ال  عندما 
واضطرابات  الحساسية،  من  نعاين  ان 
التهاب  املثال،  سبيل  )عىل  الذاتية  املناعة 
والتهاب  كرون،  ومرض  التقرحي،  القولون 
)عىل  وااللتهابات  الروماتويدي(،  املفاصل 
بيلوري،   H املعدي،  االسهال  املثال،  سبيل 
الحفاظ  فان  هنا،  من  الجلد(.  والتهابات 
عىل التوازن الصحيح منذ الوالدة سيساعد 

عىل مكافحة االمراض او الحد منها. 
اجريت دراسات وبحوث عدة حول فوائد 
تدعم  انها  نتيجتها  يف  تبني  الربوبيوتيك، 
الفم،  وتجويف  التناسيل،  الجهاز  صحة 
والرئتني، ومحور الجلد، واالمعاء الدماغية، 

من  السكري  ومرض  السمنة  من  والوقاية 
النوع االول وعالجهام.

يف  الربوبيوتيك  يساعد  آخر،  جانب  من 
مكافحة االسهال والتخفيف من حدته، ألن 
انواع املضادات الحيوية تساهم يف حصول 
الجهاز  يف  املفيدة  البكترييا  توازن  يف  خلل 

الهضمي مام يؤدي اىل االسهال. 
 

فوائد اخرى
- خفض اعراض االصابة بااللتهابات.

الحساسية  انواع  حدة  من  التخفيف   -
واالكزميا.

- الحامية من االصابة باالكتئاب والقلق.
الضار  الكولستريول  مستويات  خفض   -

وضغط الدم املرتفع.

الجانبية  اآلثار 
بالشعور  اوال  تبدأ  جانبية  آثار  للربوبيوتيك 
تكّون  نتيجة  البطن  الراحة يف منطقة  بعدم 
بسهولة ومن دون  ذلك مير  ولكن  الغازات، 

املكمالت  تناول  الشخص  اكمل  واذا  رضر. 
بعد مدة قصرية،  بشكل جيد  االمور  ستسري 

وال يعود يشعر بأي ضيق. 

عىل  تحتوي  التي  االطعمة  هي  ما 
الربوبيوتيك؟

الربوبيوتيك من خالل  فوائد  اكتشاف  بدأ 
مكونات  اللنب. لكن لدينا اليوم العديد من 
البكترييا  عىل  للحصول  االخرى  الخيارات 
من اطعمة اخرى. كام ان االجبان الطرية 
مفيدة لعملية الهضم، لكن البحوث تشري 
االجبان  يف  املوجودة  املكونات  ان  اىل 
تكون   ،Gouda الـ  مثل  املخمرة  الطرية 
صلبة اىل درجة تكفي لصنع الربوبيوتيك.

)sourdough( خبز العجني املخمر •
لدى قيامك بالتحضري لصنع شطرية ما، يجب 
االنتباه اىل ما تحتفظ به من اللحوم الباردة 
عىل  يحتوي  املخمر  العجني  فخبز  والجنب. 

بروبيوتيك قد تساعد عىل الهضم.

• املخلالت الحامضة
توفر  التي  املخلالت  اىل  النظر  عند 
انواع  اختيار  يتم  ان  يجب  الربوبيوتيك 
يتم  ال  بحيث  طبيعي،  بشكل  مخمرة 
وذلك  العملية،  هذه  يف  الخل  استخدام 

للفائدة.  توخيا 
علام ان محلول البحر واملاء يساهم يف منو 
املخلالت  يساعد  وقد  الجيدة،  البكترييا 

الحامضة عىل الهضم.

• اللنب 
الغذائية  والدراسات  البحوث  اظهرت 
املتعددة ان للنب آثارا ايجابية عىل الكائنات 
بتقليل  ترتبط  الهضمي  الجهاز  يف  الحية 
عدم  وتحسني  باالمراض،  االصابة  خطر 
االطفال(،  بني  )خصوصا  الالكتوز  تحمل 
وامراض  الثاين،  النوع  من  السكري  ومرض 
والحساسية،  الدموية،  واالوعية  القلب 
تحسني  وكذلك  التنفيس،  الجهاز  وامراض 

صحة االسنان والعظام.
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رياضة

منذ اوائل آب املايض، اخذ املدير التنفيذي لالتحاد الدويل لكرة السلة لقارة آسيا اغوب خجاريان ملف ديون فريق هومنتمن 
بريوت لكرة السلة للرجال عىل عاتقه. عالج امللفات العالقة، ورغم كل الصعوبات والعراقيل التي اعرتضت طريقه فاوض 

بهدوء وحزم، وحاور بحسم تحت هاجس حامية النادي وشعار ال ميوت الديب وال يفنى الغنم

مل تتأخر النتائج االيجابية يف الظهور. اذ بعد اقل 
من شهر بدأ خطر عدم مشاركة فريق هومنتمن، 
ملوسم  الكأس  مسابقة  لقب  وحامل  لبنان  بطل 
2017 - 2018، يف دوري الفا لكرة السلة للرجال 
فتنفس  تدريجا،  يزول   2020  -  2019 ملوسم 
رؤية  اىل  واطأمن  الصعداء  الربتقايل  الجمهور 

تشكيلة هي مزيج من عنرصي الشباب والخربة.
"االمن العام" زارت املدير التنفيذي لالتحاد الدويل 
لكرة السلة لقارة آسيا اغوب خجاريان يف مكتب 
االتحاد الدويل لكرة السلة )فيبا( يف بريوت، وكانت 

جولة افق حول عدد من امللفات السلوية.

■ اغوب خجاريان الذي بدأ مدربا وتدرج وصوال 
اىل منصب املدير التنفيذي لالتحاد الدويل لقارة 
آسيا، كيف وجد الوقت لتويل ملف التفاوض مع 
الالعبني اصحاب الحقوق التي بلغت مستحقاتهم 

املالية اكرث من 100 الف دوالر؟
يف  عضو  انا  املضامر.  هذا  يف  وحيدا  اكن  مل   □
لجنة ضمت ثالثة اشخاص تولت احيانا مجتمعة 
التفاوض مع الالعبني اصحاب حقوق ومستحقات 
مالية من مواسم سابقة، ويف حاالت قليلة حصلت 
مفاوضات منفردة. لكن العمل مل يكن محصورا 
يف شخص واحد بل يعود الجهد اىل اللجنة وكل 
افرادها. توليت هذه املسؤولية مع زماليئ انطالقا 
يف  واداري  ومدرب  كالعب  السابق  موقعي  من 
من  وليس  اكتسبتها،  التي  والخربة  هومنتمن 

موقعي ومسؤوليايت الدولية.

■ ما هي املهامت التي كلفت بها اللجنة واىل متى 
سيدوم عملها؟

اللجنة تصحيح املسار واعادة وضع  □ واجب 
الفريق عىل السكة الصحيحة ومهامتها ستنتهي 

املدير التنفيذي لالتحاد الدويل لقارة آسيا اغوب خجاريان.

اكتسبتها يف الهومنتمن. يف هذه املناسبة، اريد ان 
اشكر كل الالعبني الذين مروا عىل هومنتمن يف 
املواسم الثالثة االخرية والذين تجاوبوا بنسبة 75 
يف املئة وتنازلوا عن جزء من حقوقهم املذكورة يف 

العقود التي وقعوها.

■ هل من العبني ظلموا؟
البنود  ومراجعة  العقود  اىل  العودة  اردنا  اذا   □
يجب ان نقر ونعرتف بأن جميع الالعبني ظلموا 
عقودهم.  عليها  نصت  التي  الحقوق  ينالوا  ومل 
الواقع وعىل  اطلعوا عىل  لكنهم تجاوبوا عندما 
االرقام واالمكانات التي كانت متوافرة بني ايدينا. 
القرار الذي اتخذ يف الهومنتمن هو احرتام العقود 

قدر املستطاع.

مقال

للفوز ألف أب... أما الخسارة فيتيمة
من  ويتيم  واحد  سؤال  عن  االجابة  مستنقع  من  الكروي  الشارع  يخرج  مل 
الشاميل يف  الكوري  امام نظريه  القدم  لكرة  لبنان  املسؤول عن خسارة منتخب 
ويف   ،2023 الصني  وآسيا   2022 قطر  العامل  لكأيس  املزدوجة  التصفيات  افتتاح 

املباراة الودية امام املنتخب العامين. 
االجابة  ان  الخسارتني رغم  الوطني من صدمة  املنتخب  كام مل يستفق جمهور 

عن السؤال ال تبدو صعبة.
اي  عند  تستعمل  ما  غالبا  العبارة  هذه  فيتيمة.  الخسارة  اما  أب،  الف  للفوز 
تعرث، ويف لبنان بدت اجواء الرأي العام الكروي تتطابق معها. لكن الوقائع تشري 
اىل ان هزمية املنتخب يف كوريا الشاملية ويف عامن ليست يتيمة عىل االطالق، 

ولديها اكرث من أب يتحمل مسؤوليتها. 
من الطبيعي ان تقع املسؤولية الكربى عىل االتحاد اللبناين لكرة القدم، املسؤول 
املدرب  مع  التعاقد  تأخر  ابرزها  املنتخب،  تحضريات  ادارة  طريقة  عن  املبارش 
الروماين ليفيو تشيوبوتاريو وغياب املعسكر التحضريي قبل املباراة، اىل جانب 
بعض خيارات املدرب. لكنه ليس املسؤول الوحيد طبعا. فاملسؤولية تقع ايضا 
املنتخب،  مصلحة  حساب  عىل  وان  مصالحها  خلف  تسعى  التي  النوادي  عىل 
والشواهد عىل ذلك كثرية ومتعددة. فالالعبون ال يتعاملون مع املنتخب بجدية 
وحرصهم  املنتخب  مع  ادائهم  خالل  من  انديتهم  مع  عقودهم  عىل  ويخافون 

عىل عدم التعرض لالصابة. 
اتحاد  من  اللعبة  عىل  القيمني  لدى  اولوية  واستحقاقاته  لبنان  منتخب  هل 

واندية والعبني؟
املهندس  القدم  لكرة  اللبناين  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  رئيس  عنه  عرّب  ما  رمبا 
ان  ميكننا  "ال  الخسارتني:  عىل  تعليقا  قال  عندما  الواقع،  يخترص  حيدر  هاشم 

نقول اننا يف افضل حاالتنا". 
احكام  دون  من  املستقبل  اىل  ننظر  ان  علينا  لكن  حاالتنا.  افضل  يف  لسنا  نعم 
مير  مل  مدرب جديد  مع  فاملنتخب  االمل.  فقدان  دون  ومن  ومترسعة،  مسبقة 
عىل وجوده سوى 5 مباريات، ما يعني ان هذه الفرتة غري كافية للحكم عليه. 
لكن يجب  وامام عامن مؤملة،  قاسية  الشاملية  امام كوريا  الخسارة  ان  صحيح 
قبل ان نضعهام خلفنا، ان نتعلم منهام دروسا كثرية ونستلهم العرب التي تخولنا 

تفادي االخطاء يف املستقبل. 
الخروج من هذا الواقع املؤمل واملوجع يتطلب جدية اكرب من الجميع، خصوصا 
وان الفوز يتطلب من الالعبني اخذ االمور بجدية وعدم التخاذل تارة باالعتذار 
باالنسحاب اللف سبب وسبب. فاملنتخب واجب يعلو اي واجب آخر،  وطورا 

وعىل االتحاد عدم التساهل مع االندية والالعبني الذين ال يعطونه االولوية.
ال شك يف ان ما رافق خسارة املنتخب من نقمة وغضب من الشارع الكروي ال 
لتكون  اطراف،  اىل مجموعة  او جهة واحدة، بل  ميكن تحميله اىل طرف واحد 
الخالصة ان الكل مسؤول عام حصل. كام ال ميكن تحمل تكرار االخطاء علام ان 
الحل بات ملحا اكرث من اي وقت مىض، خاصة وان مشوار التصفيات ال يزال يف 

اوله، والتعويض... ممكن.

نمر جبر

■ ملاذا عىل الالعب ان يدفع مثن االخطاء التي 
يرتكبها غريه بعد احرتام العقود؟

□ يجب ان يكون هناك عمل جامعي بني االتحاد 
اىل  للتوصل  الالعبني،  ووكالء  والالعبني  والنوادي 
والدوري  البطولة  استمرار  يضمن  مشرتك  عمل 
يف  العبني  لتخريج  وسليمة  صحيحة  بطريقة 
ارقام  الجميع  لدى  تكون  عندما  عال.  مستوى 
واضحة عن حجم الدوري واسعار الالعبني وموازنة 
تنتظم  الوكالء،  الالعبني وحصة  ورواتب  النوادي 
االمور وال يعود هناك العبون ال يتقاضون رواتبهم 
العبني  ووكالء  متعرثة،  او  عاجزة  واندية  دوريا، 

يبحثون عن حصص اضافية.

حني  ظلمته  بأنك  فهد  روين  الالعب  اتهمك   ■
كنت وراء رحيله عن الهومنتمن؟

العام 1998  لقد واكبت روين منذ  اظلمه،  □ مل 
مع منتخب دون 16 سنة يف اول بطولة رسمية 
املنتخب  لبنان  منتخب  هزم  عندما  بنغالور  يف 
عىل  ويشهد  احرتمه  خلوق  العب  هو  الصيني. 
مل  عقده  لكن  السلة،  كرة  يف  العاملني  كل  ذلك 
يكن قانونيا مئة يف املئة. كنا نتمنى وجوده معنا 
ضمن االمكانات املتوافرة لدينا ويالالسف مل نتفق. 
هو يستحق اكرث من الذي عرضناه عليه لكننا مل 
مانع من  اي  يوجد  تلبية طلبه، وال  نتمكن من 

حصول تعاون يف املستقبل.

■ كيف تصف نتائج الفريق يف بطولة دوري كرة 
السلة يف السنوات الست االخرية؟

والنتائج  نجاح،  سوى  اعتبارها  ميكن  ال  فنيا   □
تتحدث عن نفسها.

مدرسة  بأنه  نشأته  منذ  هومنتمن  اشتهر   ■
يف  الشباب  جيل  تعلم  ماذا  وكشفية،  رياضية 

السنوات الست االخرية؟
من  الكثري  خرسنا  الفنية،  النتائج  من  بعيدا   □
املبادئ واالهداف الرياضية والكشفية يف النادي. 
املجتمع االرمني مع جمعيات  لدينا واجبات يف 
ضمن  وتسري  هومنتمن  مظلة  تحت  تعمل 
منظومة تعرضت يف السنوات الست االخرية لخلل 
يف عملها، فاثرت سلبا عىل هذا املجتمع. لقد كنا 

nemer.jabre66@yahoo.comمدركني منذ اليوم االول ان طريقة العمل التي 

املدير التنفيذي لإلتحاد الدولي لقارة آسيا:
هومنتمن ربح فنيًا وخسر الكثير من املبادئ

اللجان  تكون  ان  بعد  الجاري،  الشهر  اواخر 
بدأت  الفريق  شؤون  الدارة  تشكلت  التي 
عملها وتولت مهامتها عندها ساعود وزمييل يف 
اللجنة اىل االهتامم باعاملنا والعودة اىل مواقعنا 

الطبيعية.

■ من خالل موقعك القاري والدويل ومعالجتك 
سلم  يف  امللف  تضع  اين  امللفات،  من  للعديد 

الصعوبات التي واجهتها؟
□ هو االصعب من دون شك النه عالج شؤونا 
مالية، وانا عادة ال احب التعاطي يف هذه الشؤون، 
لكن طلب مني املساعدة وانا ابن النادي. مهام 
النني  العون  يد  مد  واجبي  من  منصبي،  كان 
التي  الخربة  لوال  منصب  اي  اىل  الصل  كنت  ما 



100
عدد 73 - تشرين األول 2019

فرضت علينا كناد من خالل الطريقة التي تدار 
فيها كرة السلة يف لبنان كنا يف غنى عنها. ففي 
مقابل النجاح الفني الذي تسبب يف عبء مادي، 
كان هناك رضر يف الكثري من املفاهيم التي نشأ 

عليها املجتمع االرمني.

■ ملاذا يتعمد البعض الغمز من قناة العداوة او 
الخصومة مع الرئيس السابق للجنة كرة السلة يف 

النادي غي مانوكيان؟
تعود  بل صداقة  معه  عداوة  وال  □ ال خصومة 
الرؤية  اختالف يف  لكن هناك طبعا  اىل سنوات. 
واملفاهيم التي من املفرتض ان تبنى عليها طريقة 
هذا  االرمني.  واملجتمع  الهومنتمن  يف  العمل 
يف  موجود  النظر  وجهات  يف  واالختالف  النقاش 

الجمعيات العمومية للهومنتمن.

توليه  به مانوكيان خالل  قام  ما  ■ كيف تصف 
رئاسة لجنة كرة السلة يف النادي؟

□ فنيا كان ناجحا. لكن الواقع يثبت وجود رضر 
مليون   1,3 زهاء  اىل  وصل  دين  منه  نتج  مادي 
ال  حتى  آخر  يشء  وال  ادارة،  سوء  نتيجة  دوالر 
تفهم من كالمنا اي امور اخرى. ال شك يف ان عدم 
سياسة  واعتامد  صحيحة  بطريقة  االمور  تقويم 
الهرب اىل االمام اوصالها اىل هذا املستوى. رمبا 
كان يجب التدخل حتى ال تتفاقم اىل هذا الحد، 

لكن ذلك مل يحصل. 

■ هل سيكون ملانوكيان دور يف املوسم الجاري؟
□ لن يكون له اي دور، وهذا القرار جاء بالرشاكة 
بالطريقة  واجبه  مانوكيان  ادى  لقد  وبينه.  بيننا 
وكان  اهدافه،  له  وتحقق  اعتربها صحيحة  التي 
هناك متن باعتامد توجه جديد ضمن فرتة سنتني 
للنادي  انطالقة جديدة  تؤمن  اىل مرحلة  وصوال 
خالية من االعباء. عندها يعود قرار ادارة النادي 
والسياسة التي يجب اتباعها اىل قرار الجمعيات 
العمومية للهومنتمن التي سينتج منها لجان تنفذ 

هذه السياسات.

ان  النادي  التي حققها  االلقاب  تستحق  ■ هل 
يصل الدين اىل 1,3 مليون دوالر؟

□ لست مخوال التقييم. كانت هناك قرارات من 

لبنان  يف  واملحلية  الدولية  العمومية  الجمعيات 
برضورة وقف هذا املسار ملدة سنتني، للخروج من 
الدين ثم العودة اىل الجمعيات العمومية التخاذ 

القرارات املناسبة.

املفاوضات  يف  قساوة  عن  تحدث  البعض   ■
وانك الزمت الالعبني التنازل عن 50 يف املئة من 

حقوقهم؟ هل هذا صحيح؟
من  بعيدا  والوقائع  االرقام  عليهم  عرضت   □
العواطف، وصارحتهم بأن ال خيار اخر امامنا الننا 
ال منلك االمكانات والقدرات. التجاوب كان كبريا، 
وغالبيتهم تنازلوا عن نسبة 50 يف املئة من قيمة 
كان  التي  الحاالت  بعض  باستثناء  مستحقاتهم، 

لديها التزامات عائلية او مرصفية ملحة.

■ كم بلغ عدد الالعبني الذين تفاوضت معهم؟ 
ومن هو الالعب الذي اتعبك يف املفاوضات؟

□ مل نواجه اي صعوبة بدليل ان ايا من الالعبني 
الـ14 الذين تفاوضنا معه مل يعرتض او يعرّب عن 

عدم رضاه.

■ هناك ملفان ال يزاالن عالقني للتونيس مكرم بن 
رمضان واالمرييك سام يونغ؟

اىل  اللجوء  وفضال  التفاوض  عىل  يوافقا  مل   □
الوصول  حاولنا  املتخصصة.  "بات"  محكمة 
االتحاد  رئيس  وعرب  مدربه  عرب  رمضان  بن  اىل 
التونيس، لكن الالعب رفض التفاوض قبل صدور 
الحكم. مستحقاته تناهز 100 الف دوالر، كذلك 

مستحقات يونغ تقارب 65 الف دوالر.

■ هل صحيح ان خطر الغاء فريق كرة السلة كان 
قامئا؟

من  كبري  جزء  عن  التنازل  الالعبون  رفض  لو   □

رياضة
الفريق  عىل  الحفاظ  من  متكنا  ملا  مستحقاتهم 
واالستمرار يف املشاركة يف بطولة الدوري. كنا امام 
يف   50 اىل  الدين  خفض  لهام،  ثالث  ال  خيارين 
املئة او الغاء فريق كرة السلة. اشكر الالعبني عىل 

تجاوبهم وتفهمهم وايجابيتهم.

■ يف ظل املفاوضات الصعبة والشاقة، هل شعرت 
بأن هناك من سعى اىل العرقلة؟

□ ابدا، بل بالعكس. فاضافة اىل تجاوب وتعاون 
الالعبني، كان رئيس االتحاد اكرم حلبي اىل جانب 
النادي واملجموعة التي تعمل لحل املشاكل، كام 
شارك نوعا ما يف املفاوضات مع الالعبني وقام 
لالتحاد.  كرئيس  ايجابيا  دورا  ولعب  بواجبه 
وقف اىل جانب ناد متعرث، ونحن نشكره عىل 

خطوته ونقدرها.

املوسم  يف  هومنتمن  فريق  اهداف  هي  ما   ■
الحايل؟

□ وفق الخطة التي كانت موضوعة من االدارة 
او  الخامس  املركزين  احد  يف  الحلول  السابقة 
املتوافرة.  املادية  االمكانات  اىل  نظرا  السادس 
لكان  مادية  مستحقات  لدينا  يكن  مل  لو  رمبا 

وضعنا افضل.

■ ملاذا تم اختيار املدرب باتريك سابا عىل رأس 
الجهاز الفني؟

□ النه مدرب ملم باللعبة ولديه شغف ويحب 
عمله ويسعى دامئا اىل النجاح. اعتقد انه مل يحصل 
عىل فرصته كاملة مع املنتخب نظرا اىل مشاكل 

الالعبني وخالفاتهم.

جمهور  يف  انقسام  عن  الكالم  صحة  ما   ■
هومنتمن؟

خلف  موحد  الجمهور  الكالم.  لهذا  صحة  ال   □
فريقه وليس خلف اشخاص. 

وحزب  هومنتمن  جمعية  بني  الرابط  هو  ما   ■
الطاشناق؟

□ رابط الدم، ألن االهداف مشرتكة والتأثري متبادل.

ن. ج

مصير فريق هومنتمن 
كان مجهوال قبل التفاوض 

مع الالعبني

A4.indd   3 7/23/18   5:10 PM
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رياضة

مل يبدأ هذا النوع من الرياضات يف الظهور اال يف العام 1952 عندما قامت دومينا غالربت بالطريان مبظلة مكونة من قطع 
عدة، واستخدمت آلة بسيطة للتحكم يف التحليق ميينا ويسارا. سجلت غالربت اخرتاعها رسميا لدى هيئة تسجيل االخرتاعات 

االمريكية تحت رقم 2734706 يف 17 ترشين االول 1952

التي  االبحاث  تكون  ان  كرث  يستغرب  قد 
"ناسا"  االمريكية  الفضاء  وكالة  بها  قامت 
االسايس  العامل  شكلت  السنني،  مر  عىل 
يف تطوير الطريان الرشاعي الحر. فمن منا 
الفضائية  املركبة  عبوات   صور  يتذكر  ال 
ارشعة  بواسطة  بنجاح  تهبط  ابولو 
الصورة  هذه  البحر.  سطح  عىل  ضخمة 
تكثيف  عىل  الوكالة  يف  مهندسني  شجعت 
ابحاثهم حول الطريان الحر لتطوير هبوط 
 1959 عام  خرباؤها  وابدى  العبوات، 
روغالو  فرنسيس  اليه  توصل  مبا  اهتامما 
 "Cerfs-volants" الورقي  الطريان  حول 
التي  دلتا  شكل  عىل  املتحركة  واالجنحة 
 Delta"بـ ديكنسون وعرفت  نفذها جون 

 ."Plane
ميارسه  حر  طريان  هو  الرشاعي  الطريان 
الشخص مبفرده من خالل الوثب من جبل 
رويدا  رويدا  املظلة  بواسطة  ويهبط  عال، 
يف  للحركة  االيروديناميكية  القوانني  وفق 

الجو.  
يف هذا النوع من رياضة الطريان الحديثة، 
القامش  من  بجناحني  الهواة  فيها  يطري 
محرك،  استخدام  دون  من  منبسطني 
 .Hang Glider النوع  هذا  ويسمى 
الطائرات  من  النوع  هذا  جناح  تصميم 
غريترود  اىل  نسبة  روغالو  بجناح  يعرف 
الفضاء  وكالة  املهندس يف  روغالو وزوجها 
االمريكية )الناسا( فرانسيس روغالو اللذين 
قاما بتصميم هذا الجناح يف العام 1948. 
بالجناح  التعلق  فكرة  تطوير  جرى  ثم 
الرشاعي  الطريان  باسلوب  واستخدامه 

املتعارف عليه حاليا.

نمر جبر

الرشاعية  الطائرات  معظم  هياكل  تصنع 
انابيب من االلومينيوم التي تستخدم  من 
القامش  من  املصنوعني  الجناحني  العطاء 
هيئة  عىل  يكون  للطريان  مناسبا  شكال 
يف  مكانه  الطيار  ويتخذ  جزيئ.  مخروط 
من  بهام  معلقا  الجناحني  هذين  اسفل 
تحت  االلومينيوم  انابيب  وميسك  وسطه، 
معلقا  الطريان  اثناء  يف  ويبقى  صدره 
الطيار  يقوم  افقية.  وضعية  ومتخذا 
بتوجيه النظام عرب ازاحة ثقل جسمه ميينا 
ذات  انواع  منها  توجد  انه  علام  ويسارا، 

للتوجيه. اجهزة بسيطة 
كرياضة  الرشاعي  الطريان  صورة  تظهر  مل 
اال يف العام 1964 مع دايف باريش، الذي 
املظلة،  وفتح  الهواء  يف  القفز  بدل  ارتأى 
الركض عىل هضبة وفتح االجنحة للطريان 
اسم  عليها  واطلق  بالهبوط،  والتحكم 
قبل   ،)Vol de Pente( الهضبات  طريان 
ان يطورها باريش يف العام التايل ويحملها 
لتسويقها  الثلج  عىل  التزلج  محطات  اىل 
تحظ  مل  لكنها  الثلج،  عىل  للقفز  كوسيلة 

باهتامم كاف من الرياضيني. 
مرت االعوام واستمرت املحاوالت الفردية 
1978، حني  ايار   27 االحد  الخجولة حتى 
بيتان  كلود   - جان  الفرنيس  املظيل  قصد 
اندره بون قمة  السويرسي  وزميله املظيل 
بادر  حيث  ميويس،  يف  برتويزيه  جبل 
بيتان باالقالع اوال، مبساعدة بون وزوجته، 
محاولة  لكن  مرت.   100 بعد  عىل  ليهبط 
محاولة  افضل  سجل  اذ  انجح  كانت  بون 
طريان يف حينه، اذ هبط عىل بعد الف مرت 

قرب ملعب لكرة القدم يف ميويس.

املؤلفة  املجموعة  وبدأت  التجارب  توالت 
انترش  بعدما  تباعا،  تكرب  شخصني  من 
الف مرت  زهاء  الطريان  محاولة  نجاح  خرب 
برسعة، وتحولت قمة جبل برتويزيه مركزا 
لتجمع عشاق الطريان الرشاعي، الذي ولد 
 "club-école des choucas" رحمه  من 

يف 5 ايار 1979. 
بالوصول  الرشاعي  الطريان  رياضة  تأخرت 
عندما   1992 العام  حتى  لبنان  سامء  اىل 
منطقة  من  معه  سعاده  رجا  استقدمها 
الفرنسية  االلب  جبال  يف   Deux Alpes
حيث كان يقطن، وخضع لدورة استمرت 
الطريان  اصول  خاللها  تعلم  اشهر  ثالثة 
فور  لتعليمها.  شهادة  نال  ثم  الرشاعي 
للطريان  ترميك  نادي  اسس  عودته، 
عىل  حصوله  بعد  عجلتون  يف  الرشاعي 
ترخيص من وزارة الشباب والرياضة ومن 
لوزاريت  التابعة  املدين  الطريان  مديرية 

النقل والدفاع. 
كشف سعاده ان التامرين تقسم اىل ثالثة 

اقسام: 
الشخص  خاللها  يعتاد  ارضية  متارين   -1
عىل التعامل مع املعدات ويشعر انه يطري 

ورجاله عىل االرض.
قفزات صغرية  يتضمن  تطبيقي  مترين   -2
الـ5 امتار، ونظري يشمل علوم  ال تتجاوز 

الطريان وقوانني الجو وعوامل الطبيعة.
مزودا  مرت   800 اىل   450 من  الطريان   -3
بجهاز السليك لالتصال الدائم مع املدرب.

هذه  مزاولة  يف  للراغبني  الكثيف  العدد 
سعاده  اعلن  فقد  نجاحها،  اكد  الرياضة 
بني  خصوصا  طالبا   80 احيانا  يتخطى  انه 

عىل حادثني االول يف جبل غوسطا واالخر 
يف صنني.

بـ"رياضة  الرشاعي  الطريان  سعاده وصف 
تولد شعورا ال يوصف وهي  التي  الحرية 
الطيور  طريان  اىل  االقرب  الطريان  وسيلة 
اي  دون  من  البطيئة  رسعتها  بسبب 
ال  الذي  ان  واعترب  دفع"،  الة  او  محرك 
اليها  التعرف  يعرفها يخاف منها، و"مجرد 
هذه  خطرها.  ويحدد  رهبتها  من  يخفف 
الرياضة رحلة سياحية يقبل عليها الشباب 
وحامسة،  شغف  بكل  سنة   15 عمر  من 
شهادة  عىل  التدريب  نهاية  يف  ويحصلون 

دولية خاصة". 
عن هواجس البعض من اخطارها، يطمنئ 
اىل "سبل االمان العديدة، فهذه الطائرات 
من  وبعضها  وفرنسا،  املانيا  صنع  من 

املصنعون  يقوم  والصني.  كوريا  صنع 

عامل لجذب السّياح والمساهمة في النمو االقتصادي
الطيران الشراعي رياضة بني السماء واألرض

التحليق من 
جبل غوسطا 

اىل شاطئ 
املعاملتني.

شهري حزيران وترشين االول وهي الفرتة 
املثالية ملزاولة الطريان الرشاعي. 

االشخاص  بني  االقبال  "يتفاوت  اضاف: 
الطريان  يتعلموا  ان  يريدون  الذين 
الذين  وبني  شخصا(   20 )زهاء  منفردين 
)يرتاوح  مدرب  مع  الطريان  يف  يرغبون 

العدد بني 55 و60 شخصا(". 
وايامه  الجبلية  لبنان  طبيعة  ان  واعترب 
املشمسة الكثرية عىل مدار السنة "تجعله 
من افضل البلدان ملامرسة هذا النوع من 

الرياضات". 
سعاده  وصفها  الرشاعي  الطريان  مخاطر 
الرياضات:  بقية  عن  تختلف  وال  بالعادية 
للوزن  مناسبة  غري  معدات  "استعامل 
والخربة او معدات سيئة، الطريان يف اجواء 
تأثري  تحت  ضبابية  او  مؤاتية  غري  مناخية 
من  التأكد  عدم  املخدرات،  او  الكحول 

ومظلة  والرشاع  والكريس  الخوذة  سالمة 
الطوارئ". 

الرياضة  الحوادث يف هذه  ان نسبة  واكد 
شبه  مامثلة  برياضات  مقارنة  الهوائية 
العام 1992  معدومة، وهي اقترصت منذ 

مخاطر الطيران الشراعي 
عادية وال تختلف عن بقية 

الرياضات

توفر رياضة الطيران ملحبيها 
تجربة خيالية في الهواء
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السباحة يف الجو. 

رياضةرياضة

      

ممهورة  شهادة  طائرة  ولكل  بتجربتها 
االختبار  اجتازت  انها  تشهد  عليها 
انواع  وجود  عن  وكشف  والتجربة". 
واخرى  للمبتدئني  طائرات  "لدينا  منها 
لكل وزن  البعيدة.  وللمسافات  للمحرتفني 
ميكنه  لدينا  ما  ومعظم  به،  خاصة  طائرة 
ان يحمل شخصني". واعترب ان االقبال ليس 
واملغامرة  الرياضية  باملتعة  فقط  مرتبط 
باملناظر  بالتمتع  ايضا  بل  والشغف، 

الجوية جبال وساحال. 
يريد مزاولة  وحدد سعاده مواصفات من 
الطباع،  بـ"الهادئ  الرشاعي  الطريان 
يتقبل  الطريان،  تحمل  القادر عىل  امللتزم، 
جيدا  خطوته  يدرس  يسأل،  النصائح، 
ويحسن اختيار الجبل الذي يجب ان يطري 
بامراض  املصابون  يكون  ان  ونفى  منه". 
ان  واعلن  مزاولتها.  من  ممنوعني  القلب 
عىل  حافظت  الرشاعي  الطريان  مامرسة 
 100 يتخط  مل  "عددنا  املتواضعة  مكانتها 
شكل  يف  الرياضة  هذه  ميارسون  شخص 

دوري ومنتظم". 
وكشف ان عدد الذين يريدون الطريان مع 
مدرب ارتفع بوترية كبرية بدافع املغامرة.

ملامرسة  االفضل  هي  مواقع  اربعة  وحدد 
شاطئ  اىل  نزوال  غوسطا  جبل  الطريان، 
 15 وزهاء  مرتا   750 ملسافة  املعاملتني 
نزوال  مزيارة  جبل  الجو،  يف  طريان  دقيقة 
صنني  جبل  مرتا،   650 ملسافة  ايعات  اىل 
نزوال اىل جبل قناة باكيش ملسافة 800 مرت 
وزهاء 20 دقيقة طريان، وجبل االرز نزوال 
الرسعة  ترتاوح  ان  عىل  مرت.   500 ملسافة 

من 15 اىل 40 كيلومرتا يف الساعة.
من  الواقع  يف  ممكنا  بات  حلم  الطريان 
التي ميكن  الجبلية  الرياضات  خالل بعض 
 )Parachute( مزاولتها مثل الطريان املظيل
او الطريان الرشاعي )Parapente(. وتوفر 
يف  خيالية  تجربة  ملحبيها  الطريان  رياضة 
الهواء، خصوصا انها متكنهم من االستمتاع 
السامء،  من  الطبيعية  املناظر  مبشاهدة 
لجذب  اضافيا  عامال  تكون  ان  ميكن  كام 

السياح واملساهمة يف النمو االقتصادي.

ريبال حلبي عىل منصة التتويج يف بطولة البحر املتوسط.

رياضة  بصعوبة  حلبي  ريبال  العام  االمن  يف  ثاين  املفتش  يعرتف 
جيدة  نتائج  لتحقيق  تتطلبها  التي  والتضحيات  االجسام،  كامل 

والوقوف عىل منصة التتويج. 
سنوات،   5 من  اكرث  قبل  بجسمه  االهتامم  سنة(   25( حلبي  بدأ 
املسابقات  من  بعيدا  االجسام  كامل  لرياضة  حبه  من  انطالقا 
تتسارع  وتريته  كانت  الذي  النمط  هذا  عىل  استمر  والبطوالت. 
حينا وترتاجع حينا آخر، اىل ان تلقى دعوة يف آب 2018 للمشاركة 
ترشين  يف  مقررة  كانت  التي  االجسام  لكامل  لبنان  بطولة  يف 
االول. مل يرتدد يف االعرتاف بأن الدعوة بدلت اسلوب متارينه التي 
نظاما  شملت  التي  التحضريات  فتكثفت  احرتافا،  اكرث  اصبحت 
متارين  اىل  اضافة  النوم،  ساعات  من  الزاميا  وعددا  غذائيا صارما 

خاصة للعضالت وللعروض.
البطوالت  مع  حلبي  رحلة  انطلقت   2018 االول  ترشين   13 يف 
نتيجة  جاءت  عندما  وتحديدا  وامليداليات،  وااللقاب  واملسابقات 
يف  فحل  والتضحيات،  اآلمال  قدر  عىل  االوىل  الرسمية  مشاركته 
املركز االول يف بطولة لبنان لكامل االجسام لوزن 75 كيلوغراما يف 
الريايض  اميل لحود  اقيمت يف مجمع  التي   Bodybuilding فئة

العسكري يف مار روكز - الدكوانة.
البحر  بطولة  يف  للمشاركة  لحلبي  حافزا  كان  لبنان  بطولة  لقب 
من  االول  يف  الربتغال،  عاصمة  لشبونة  استضافتها  التي  املتوسط 
شبيهة  النتيجة  فكانت  دولة،   22 مبشاركة   ،2018 االول  كانون 
وبكأس  بالذهب  مكلال  وعاد  لبنان  بطولة  يف  حققها  التي  بتلك 

املركز االول.
التي   )IFBB( Diamond Cup World Ranking بطولة  يف 
 Bodybuilding اقيمت يف نيسان املايض لوزن 75 كيلوغراما وفئة
املركز  دولة، حل حلبي يف   35 مالطا مبشاركة  كاورا يف  مدينة  يف 

الثالث، واحرز امليدالية الربونزية بعد منافسة قوية.
يف 7 ايلول املايض كان ريبال مع تحد جديد، بعدما  رفع وزنه اىل 
80 كيلوغراما، يف بطولة عاملية يف بريوت، وتحديدا يف مجمع اميل 
لحود الريايض العسكري، مبشاركة اكرث من 30 دولة. فتنافس مع 
15 العبا وتأهل اىل النهايئ حيث واجه خصام ايرانيا قويا، وحل يف 

املركز الثاين محرزا امليدالية الفضية. 

ريبال حلبي يطمح إلى إحراز
البطاقة اإلحترافية في كمال األجسام

القفز املظلي 10 أنواع
ـ كلفة كل محاولة طريان 120 دوالرا امريكيا، وكلفة دورة تعلم الطريان الرشاعي 1000 دوالر.   
- يف العام 1985 اخرتع لوران دو كالربماتن رشاعا عرف بـ"Randonneuse" احتوى عىل مواد 

خفيفة، سهلة النفخ، وفعالة اكرث من املظلة.
 Club" يف 5 ايار 1979 تأسست املدرسة االوىل لتعليم الطريان الرشاعي يف فرنسا تحت اسم -

."- école des choucas
- املعدات ملزاولة الطريان الرشاعي: جانح )رشاع(، كريس، فاريوميرت، حذاء خاص، خوذة، مظلة 

اضافية، قفازات، نظارات، تبلغ كلفتها مستعملة 1500 دوالر وتستورد من الخارج.
- العوامل التي متنع الطريان: الرياح القوية، الرياح الخفيفة، كرثة الغيوم يف مكان االقالع اذ 
تحجب الرؤية، اضافة اىل الشتاء. علام ان الطريان يف فصل الشتاء قد يكون ممتعا اذا سمحت 
العوامل الطبيعية بذلك. واالمان من اهم مميزات هذه الرياضة، اذ تتطلب رقابة مستمرة عىل 

االدوات التي تستخدم، كام يجري التأكد من الرشاع عند كل عملية اقالع.
- القفز املظيل 10 انواع: القفز الفردي، القفز الرتاديف، قفز الدقة، القفز اللييل، القفز عىل املاء، 
القفز من ارتفاعات عالية باستخدام االوكسيجني، القفز االستعرايض، القفز البهلواين ويضم قفز 
الجلوس، قفز الوقوف، النزول الرايس، حركات بهلوانية. ويضم القفز التشكييل قفز يف اثناء 

السباحة يف الجو، قفز باملظالت بعد فتحها.
ـ نصائح السالمة العامة: 

- التأكد من الشهادة الدولية الحائز عليها قائد املظلة، ومن املظلة واالدوات املستخدمة اذا 
كانت آمنة.

- التأكد من ان مدة الطريان 15 دقيقة عىل االقل لضامن االستمتاع بها.
- تنفيذ تعليامت قائد املظلة بحذافريها.

- ارتداء مالبس رياضية مريحة. 

ال يخفي حلبي، الذي مىض عىل مشاركته يف بطوالت ومسابقات 
يف  قدما  امليض  عىل  وعزمه  ارصاره  شهرا،   12 وخارجية  محلية 
البطاقة االحرتافية واملشاركة  رياضة كامل االجسام للحصول عىل 
ان  دون  من  كيلوغرام،   100 لوزن   Bodybuilding مسابقة  يف 
وكلفة  وجهد  وتعب  تضحيات  من  االمر  هذا  يتطلبه  ما  يغفل 

عالية يدخرها من مدخوله الخاص للتحضري. 
"هناك  للعروض:  واخرى  للعضالت  خاصة  متارين  عن  وكشف 
مسابقة  وتحديدا  االجسام  كامل  رياضة  يف  الزامية  حركة   11

Bodybuilding االصعب". 
بالتناسق  الجسم ومرتبط  "التدقيق يشمل كل عضلة يف  واضاف: 
وطريقة  املوسيقى  ونوع  السري  وطريقة  والعضل  العرض  بني 

الوقوف عىل املرسح".
اىل  وقوفها  عىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  يشكر  الذي  حلبي 
حاليا  يستعد  واالستعداد،  التدريب  يف  مهمته  وتسهيل  جانبه، 
ستقام  كيلوغراما،   80 لوزن  تركيا  يف  عاملية  بطولة  يف  للمشاركة 
سنوية  بطوالت   3 يف  املشاركة  عىل  والعمل   ،2020 حزيران  يف 
التي  املهمة  ان  جيدا  يدرك  وهو  االحرتاف.  بطاقة  اىل  وصوال 
والتزامات  تضحيات  وتتطلب  شاقة،  بل  سهلة  ليست  تنتظره 

مادية ومعنوية. 
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عموديًاأفقيًا
-1 نجمة كرة مرضب امريكية – 

للمصاحبة -2 مدينة تركية – رئيس راحل 
لنقابة املحررين اللبنانيني -3 موضع 
هبوب الريح – يسّد الحفرة بالرتاب 
– مرسحية لشكسبري -4 من اعضاء 
الجسم – من ارسع الحيوانات عىل 

وجه االرض – صفة اجتامع يضم الكثري 
من الناس – ماركة سيارات -5 طائر 

الشؤم – تيس الجبل له قرنان قويان 
منحنيان كسيفني احدبني -6 مدينة 

باكستانية – حرف نصب – اللوم الشديد 
-7 مدينة فلسطينية – يديره اىل جهة 

ما – من االمراض – بلل يف الحائط من 
املطر عند العامة -8 عائلة العب كرة 

قدم املاين يف مركز حراسة املرمى – واحة 

يف الحجاز قرب خيرب يف اململكة العربية 
السعودية – اسم موصول – ري النبات 

-9 اشتاق اليه – مجرى ماء ضيق – االب 
باللغة االيطالية -10 يدخر املال – من 

االشكال له طول وعرض وعمق -11 
نهران يف انكلرتا يصبان يف بحر الشامل 

– خالف خرج – بواسطتي – من الطيور 
-12 حرف نصب – مسترشق فرنيس له 

معجم عريب فرنيس كبري – يجيب عن 
السؤال -13 مادة صمغية اذا احرقت 

فاحت منها رائحة طيبة – نهر يف فرنسا 
من روافد السني – احسان -14 طريق 

– سنتني – من حكيامت العرب يف 
الجاهلية -15 حية طويلة زعم العرب 

انها تطري – مفتي جمهورية لبناين راحل 

-1  رئيس حكومة لبناين راحل – عاصمة 
عربية -2 يأرق ومل يستطع النوم – مدينة 
فرنسية من آثارها القرص البابوي – رسب 

من الطيور -3 طري وندّي – مصيف لبناين 
يف محافظة الشامل – من الطيور – والد 

-4 عملة آسيوية – مهر بلغ السنة من 
العمر – خالف جلس – من اسامء الندى 

-5 رئيس مجلس نيايب لبناين – لعبة وضعها 
احد ملوك الفرس ُتعرف بلعبة الطاولة 

– اله الخصب عند الفينيقيني -6 مدينة 
تركية – وكالة انباء عربية – نبات عشبي 

يستخرج من مثاره االفيون -7 صبي ذكر – 
فنانة لبنانية من اغانيها "اعتزلت الغرام" 

-8 صفرة البيض – بالغ يف شتم جاره – سد 
مايئ يف تونس تم تشييده عام 2002 -9 من 

اسامء البحر – للتأفف – خيزران باالجنبية 
– تردد صوته يف صدره -10 صفة العود 

الرقيق والجاف بحيث يسهل كرسه – خط 
اسرتاتيجي انشأته فرنسا بعد الحرب العاملية 

االوىل كنموذج للتحصينات الدفاعية 
عن اراضيها لكنه فشل يف حاميتها من 

الغزو االملاين خالل الحرب العاملية الثانية 
-11 ملك عريب – رجل ضعيف -12 فقأ 

عينه – من الحروف املشبهة بالفعل تنصب 
االسم وترفع الخرب – سالح قديم – فسد 
الطعام وتغريت رائحته -13 فرخ الدجاج 
– نسبة اىل نوع من القطط املشهورة – 

نعم بالروسية -14 طعم الحنظل – يضم 
الحبيب اىل صدره – مدينة فرنسية -15 
رئيس سوداين سابق – عاصمة اوروبية 

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 7 حروف: 
من ابرز الفالسفة العرب. اهتم بالطب 

والرياضيات   والفلك واالدب واملوسيقى

اخوان الصفا – ابن خلدون – ادم سميث 
– ابن سينا – الغزايل – ابن رشد – ابن 

حزم – بيدبا – بريو – تشومسيك – جان 
جاك روسو – جورج باركيل – جون لوك 
– ديوجني – ديكارت – راسل – سقراط 

– صقر – عقل – فرنسيس بيكون – 
فيدروس – فرويد – فظ – كونفوشيوس 
– كانت – متى بن يونس – مندلسون – 

هرني مور – يحيى بن عدي

الضائعة الكلمة 
 اىنيَة اىضائعة

 
 

 ا ا خ و ا ُ ا ه ص ف ا ا ً ف
 ت ب ش ُ و ً ُ ب ى ت ً ز ر و
 ف ر ُ ت ظ و ً ش ك ً ح ُ ش ب
 ط ً ا ش ُ و ر ً ب ُ ش و ً ا
 ا ا د ك ً ع ق ه ب ً ر د ب ً
 ه ك ر ر ً ُ ب ا ش ك ع ُ ك ه
 غ و ب ق و د ا ب ا ُ خ ا و ك
 ز ه ً ر ش ش ً ج ب ه ً خ ُ ر
 ا ُ د ق ج ك ُ ى د ُ ُ ً ف ا

 ه و ب ص و ا ً و ف ً د ً و ب
 ً ج ا ُ ج ح ُ ه ر ج ه ش ظ ج
 ت ُ ا ك ً ظ ف ش و و ش ً ً ر
 ا ب ُ ر ظ د ة ا ً ً و د و و
 ر و ً ً ر ُ ھ ر د د ُ ا ش ج

 
 

  ٍِ اترز اىفالضفة اىعرب. اهحٌ تاىطة واىرٍاضَات  :حروف 7اىنيَة اىضائعة ٍنوّة ٍِ 
                                                  واىفيل واالدب واىَوضَقي  

                  
 –تَرو  –تَدتا  –اتِ حسً  –اتِ رشد  –اىغساىٌ  –اتِ ضَْا  –ادً ضََد  –اتِ خيدوُ  –اخواُ اىصفا        

 –ضقراط  –راضو  –ت دٍنار –دٍوجَِ  –جوُ ىوك  –جورج تارميٌ  –جاُ جاك روضو  –جشوٍطنٌ 
 –ٍحي تِ ٍوّص  –ماّث  –موّفوشَوش  –فع  –فروٍد  –فَدروش  –فرّطَص تَنوُ  –عقو  –صقر 

 ٍحَي تِ عدً  –هْرً ٍور  –ٍْدىطوُ 

                                         الكلمات المتقاطعة                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقٌاا

رئٌس راحل  –مدٌنة تركٌة  -2للمصاحبة  –نجمة كرة مضرب امٌركٌة  -1
 –ٌسّد الحفرة بالتراب  –بوب الرٌح موضع ه -3لنقابة المحررٌن اللبنانٌٌن 

من اسرع الحٌوانات على وجه  –من اعضاء الجسم  -4لشكسبٌر مسرحٌة 
طائر  -5ماركة سٌارات  –اجتماع ٌضم الكثٌر من الناس  صفة –االرض 
مدٌنة  -6تٌس الجبل له قرنان قوٌان منحنٌان كسٌفٌن احدبٌن  –الشؤم 

ٌدٌره الى جهة  –مدٌنة فلسطٌنٌة  -7اللوم الشدٌد  –حرف نصب  –باكستانٌة 
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متفرقات
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قلعة تارٌخٌة فً المجر من القرن الثالث عشر
صوت الذئب

من اطول االنهار فً اسبانٌا ٌمر فً اسبانٌا والبرتغال
من اسماء القمر او البّراق اللون

مشروع سد مائً لبنانً قٌد االنجاز

من اهم مرافئ البحر االسود
وقح 

متحف فً بارٌس قرب برج اٌفل

جسر تركً ٌصل بٌن الضفة الشمالٌة والضفة الجنوبٌة فً خلٌج القرن الذهبً فً اسطنبول

حسن االخالق

ٌُغرس فً مكان آخر ما قلع من النبات ل
طائر اسطوري اغرٌقً اقترب بطٌرانه من الشمس فاحترق رٌشه ووقع على االرض جثة هامدة

الظلم او االذالل والقهر

              حروف مبعثرة                   

دمى متحركة او فن شعبً ازدهر فً مصر فً اواخر العصر المملوكً وكان وسٌلة لتسلٌة الناس 
موسٌقً تشٌكً راحل له اوبرات مشهورة

الماء الكدر

حروف مبعثرة

شعبي  فن  او  متحركة  دمى   -1
العرص  اواخر  يف  مرص  يف  ازدهر 
اململويك وكان وسيلة لتسلية الناس  
2-موسيقي تشييك راحل له اوبرات 

مشهورة
3-املاء الكدر

4-من اهم مرافئ البحر االسود
5-وقح 

الضفة  بني  يصل  تريك  6-جرس 
يف  الجنوبية  والضفة  الشاملية 

خليج القرن الذهبي يف اسطنبول
يف  لُيغرس  النبات  من  قلع  7-ما 

مكان آخر
اقرتب  اغريقي  اسطوري  8-طائر 

بطريانه من الشمس فاحرتق ريشه 
ووقع عىل االرض جثة هامدة 

9-الظلم او االذالل والقهر
برج  قرب  باريس  يف  10-متحف 

ايفل
11-حسن االخالق

من  املجر  يف  تاريخية  12-قلعة 
القرن الثالث عرش
13-صوت الذئب

14-من اطول االنهار يف اسبانيا مير 
يف اسبانيا والربتغال

15-من اسامء القمر او الربّاق اللون
قيد  لبناين  مايئ  سد  16-مرشوع 

االنجاز

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

نحات ورسام من االوروغواي )1923-2014(. رسم 
خالل مسريته الفنية الطويلة مئات اللوحات ونظم 

املعارض واتجه بفنه نحو النحت والسينام والكتابة. له 
جدارية بعنوان "جذور السالم". 

 4+5+6+2+1+8 =  عاصمة زامبيا
11+9+3+16+10 = حجر كريم

7+15+14+12+2 =  عاصمة جزر الرأس االخرض
13+16 =  للتمني

حدث يف مثل هذا الشهر 
قيرص   :1898 االول  ترشين 
روسيا نيكوال الثاين يطرد اليهود 

من كربى املدن الروسية. 
نقل   :1923 االول  ترشين 
مدينة  اىل  الرتكية  العاصمة 

انقرة بدال من اسطنبول.
ترشين االول 1939: املانيا تحتل 
بولندا يف الحرب العاملية الثانية.   
اندالع   :1963 االول  ترشين 
الجزائر  بني  الرمال  حرب 

واملغرب.

معلومات عامة
يعد هريميتاج من اكرب املتاحف 
سان  مدينة  يف  يقع  العامل.  يف 
الروسية ويضم اكرب  بطرسبورغ 
مجموعة من اللوحات والتحف 
غينيس  سجل  حسب  الفنية 
زمن   1852 عام  افتتح  العاملي. 
يتكون  االول.  نيكوالي  القيرص 
املتحف من خمسة مبان كبرية 
ويعمل فيه حواىل 1500 شخص 
يف  وخبريا  عاملا   160 منهم 
الفنون واآلثار القدمية. من اشهر 
لوحات  هريميتاج  معروضات 
الفنانني العظامء امثال ليوناردو 

دافنتيش ومايكل انجلو. 

طرائف
الرئيس  زيارات  احدى  يف 
ديغول  شارل  الجرنال  الفرنيس 
لدولة اجنبية، سأله رئيس تلك 

الدولة: كيف حال فرنسا؟ 
الفرنيس بحرسة:  الرئيس  اجابه 
اتقدم  فأنا  يرام  ليست عىل ما 

يف السن!

اقوال مأثورة
"من قال ان الحب اعمى؟ 
للحب عينان، وكل ما عدا 

الحب اعمى"         
)اوشو(  

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد72 

عموديا
-1 يردم – ج ج ج – جرو -2 كاسينو – عريف -3 سعد الحريري -4 

اج – فسيفساء -5 ردأ – هاي – فج -6 والد – ترنيم -7 قيدوم – نف 
– رسي -8 السالم – رميون -9 ايزيس – اودي -10 يأس – نرشا – ما 

-11 ام – اومل – نو -12 يرحل – نشن -13 لدن – سعيد عقل -14 من 
– باولو رويس -15 عامر منيب – دعمه 

افقيا
-1 فاروق ايب اللمع -2 جدايل – أّم – دنا -3 الدساس – ين -4 دويل 

– زر – بر -5 رك – مازن – حسام -6 داس – ميشال عون -7 مسعف 
– رسو – ييل -8 يدسه – الندوب -9 جنايات – مشعر -10 جول فرين 

– نقود -11 حس – نفر – لسع -12 عراقي – يا – يم -13 جريء – 
مسموم -14 رير – رودان -15 وفيق جزيني – وز 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 بريوجيا -2 رّيان -3 ولييل 

-4 السديم -5 انيتو -6 مرتبص 
-7 ابساال -8 رهاب -9 دريب 

-10 نادل -11 وساتش -12 زقاق 
-13 بوال -14 ناعورة -15 مورافيا 

-16 تضحية 

عبد الرحمن الغافقي

الحق يعلو وال يعىل عليه

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
االنرتبول

 SU DO KU SU DO KU

4 1
7 2

5 3 9 8
5 2

4 6 7 2
9 5

1 7 6 8
9 5

6 3

Sudoku مستوى صعب 

3 1 7 4 8
5 4 8 2 9

1 3
9 2 5 4

7 5 1 4 6
2 9 3

8 2 4 6 7
7 3 5

5 9 6 2

Sudoku مستوى سهل

8 7 9
1 3 2
9 1 7 5

4
4 2 8 3
8 9 1
9 4 3 8
6 1 2

7 2 4 5

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

2 6 1 8 9 4 7 5 3
4 7 9 1 3 5 8 6 2
5 3 8 7 6 2 9 1 4
9 2 6 3 4 1 5 8 7
8 4 5 9 2 7 1 3 6
3 1 7 5 8 6 2 4 9
7 8 4 2 5 3 6 9 1
6 9 2 4 1 8 3 7 5
1 5 3 6 7 9 4 2 8

Sudoku حل مستوى صعب 
1 4 5 3 8 7 6 9 2
9 7 6 4 5 2 8 3 1
8 3 2 1 9 6 7 4 5
5 8 7 9 4 3 1 2 6
6 1 3 2 7 5 4 8 9
4 2 9 8 6 1 3 5 7
2 5 4 7 1 8 9 6 3
7 6 8 5 3 9 2 1 4
3 9 1 6 2 4 5 7 8

Sudoku حل مستوى وسط
5 4 1 3 9 7 8 6 2
8 6 2 5 1 4 3 7 9
9 3 7 8 6 2 1 4 5
1 8 5 6 3 9 7 2 4
3 2 6 7 4 5 9 1 8
4 7 9 2 8 1 5 3 6
6 5 4 1 7 8 2 9 3
2 1 3 9 5 6 4 8 7
7 9 8 4 2 3 6 5 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.
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

عيد البقاء واإلستمرار
السادس  بالعيد  العام"  "االمن  مجلة  ارسة  احتفال  خالل 
النطالقة العدد االول، ساورين قلق عميق عن مقالتي التي 
نقاش  اىل  منحازا  رأيتني  وقد  السابعة.  السنة  بها  افتتح 
الورقي  التنافس املحموم  بني االعالم  قديم ـ جديد عن 
استمرار  جدوى  وبني  جهة،  من  االلكرتوين  االعالم  وبني 

اإلصدار الورقي من جهة ثانية. 
حتام لن اخفي يف االسطر التالية انحيازي اىل االعالم الورقي 
ووجوب استمرارهـ  ليس بقرار شخيص فحسبـ  امنا بارادة 
وهم  االول،  خيارهم  الورقية  الصحافة  زالت  ما  كرث  قراء 
للمناسبة ينتمون اىل اجيال مختلفة بحسب ما يف حوزتنا 
من دراسات واحصاءات عن ثبات االعالم الورقي يف السوق 
عىل الرغم من مسار تراجعي ساد لسنوات، وتسبب ويا 
باغالق صحف عدة ورصف صحافيني يشهد لهم  لالسف 
مبهنيتهم وتضحياتهم يف سبيل جعل الصحافة دائرة تنويرية 

واعالمية هدفها صناعة رأي عام واع ومثقف .
مجلة "االمن العام" التي تصدر بنسختني واحدة الكرتونية 
من  نوع  هكذا  يف  باالنخراط  جدا  معنية  ورقية  واخرى 
كمطبوعة  وليس  شهرية  كمجلة  موقعها  ومن  النقاش، 
واهدافا،  واعدادا  االخرية، متويال  ينطبق عىل  وما  يومية. 
يف  سواء  الدورية  املطبوعات  اىل  بالنسبة  متاما  مختلف 
اللغة التحريرية ام يف فئة القراء املستهدفني. ومن دون 
امتداد  عىل  العام"  "االمن  اثبتت  مفاخرة،  او  ادعاء  اي 
املعايري  ارفع  اىل  انحيازها  املاضية  الست  السنوات 
الصحافية، عرب معالجتها املتوازنة والحرفية لسائر القضايا 
واالقتصادية  السياسية  املجاالت  شتى  ويف  واملوضوعات، 
ان  واحدة  مرة  عليها  ُيسجل  ومل  والثقافية....  واالمنية 
صدرت مرّوجة لرأي عىل حساب رأي آخر، ال بل تعاطت 
من  مبيزان  كرثتها  وعىل  الشائكة  القضايا  مختلف  مع 
ووجهات  اآلراء  مختلف  امام  املجال  يف  فاسحة  ذهب، 
النظر، وحتى عىل مستويي املساحة والعناوين لالطراف 

املتعارضني .
يف  الصادق  الجهد  التحرير  ارسة  كرّست  الغرض  لهذا 
تناول قضايا الناس ومشاكلهم يف ميادين الصحة والتعليم 
والبطالة. فكانت املجلة لكل الناس وكل الطبقات. وكانت 
للموالني كام للمعارضني. االنحياز الوحيد الذي ُيسجل عليها 

ولها، هو انها كانت يف صف الدولة وليس السلطة، وهذا 
الفارق ليس ببسيط او سهل عىل املجلة التي ال يضريها، 
ال بل ُيرشفها انها تصدر عن املديرية العامة لالمن العام. 
االستمرار  عىل  القدرة  يف  االساس  الدور  االسباب  ولهذه 
خالل  سيشهد  الرقمي  الشق  كان  وان  والكرتونيا،  ورقيا 
العام الحايل تحديثات تواكب التطور التكنولوجي. وهذا 
الكالم ال يعني يف حال من االحوال ان املطبوعات اليومية 
او الدورية التي اقفلت ابوابها كانت تشوبها عيوب تقنية، 
حل  ما  يعرف  فالجميع  الحرفية.  منقوصة  كانت  انها  او 
اقتصادي  وبعضها  سيايس،  بعضها  السباب  االعالم  بقطاع 

مرتبط بالتمويل وبحجم السوق االعالنية .
يف املفاضلة بني االصدار الورقي ورديفه االلكرتوين، شأين 
كغريي من ابناء جييل وحتى الجيال تلت يفضلون املطبوع 
عىل الرقمي، السباب شتى الغالب فيها العاطفي والنفيس 
الصحف  يف  الورق  تلمس  ومتعة  الورق  مع  العالقة  يف 
واملجالت والكتب، وان كان العامل االساس اىل اآلن وعند 
غري  ووثيقة  مرجعية  مكتوب  كل  اعتبار  يف  هو  الغالبية 
قابلة للتالعب، كام الحال بالنسبة اىل االرشيف االلكرتوين. 
وما يرسي عىل املطبوعات يصح اينام صحة عىل الكتب 

ودور النرش يف منافستها الذاتية مع املكتبات الرقمية.
يف  البرشي  التاريخ  حركة  اثبتت  االسباب،  هذه  كل  اىل 
آين  بني  حاد  فصل  يوجد  ال  انه  املستقبل،  نحو  التوثب 
للمستقبيل  مالزما  الحايل  بقي  ما  غالبا  ومستقبيل، 
النتيجة  او ذاك، وإن كانت  الحد  ومتوازيا معه اىل هذا 
التقدم  زخم  ألن  القديم،  عىل  الجديد  غلبة  يف  الحتمية 
العلمي والرقمي يؤكد ان املسار االلكرتوين يحمل اجياال 

من التقدم والتطور. 
واىل حينه فإن العيد السابع ملجلة "االمن العام" بعدده 
مع  عالقته  يف  مميزا  عيدا  يبقى  ايديكم،  بني  هو  االول 

القراء وصناع الحدث، وعنوانه عيد البقاء واالستمرار.




