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كيف قارب اإلعالم املرئي تحرير العسكريني؟

كونتوارات التسليف... باب على تبييض األموال؟
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في هذا العدد

حكاية صمود وأمل خطها املدير العام لالمن اللواء عباس ابراهيم والعسكريون املحررون العائدون اىل اهلهم ومؤسساتهم 
العسكرية واالمنية وشعبهم. جميعهم شاركوا يف هذه امللحمة التي ما كانت لتنتهي لوال متاسك ومراس مميزان يف ادارة 

املفاوضات من جهة، وصمود استثنايئ للعسكريني العائدين من جهة اخرى.
حكاية الصمود واالمل  ُكتبت بأرق الساهر عىل امن لبنان العام، وبوجع اهايل العسكريني ومن ورائهم جميع اللبنانيني 
ووسائل االعالم التي ُيسجل لبعضها امانة  مهنية وازت كثريا ما استدعته املفاوضات من رسية وكتامن، كانا رضوريني 
للوصول اىل الخامتة السعيدة، لتبقى الحرسة عىل رفاق السالح الذين ال يزالون قيد االختطاف لدى التنظيم االرهايب 

"داعش"، مع التأكيد عىل ان تحريرهم سيكون اجندة عمل يف الليل والنهار.
عسكريونا  فيها  التي خطف  اللحظة  منذ  بدأت  التي  التفاوض  عملية  الصورة خالل  كانت  كيف  يعرف  ال  َمن  جل 
املحررون، وهذه تبقى من حق َمن عاشها سواء يف ادارة املفاوضات ام من خالل ذوي العسكريني. لكننا ننطلق من 
قواه  وميزت  الوطن،   هذا  دّونت عظمة  التي  الناصعة  اللبنانية  التواريخ  اىل  ُتضاف  التي  املفصل،   - املناسبة  هذه 
العسكرية واالمنية، ونجاح شعبه متى تكاتف وقفز فوق الزواريب الضيقة، لرنحب بحب واحرتام شديدين مبَن عانوا 

االمّرين وعايشوا التهديد لحظة بلحظة.
لكم منا، نحن يف االمن العام، كل التقدير عىل صمودكم، وألهلكم كل كلامت االحرتام والثناء التي تخترص جوهريا 
العاطفة والنبل عىل تجاوبهم مع ايقاع املفاوضات، والعض عىل جراح االمل، وتحّمل ثقل نري الظلم عىل ابنائهم اوال، 
وعىل قلوبهم الرقيقة ثانيا... كل هذا كان من اجل ان تعودوا ساملني، ومن اجل ان يبقى لبنان مكانا للكرامة، ووطنا 

محافظا عىل قيمه يف الحياة والحرية والحق. 
ال نبالغ يف القول اننا شاطرناكم القلق، واننا كنا نسمع انفاس ارواحكم الهامئة يف الجانب اآلخر من الحدود، ألن يد 
الغدر التي امتدت اليكم نجحت احيانا يف اخرتاق وطننا، ورضبت بحقد أىن استطاعت اىل ذلك سبيال. ابكت كثريين،  
يّتمت اكرث وفجعت البعض اآلخر. وضعت الجمهورية عىل خط الحزن والدم الذي امتزج بدماء رفاقكم الذين ذبحوا 
غيلة، وليذبحوا من ورائهم قيم التنوع يف لبنان املتنور بجامعاته الثقافية وتجربته الدميوقراطية العريقة، فكان الرد 
الكهوف  القابعون يف  العرص وديناصوراته  ايقظها وحوش هذا  التي  الفتنة  االرهاب ونبذ  اللبنانيني يف وجه  بتامسك 

واملغاور ال يجرؤون عىل الظهور اال من وراء االقنعة.
منذ 2 آب 2014 تاريخ خطفكم حتى 1 كانون االول 2015 لحظة عودتكم اىل الجانب امليضء من العامل، كان الهم 
واملهمة عودتكم جميعا ساملني. لكن الغدر قىض عىل رفاق اعزاء، فيام يبقى آخرون سنعيدهم بحرية وكرامة وروحهم 
قوية، وشكيمتهم عىل ما عاهدنا عليه يف قسمنا العسكري، يوم ُأْعطينا ان نكون امناء عىل لبنان كله من اجل مستقبله 

وشعبه. هذه االمانة ليست سياسية، بل امانة الحياة والحرية.
تنسينا  ان  عن  وعاجزة  مآس،  من  ذاكرتكم  اختزنته  ما  محو  عن  قارصة  بكم  الرتحيب  كلامت  تبقى  العائدون،  ايها 
مشقة ما خضناه الجل الوفاء بالوعد. لكن كل لحظة تأخري كان سببها وجودنا يف جغرافيا سياسية تعصف بها الحروب 

والعقليات الظالمية نفسها التي استهدفتكم، وجعلت جغرافيا العامل حيزا للخراب والفجيعة والدمار والحزن.
اذا كان تحريركم امرا مفرحا، فإن املهمة والهم يف اآليت من ايام تحرير رفاقكم املخطوفني. اما االنحناء املستحق فهو 
امام ارواح الشهداء، وامام هامات العسكريني واالمنيني يف جهات الوطن االربع، ملا يبذلونه ويقدمونه يك يبقى لبنان 

وشعبه احرارا.
"االمن العام"

... حكاية صمود وألم وفرح
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االفتتاحّية
املدير العام

اللواء عباس ابراهيم

استقبلنا عاما ونحن نرى سنة ترتحل، كانت مليئة باحداث 
وآالم  بجراح  اللبناين  الجسد   2015 العام  اثخن  جسام. 
وفراغات، قابلها عىل مستوى املديرية العامة  لالمن العام 
انجازات امنية وادارية جمعت نجاحات يف اقامة سد منيع 
الخارجية والداخلية، ويف نسج مساحة  يف وجه االخرتاقات 
تواصل يف تسهيل معامالت املواطن، عىل امل يف ان يكون 
عام 2016 سنة خري وسالم عىل الوطن، وننجح يف اسرتجاع 

العسكريني املخطوفني عند تنظيم "داعش" االرهايب. 
انجزنا  ما  اىل  تستند  برؤية  آخر  نستقبل  يك  عاما  وّدعنا 
تطبيقا للخطط التي وضعناها عىل املديني القصري واملتوسط، 
كارثية حالت  البلد ويالت  االمني وجنبنا  الشق  ونجحنا يف 
دون سقوطه يف براثن عدوين: االرسائييل والتكفريي. مهامت 
قسمنا  واقعا:  لنجّسد  فقط  واللبنانيني  لبنان  لصالح  نفذت 
طريق  عىل  املستقل،  الحر  السيد  بلبنان  وامياننا  ووالؤنا 
وصنوها  اآلمنة،  العادلة  القوية  الدولة  بناء  يف  املساهمة 

القانون والحق.

املتواضعة،  االمكانات  رغم  استثنائية  بذلنا جهودا  االمن  يف 
بعديد مل يكتمل بعد. لكن جدية العمل ومنهجيته العلمية 
تخطط  كانت  التي  االرهاب  لشبكات  وتتبعا  رصدا  انتجا 
عمالء  وشبكات  اللبنانية،  املناطق  من  عدد  يف  للتفجري 
ارسائيل، وصوال اىل قضايا جنائية متفرقة. كان الصيد الثمني 
االستباقي.  االمن  مصيدة  ويف  العام  االمن  قبضة  يف  يقع 
نذكر عىل سبيل املثال عمليتي "فندق دو روي" والضاحية 
من  اعداد  اىل  االسري،  احمد  االرهايب  توقيف  الجنوبية، 
ارهابية، آخرها  املجموعات كام االفراد مرتبطني بتنظيامت 

شبكة املوساد االرسائييل.  

العام  لالمن  العامة  املديرية  كانت  الخدمايت،  الصعيد  عىل 
املايض.  العام  يف  تحققت  التي  الجبارة  بالخطوات  متميزة 
انشاء  صعيد  عىل  املوضوعة  الخطط  تنفيذ  استكملت 
مراكز جديدة يف املناطق، تطوير الخدمات االلكرتونية، بدء 
جواز  انجاز  يف  امل  عىل  البيومرتية  االقامة  بطاقة  تعميم 
السفر الجديد منتصف هذا العام، تزويد املكاتب والدوائر 
واملراكز التقنيات الجديدة، من دون ان ننىس برنامج تدريب 
الحديثة  التكنولوجيا  عىل  للتعرف  وتثقيفهم  العسكريني 
ملواكبة التطور. لوال هذا الجهد الكبري الذي قمنا به جميعا، 
ملا كنا وصلنا اىل النتائج الباهرة التي ظهرت جلية يف حصد 

     .ISO االمن العام خمس شهادات يف الجودة

بوطنه  لالميان  شعبنا  عند  حافزا  املتميز  عملنا  شّكل 
ومؤسساته، وان بناء الدولة ال يستلزم عجائب مقدار حاجته 
الدولة وشعبها،  العمل عىل حامية  اىل وعي خالّق جوهره 
تجتاحه  الذي  العامل  هذا  من  امليضء  الجانب  يف  نكون  يك 
وتتناقض  الكهوف،  من  اآلتية  املتحجرة  العقول  ظلامت 
والطبيعة اإلنسانية  للبنان ـ الرسالة ولبنان الدور والتجربة 

الدميوقراطية.

وعي  عىل  فإننا  املنرصم،  العام  يف  تحقق  ما  كل  رغم  عىل 
ودراية واضحني بأن امامنا عام 2016 مهامت كثرية وخطرية. 
الوضع يف املنطقة ال يزال عىل فوهة بركان، وال يظنن احد 
من  ينجو  ان  ميكنه  او  التداعيات  عن  منأى  يف  لبنان  ان 
دون جهوز امني استباقي ومظلة سياسية رسمية وشعبية، 
العسكرية واالمنية، من  االجهزة  لكل  الدعم  توفري  توجبان 
لحامية  تحقيقه  عىل  سأعمل  ما  وهذا  العام.  االمن  بينها 

عسكريي املديرية العامة لالمن العام، ألن وجودهم يف عني 
الخطر ويف خدمة املواطنني يستلزم يف املقابل اعرتافا وعرفانا، 
االمنية  الربامج  تنفيذ  استكامل  هام  تحديان  امامنا  دام  ما 

واالدارية املقررة، والحفاظ عىل ما تحقق. 

يف الوقت الذي نجحنا يف فرض االمن الوقايئ واالستباقي يف 
كثري من االحيان، فإن املعركة مع ارسائيل مستمرة واملواجهة 
مع التكفرييني مفتوحة. وهذان االمران يوجبان اثبات جدارتنا 
يف اكتشاف الثغر والخروق وردعها، والتعامل معها بكل قوة.

ندخل عاما جديدا ولبنان امام ثالثة معطيات:
• الخطر االرسائييل الذي تزداد وتريته.

• العنف التكفريي املجنون.
• الظروف  الصعبة التي  متر فيها املنطقة وتتميز بضبابية 
االطار السيايس للحل املنشود، او االفق العمالين عىل االرض.
 امام هذه الوقائع، منلك يف الداخل التفافا وطنيا واسرتاتيجيا 
متكاملة يف االمن واالدارة. مل يعد دورنا تقليديا، بل بارشنا 
عددا من الوظائف والخدمات التي ترتبط باملواطن ارتباطا 
االمنية  التحديات  اىل  معامالته،  تسيري  عليه  وتسّهل  وثيقا، 
ملواجهتها  العّدة   نعد  ان  يجب  والتي  بقوة،  تنتظرنا  التي 

بكل تصميم وارادة.

ان شعور املواطن بوجود رجال االمن متأهبني امامه يف اطار 
تحقيق السلم االهيل  واالستقرار وصد االخطار املحدقة به، 
يجعله يتعاون بصورة كبرية وانسجام، ليكون رشيكا رئيسيا 
يف تحقيق االمن ملجتمعه. وهو بذلك يساهم يف حارض وطنه 
ومستقبله، كون االمن الركيزة االساسية للتنمية التي تحقق 

للفرد واملجتمع الرفاهية والتقدم واالزدهار.

رغم صعوبة الظروف التي متر فيها املنطقة وتشهد تهديدات 
امنية عدة  واضطرابات خطرية، اال ان االستثناء الذي يشغل 
بال املراقبني واملتتبعني للشأنني االمني واالسرتاتيجي، هو ما 
ينعم به لبنان من امن واستقرار. وهذا يحفزنا عىل استكامل 
مسرية بناء املديرية، واالرصار والتخطيط  للميض نحو االمام. 
البوصلة الوحيدة التي تحدد مسارنا هي لبنان واللبنانيون 
واالمن الذي يفيض اىل قيام دولة آمنة مستقرة. لهذا، كان 
التطور النوعي يف احرتام القوانني، والتعاون مع القضاء بوصفه 
قاعدة  ونصه  القانون  روح  كانت  املتقدمة.  الدول  ضامن 
للموقوفني  الشمس  ضوء  تحت  نظارة  انشاء  وجاء  عملنا، 
جزءا  وسنبقى  كنا  اننا  مفادها  واضحة،  رسالة  مثابة  موقتا 
من العامل املتحرض املهجوس باالنسان وحقوقه، ولن ينال منا 

االرهاب التكفريي  وال العنرصية الصهيونية.

غامره،  الذي خضنا  ذاك  من  دقة  واكرث  اصعب  ينتظرنا  ما 
الذي  للبنان  انتصارا  وسنواجهه وننترص عليه. بذلك، يكون 
يريده اللبنانيون دولة بكل ما تعني كلمة دولة من حقوق 
مفاضلة.  او  متييز  دون  من  بنيها  جميع  تحفظ  وواجبات، 
واملناقبية  الشفافية  معايري  باعتامد  اال  يتحقق  ال  وهذا 
واالميان الوطني يف الوظيفة من جهة، ومحو مفردات الرتاجع 

والهزمية والفساد من القاموس العميل من جهة اخرى.
ان ما حققناه يف العام املايض عىل الصعد االمنية والخدماتية 
التي توجت بنيل املديرية العامة لالمن العام، بجدارة، خمس 
هذه  ونوعيته.  عملنا  رفعة  َعكَس   ،ISO الجودة  يف  شهادات 
االنجازات والشهادات التقديرية تحّملنا مسؤولية امام انفسنا 
والسهر  بالعرق  اخذناه  ما  نستحق  اننا  نؤكد  يك  واللبنانيني 
والتعب والتضحية، ونؤكد مجددا اننا ماضون يف ما خططنا له.

نستحق ما فعلنا
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الحدث

مفاوضات 16 شهرًا تحت سقف القانون والسيادة
الساعات األخيرة في إطالق العسكريني املخطوفني

الطالق  االخرية  للساعات  اعدت 
من  االول  يف  عرش،  الستة  العسكريني 
اتصاالت  عرسال،  يف   2015 االول  كانون 
مستفيضة كان محورها املفاوض الرسمي 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  اللبناين 

رغم  امللف،  يكن  مل  ابراهيم.  عباس 
راوح  وإن  مجمدا  طويلة،  شهور  انقضاء 

مكانه بال ادىن تطور مرات تلو اخرى. 
ابراهيم  اللواء  اجتمع  االول  8 ترشين  يف 
حسن  السيد  الله  لحزب  العام  باالمني 

ضوء  يف  امللف،  معه  وناقش  نرصالله 
بينها  من  النرصة"  "جبهة  طلبتها  رشوط 
بلديت  من  الله  حزب  مقاتيل  انسحاب 
اليهام  يعود  يك  سوريا،  يف  واملعرة  فليطة 

النازحون.  السكان 
االقرتاح،  جدية  عن  نرصالله  السيد  سأل 
له،  ابراهيم ان ال صحة  اللواء  اليه  فابلغ 
ـ  لبناين  كمفاوض  ـ  تلقى  ان  يسبق  ومل 
وسائل  يف  تداوله  خال  ما  كهذا  رشطا 
اهايل  ايضا  اليه  حمله  وكان  االعالم، 

املخطوفني.  العسكريني 
احتامال  مثة  ان  نرصالله  للسيد  قال 
العسكريني،  خطف  ملف  بت  الستعجال 
مع  تواصله  استمرار  عن  منه  مستفرسا 
يف  ايضا  اليه  رغب  القطريني.  املسؤولني 
التواصل  خط  عىل  والدخول  املساعدة 
تيش  مؤرشات  مثة  بدت  حال  يف  معهم، 

بتقدم التفاوض توطئة الطالقهم. 
واعدا  بااليجاب،  للحزب  العام  االمني  رّد 
القطري،  االمريي  الديوان  حيال  بخطوة 

عىل ان يطلعه الحقا عىل نتائجها.
بانقضاء ايام قليلة، منتصف ترشين االول، 
تبلغ اللواء ابراهيم من السيد نرصالله انه 
حادث املسؤولني القطريني الذين وعدوه 
بتحريك امللف وتعزيز وساطتهم يف وقت 

قريب. 
عىل اثر عودته من زيارة رسمية للكويت 
يف 9 ترشين االول تبلغ اللواء ابراهيم من 
الكبييس  غانم  القطري  الدولة  امن  مدير 
موفده،  من  قريب  اتصال  توقع  عليه  ان 

وهو يف طريقه اىل بريوت.
اضاف له: سازورك قريبا. 

ثم قال: سيتم انهاء هذا املوضوع.
من اسطنبول اتصل املوفد القطري بخلية 
ملف  مبتابعة  املعنيني  العام  االمن  ضباط 
بان  واخطرهم  املخطوفني،  العسكريني 
ختمه،  خطة  يف  يرام  ما  عىل  االتصاالت 

مرجحا طيه نهائيا يف وقت وشيك. وطلب 
عىل  ابراهيم  اللواء  اطالع  الضباط  من 
هذا التطور، متهيدا لتبادل لوائح الرشوط 
تضمن  قد  كان  نهايئ  اتفاق  اىل  توصال 

اآليت:
1 ـ اطالق عدد من السجينات يف سوريا.

من  بدال  لبنان  يف  سجينا   13 اطالق  ـ   2
ان  النرصة"  "جبهة  اكتشفت  بعدما   ،16
ثالثة منهم ال يدينون بالوالء لها، فُشِطبوا 

من الالئحة.
النازحني  ـ ارسال 13 شاحنة متوين اىل   3
داخل  عرسال  مخيامت  يف  السوريني 

البلدة.
القطرية  "الجزيرة"  لقناة  السامح  ـ   4

فقط بالنقل التلفزيوين لتنفيذ االتفاق.
مسار  عىل  املطلق  االعالمي  التكتم  ـ   5
تنفيذ االتفاق، عىل ان اي ترسيب يحيله 

ملغى.
اخضع اللواء ابراهيم بنود االتفاق للدرس، 
يف  الـ13  املوقوفني  معظم  ان  له  وتبني 
اسامؤهم  الواردة  اللبنانية،  السجون 

تبعا  عقوبتهم  انهوا  الرشوط،  الئحة  يف 
لالحكام القضائية الصادرة يف حقهم. وكل 

منهم ينتظر الجلسة االخرية. 
وتوفريه  اللبناين  القضاء  مبساعدة 
خلية  اتخذته  بقرار  استثنائية  تسهيالت 
الحكومة  رئيس  برئاسة  الوزارية  االزمة 
متام سالم، بدت موافقة لبنان عىل اتفاق 
ادىن  بال  اللبنانيني  العسكريني  استعادة 
ابراهيم رّصح، يف  اللواء  كان  تقريبا.  مثن 
غري  تفاوضه  يضع  انه  متفاوتة،  اوقات 
االرهايب  التنظيم  الخاطفني يف  املبارش مع 
الوطنية.  والسيادة  القانون  سقف  تحت 

الخلية  وضعته  الذي  السقف  وهو 
الوزارية، القائل برفض اطالق اي موقوف 
بدماء  يداه  تلطخت  او  قضايئ،  ملف  يف 
لبنانيني. كان قرارها ايضا رفض اطالق اي 

موقوف ينفذ عقوبة. 
بناء عىل هذه القواعد، ارسل املدير العام 

لالمن العام موافقته عىل الصفقة.
وبارش  قطري  وفد  بريوت  اىل  حرض 
العام  االمن  ضباط  مع  اجتامعات 
باللواء  االجتامع  يطلب  ان  قبل  املعنيني، 
سلسلة  حينذاك  عقد  كان  الذي  ابراهيم 
النواب نبيه  اجتامعات مع رئيس مجلس 
ووزير  سالم  متام  الحكومة  ورئيس  بري 
عىل  واطلعهم  املشنوق،  نهاد  الداخلية 
ابرام  يرجح  جعله  ما  التفاوض  تطورات 

اتفاق تبادل يف وقت قريب. 
 29 االحد  بنوده  بتنفيذ  االتفاق  قىض 
ترشين الثاين، وتحديدا عند الثانية عرشة 
اىل  التوصل  ايضا  التنفيذ  حّتم  ظهرا. 
وقف للنار يف الساعات الثامين واالربعني 
بغية  املحدد،  املوعد  يف  تسبقه  التي 
اذ  وامان.  املهمة يف هدوء وسالم  انجاز 
الجيش  قائد  ابراهيم  اللواء  قصد  ذاك 
بقيادة  واتصل  قهوجي،  جان  العامد 
اىل  سعيا  دمشق  زار  ثم  الله،  حزب 
الحصول عىل وقف للنار من كل االطراف 
املتقاتلني وخصوصا يف سوريا. مع االخذ 
منذ  املستجد  الدويل  العامل  االعتبار  يف 
مبارشا  طرفا  روسيا  دخول  مع  ايلول 
رشيكا  باتت  وقد  سوريا،  يف  الرصاع  يف 
يقتيض  ما  الحربية،  االعامل  يف  رئيسيا 
التواصل مع قيادتها العسكرية هناك يف 
النار.  وقف  مسؤولية  يف  ارشاكها  سبيل 
صار  عسكرية،  هدنة  االتصاالت  امثرت 
النهايئ  املوعد  مع  موعدها  تكريس  اىل 
 29 االحد  ظهر  التبادل  اتفاق  لتنفيذ 

ترشين الثاين.  
ابراهيم  اللواء  خابر  االحد،  فجر  الرابعة 
سري  عىل  لالطمئنان  الضباط  خلية 
منها  مستفرسا  االتفاق،  تنفيذ  تحضريات 
عن االستعدادات، بعدما ارص ليل السبت 

املساعدات  شاحنات  انطالق  عىل 

يف جرود عرسال.

استطالع مكان التبادل.

يف اللبوة.

ما بني االول من آب 2014 واالول من كانون االول 2015، ستة عرش شهرا عاشها 
ستة عرش عسكريا لبنانيا يف قوى االمن الداخيل والجيش خطفتهم "جبهة النرصة"، 
واقتادتهم اىل جرود عرسال بعد معركة ضارية بينها والجيش. عىل مر االشهر الطويلة 
املفاوضات  من  تحىص  ال  الوساطات الطالقهم وجوالت  تتوقف  مل  تلك،  املنرصمة 
وتبادل لوائح الرشوط. اىل ان استعادوا حريتهم بعدما قاد املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم، بتكليف رسمي من مجلس الوزراء، وساطة اسرتجاعهم تحت 
سقف القانون وعدم التنازل عن سيادة لبنان والكرامة الوطنية. انتهى املطاف بخطة 
اطالقهم كان لقطر دور بارز فيها مذ ُدعيت اىل بذل جهودها والتوسط مع "جبهة 
النواب نبيه بري  ايجابية مل يغب عنها رئيس مجلس  بالتزامن مع ادوار  النرصة"، 
ورئيس الحكومة متام سالم والرئيس سعد الحريري واالمني العام لحزب الله السيد 
حسن نرصالله والنائب وليد جنبالط، اىل خلية االزمة املنبثقة من مجلس الوزراء 
تحرير  وجهود  الخطف  ملف  رافق  الذي  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  وخصوصا 
العسكريني  بني  التبادل  لسوريا سّهل  بدور  ناهيك  وتفاصيله.  بدقائقه  العسكريني 

املخطوفني وسجناء اسالميني يف رومية

وضع اللواء ابراهيم 
تفاوضه غير املباشر مع 

الخاطفني تحت سقف 
الوطنية  القانون والسيادة 
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الغذائية اىل عرسال، وكانت تحتاج اىل 
املكان  اىل  للوصول  ساعات  اربع  قرابة 
يف  تراعى  ان  عىل  لركونها،  عليه  املتفق 
تحرك القافلة الرسية التامة تفاديا للفت 
االنتباه. اال ان رئيس خلية الضباط العميد 
الرابعة  ابراهيم،  اللواء  اخطر  منح صوايا 
انقلبت  بعدما  الرتيث  برضورة  فجرا، 
برمته،  االتفاق  عىل  النرصة"  "جبهة 
وادخلت اليه رشوطا جديدة كان العميد 
ـ  السبت  ليل  منتصف  بعد  تبلغها  صوايا 
بعد  رئيسه  ايقاظ  يشأ  مل  انه  اال  االحد. 

نهار منهك من العمل. 

اياه.  يزال  ال  قراري  ابراهيم:  اللواء  رد 
مقررا.  كان  ما  نحو  عىل  االمور  لترس 
من  وصولها  مواقع  يف  الشاحنات  ولتبق 

دون اي تعديل.
اىل  املعنيني  الخلية  ضباط  استدعى   
امليض  عىل  ارصاره  اليهم  وابلغ  مكتبه، 
وان  االتفاق،  بنود  تنفيذ  مراحل  يف 
يصري اىل جمع السجناء موضوع التبادل 
يف  عليه  املتفق  املكان  يف  ونساء  رجاال 
حضور  يف  املحدد،  املوعد  يف  عرسال، 
يف  يزال  ال  كان  الذي  القطري  املوفد 
الحكومة  قرار  عىل  اطالعه  بعد  بريوت، 

استقبال العسكريني املحررين.

اجراء كشف طبي عىل العسكرين املحررين تولته الدائرة الصحية يف االمن العام.

الله  الرشوط تلك، واطلع قيادة حزب 
عىل املطلب املتعلق بـ"ابوطاقية"، بعدما 
االتفاق.  تعرث  دوافع  عن  منه  استفرست 
القطري  باملوفد  لقاء  ُأخِطر يف  ما  رسعان 
الحجريي  مصطفى  رشط  بان  بريوت  يف 

ُسحب من التداول.
اضطلع  دور  عن  املرونة  هذه  نجمت 
اتصاالت  يف  الله  لحزب  العام  االمني  به 
ان  قبل  القطريني،  املسؤولني  مع  اجراها 
يأتيه خرب معاودة املوفد القطري وساطته 
من بريوت اليوم نفسه، االثنني 30 ترشين 

الثاين، يف مناخات من التفاؤل. 
يف  ابراهيم  اللواء  قصده  وصوله،  بعيد 
وبفريق  به  واجتمع  "فينيسيا"  فندق 

ما  الوقت  باستنفاد  واعلمهم  عمله، 
عندئذ  تقرر  مستعجال.  عمال  يقتيض 
االتفاق عىل نحو ما كان  تنفيذ  استكامل 

مرسوما له.

رفضت الخلية الوزارية 
اطالق اي موقوف في 

ملف قضائي، او تلطخت 
يداه بدماء لبنانيني، 

او ينفذ عقوبة

قيادة  مقر  اىل  ابراهيم  اللواء  توجه 
اللبوة  بلدة  يف  الجيش  يف  الثامن  اللواء 
الضباط  خلية  من  تبلغ  بعدما  البقاع،  يف 
املوفد  وان  للخاطفني،  جديدة  رشوطاً 
القطري ينتظر اتصاال من اسطنبول يزيل 
العراقيل يف طريق تنفيذ االتفاق. ما لبث 
التيل يشرتط  ابومالك  بأن  ان احيط علام 
 30( الثلثاء  ـ  االثنني  ليل  االتفاق  امتام 
القطري  املوفد  اخطره  الثاين(.  ترشين 
رشوط  اي  بال  حاصل  التنفيذ  ان  ايضا 

جديدة.
التوقيت  عىل  اللبناين  املفاوض  وافق 
حاال  خرب  ابراهيم  اللواء  وكان  ليال، 
يف  التبادل  اتفاق  تنفيذ  لدى  مامثلة 
طلب  معلوال.  سيدة  دير  راهبات  قضية 
تحّسبا  التبادل.  موقع  تحديد  الخاطفون 
يف  االتفاق  يستهدف  ان  ميكن  ملكمن 
ابراهيم جرود  اللواء  عاين  تنفيذه،  اوان 
افضل  يف  املناسب  املوقع  لتعيني  عرسال 
حاجز  اختار  ولوجستية.  امنية  ظروف 
آخر  يف  تقع  منطقة  يف  حميد  وادي 
سيطرة  وتحت  ممسوكة  آمنة،  عرسال، 
االمر،  الخاطفني  اىل  ابلغ  الجيش.  نريان 
اذ ذاك تحديد  تقرر  الفور.  فوافقوا عىل 
الساعة الصفر للتنفيذ الحادية عرشة ليل 
ابومالك  ان  اال  الثاين.  ترشين   30 االثنني 
التيل كشف للوسطاء انه تلقى تهديدات 
عمد  إن  مراكزه  باجتياح  "داعش"  من 
اللبنانيني. وخشية  العسكريني  تسليم  اىل 
مجددا  التنفيذ  اقرتح  ملكروه،  تعريضهم 
كانون  من  االول  يف  الثلثاء  ظهر  نهارا: 

االول. 
رغم شكوكه يف نيات ابومالك التيل، تيقن 
يوشك  االتفاق  ان  من  ابراهيم  اللواء 
عىل صفحته االخرية، وبات الخاطفون يف 
عن  عاجزين  يجعلهم  وارباك  اضطراب 

الرتاجع عنه. 
باملوافقة  اعلمهم  الثلثاء،  فجر  الخامسة 
الخاطفون  فحدد  جديد،  موعد  عىل 
العارشة قبل الظهر، عىل ان يجري التبادل 
يف املنطقة املحددة. طلب اللواء ابراهيم 
املساعدات  شاحنات  نقل  الضباط  من 

حاجز  اىل  واملوقوفات  واملوقوفني 

يف الرسايا الحكومية.

عىل األكتاف.

عليها  املتفق  املواعيد  التزام  اللبنانية 
المتام التبادل.  

هذه  يف  امليض  من  املقصود  كان 
اي  مع  استباقية  مواجهة  االجراءات، 
اتهام ميكن ان تسوقه "جبهة النرصة" اىل 
وعدم  باملراوغة  املفاوض  اللبناين  الفريق 

بتعهداته.  االيفاء 
"جبهة  مسلحو  بدأ  ظهرا  عرشة  الثانية 
مطالبهم،  سقف  برفع  استفزازا  النرصة" 

ومنها: 
مخيامت  اىل  التغذية  شاحنات  ايصال   •
انتشار  خطوط  خلف  السوريني  النازحني 
لجهة  عرسال  بلدة  بعد  ما  اىل  الجيش، 

االرايض السورية. 
بزيارة  انسانية  منظامت  بعثات  قيام   •
آخر،  اىل  وقت  من  النازحني  مخيامت 

ونقل االدوية ومواد االغاثة اليها. 
الحجريي  الشيخ مصطفى  ترتيب وضع   •
لبنان مع  "ابوطاقية"، وتسهيل سفره من 

عائلته. 
"ابوطاقية"،  مصري  بت  طرح رشط  ان  ما 
الشاحنات  بعودة  ابراهيم  اللواء  أمر 
يف  الخوض  رفض  بريوت.  اىل  والسجناء 
بعدما  ودوره  القضاء  هيبة  ميس  رشط 
قضائية  مذكرات  صدرت  قد  كانت 
مبالحقة مصطفى الحجريي، ناهيك بحكم 

غيايب باعدامه. 
يف هذه الغضون، ظل املوفد القطري عىل 
تواصل مع املسؤولني يف "جبهة النرصة" يف 
رفيعة  مناصب  يشغلون  وهم  اسطنبول، 
التيل.  ابومالك  منزلة  تفوق  تنظيمهم  يف 
تعرث تنفيذ االتفاق عند مصري "ابوطاقية". 
برئيس  اتصاالته  ابراهيم  اللواء  عاود 
تحقيق  يف  امليض  اكد  الذي  الحكومة 
للنازحني  االنساين  املنحى  ذات  املطالب 
الرأي عىل  استقر  املخيامت.  السوريني يف 
تلبية بعضها، واخصها املتصل بالكشوفات 
داخل  والتغذية  االغاثة  وشؤون  الطبية 
انسانية.  محض  السباب  وخارجها  عرسال 
الجيش  قائد  ابراهيم  اللواء  زار  مجددا 

عينها.  للغاية 
اليوم التايل، االثنني 30 ترشين الثاين، ابلغ 
اىل "جبهة النرصة" املوافقة عىل جزء من 
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واوعز  التبادل،  ينطلق  حيث  الجيش 
اىل الصليب االحمر اللبناين موافاة القافلة 
التحضريات  اكتملت  ان  اىل  هناك،  اىل 

اللوجستية.
صباح الثلثاء، جاء خرب ان "جبهة النرصة" 
ستسلم جثة الجندي الشهيد محمد حمية 
يف  املالهي  مدينة  عند  والنصف  التاسعة 
وافق  الجيش.  انتشار  قطاع  يف  عرسال، 
املوقف  هذا  يف  ووجد  اللبناين،  املفاوض 
تنفيذ  بجدية  ينذر  اختباريا  موعدا 
يف  النهائية.  مراحله  اىل  وصوال  االتفاق 
وقت سابق رفض امليض يف اتفاق يستثني 
حساب  يف  وكان  حمية،  الشهيد  جثة 
يف  يستخدمونها  ان  حينذاك  الخاطفني 

مقايضة اخرى منفصلة. 
قال لهم: الجثة قبل االحياء. 

شاحنات  خمس  بارسال  االتفاق  قىض 
الشهيد  مساعدات غذائية يف مقابل جثة 
مقابل  يف  اخرى  شاحنات  ومثاين  حمية، 

املخطوفني. العسكريني 
وافق الخاطفون، فانجزت الصفقة كاملة.  
االمن  من  قوة  تسلمت  العارشة  عند 
يف  اللبناين  الشق  تنفيذ  مكلفة  العام، 
وبدأت  الشهيد،  الجندي  جثة  املهمة،  
وّزع  لالتفاق.  التنفيذية  املراحل  للتو 
املقايضة  موضوع  السجناء  العام  االمن 
االحمر،  للصليب  سيارات  ثالث  عىل 
وارسل اخرى تأيت بالعسكريني املخطوفني. 

موكب  ينطلق  عندما  حميد:  وجومانة 
العسكريني من هناك نالقيهم بهام.  

العام  االمن  لضباط  حميد  جومانة  قالت 
انها تريد البقاء يف عرسال، وشقيقة ابومالك 

التيل انها ترغب يف السفر اىل الخارج.
ما ان انطلق  موكب العسكريني اللبنانيني، 
اىل  حميد  وجومانة  خالدية  ارسلت 
ابومالك التيل الذي اجتمع بشقيقته ربع 
سالمتها  اىل  اطأمن  كان  انه  رغم  ساعة، 
سابقا بعدما ارسل االمن العام اليه فيلام 
مصورا لها تخاطبه وتعلمه انه اذا مل يرص 
اىل امتام التبادل برسعة قصوى، فإن اللواء 
يف  "السجن  اىل  لردها  مضطر  ابراهيم 
سوريا" من حيث جيء بها، يف ضوء مهلة 

حددتها السلطات السورية. 
امر ال  املصور: هذا  الرشيط  قالت يف  ثم 

اريده ايا يكن الثمن. 
تبيك،  منهارة  الفيلم  يف  املرأة  ظهرت 
انها  اال  الصفقة.  انهاء  شقيقها  وتناشد 
ابراهيم  اللواء  ان  القول  عىل  ارصت 
تريد  ال  لكنها  جيدة،  معاملة  يعاملها 

العودة اىل سجنها يف سوريا مرة اخرى. 
يك  التيل  ابومالك  يف  اثره  الرشيط  ترك 
وانه  خصوصا  االتفاق،  انجاز  يستعجل 
يكن لشقيقته منزلة خاصة اذ يعّدها امه 

الثانية من فرط اعتنائها به صغريا. 
وتغري  ترصفاته  تبدلت  اللحظة  تلك  منذ 
تنفيذ  اىل  صار  ان  اىل  املفاوضات،  مسار 

االتفاق. 
موقعي  بني  الفاصلة  املسافة  تكن  مل 
االنطالق والتبادل تتجاوز كيلومرتا واحدا 

تحت سيطرة الجيش.
ثكنة  اىل  اللبنانيني  بالعسكريني  جيء 
فورا  واخضعوا  اللبوة،  يف  الثامن  اللواء 
االمن  من  طبيب  لدى  طبية  لفحوص 
وارتدوا  ولحاهم  شعرهم  قصوا  العام. 

العسكرية. بزاتهم 
بريوت.  اىل  الطريق  يف  اللبوة  من 
الرسايا  يف  الحكومة  رئيس  استقبلهم 
كذلك  اليهم.  وتحدث  بالوزراء،  محوطا 
املطاف  بهم  وانتهى  ابراهيم.  اللواء  فعل 
افتقدت  التي  عائالتهم  بني  بيوتهم  يف 

وجودهم اشهرا طويلة.

مر اتفاق التبادل بني العسكريني املخطوفني واطالق سجناء اسالميني يف محطات عدة. يف 
املحاولة االوىل، يف الشهرين التاليني للخطف، طالبت "جبهة النرصة" باطالق 850 موقوفا 
يف لبنان وسوريا، يف مقابل العسكريني اللبنانيني. خّفض املفاوض اللبناين املدير العام لالمن 

العام العدد يف جوالت الحقة اىل الحد االدىن. 
خمسة  او  عرش  باربعة  عرش  الستة  العسكريني  مقايضة  طلب  االرقام،  يف  الخوض  عند 
االسالميني مساو  السجناء  باطالق عدد من  النرصة"  عرش موقوفا، ردا عىل متسك "جبهة 
التبادل  ُيفرّس  لئال  االستجابة  عن  اللبناين  املفاوض  امتنع  لديها.  املخطوفني  للعسكريني 

مساواة عسكري بسجني. 
السجينات  النساء  التبادل: تسلم  ايضا عرب مفاوضات اجريت يف اسطنبول تجزئة  اقرتحت 
قبل عرش دقائق من تسليم العسكريني، عىل ان تكتفي بتسليم ثالثة منهم فقط يف املرحلة 
االوىل. رفض اللواء ابراهيم، فجمدت املفاوضات شهرين. بعد اخذ ورد وافق عىل مرحلتني: 
يف االوىل تسليمه اىل "جبهة النرصة" ثالثة سجناء يف مقابل تسلم ثالثة عسكريني، ويف الثانية 

تسليم النساء يف مقابل العسكريني الباقني. قبلت بالعرض.
كان اللواء ابراهيم واجه ايضا معضلة ضامن سالمة العسكريني، وتحديدا بعد اغتيال عسكري 
تلو آخر. وجه اليهم رسالة مفادها: من اليوم ال تفاوض عىل جثث، بل عىل احياء. كلام قتلتم 

اسريا ينخفض السعر وتتضاءل ظروف املفاوضات ورشوطها. 
مل يعد لديه سوى هذه اللعبة لوقف القتل. 

قال لهم: الجثث ال اريدها. كلام قتلتم رجال خذوا جثته، ولن تأخذوا يف مقابلها احدا. 
اذ ذاك ارسل الخاطفون موافقتهم عىل وقف اعدام االرسى، وتعهدوا سالمة العسكريني.

وقف لعبة القتل

بني  ما  متزامنا  التبادل  ينطلق  ان  عىل 
اىل  واحد  وقت  يف  يصلوا  يك  املنطقتني، 

التبادل.  نقطة 
السجناء  ارسال  يف  التيل  ابومالك  طلب 
حضور  يف  ـ  منهم  للتثبت  والسجينات 

اعضاء يف هيئة علامء القلمون ـ اذا كانوا 
اىل  االنتقال  او  لبنان  يف  البقاء  يريدون 

الجرود.
أمر اللواء ابراهيم مساعديه ضباط الخلية 
نقل هؤالء باستثناء شقيقة ابومالك التيل 

رفض املفاوض اللبناني 
اخراج تسلم جثة الشهيد 

حمية من االتفاق، 
واصر على الصفقة 

دفعة واحدة

اللواء ابراهيم مجتمعا بأهايل العسكريني املحررين. الرئيس متام سالم متحدثاً.

... واللواء عباس ابراهيم.

يستمع اىل والدة احد العسكريني املخطوفني.



التفاوض  يف  املضني  الجهد  هذا  يدين  َمن  اىل   ■
لتحرير العسكريني املخطوفني؟

يف  ساهموا  به،  قمنا  ما  يف  اساسيون  رشكاء  مثة   □
ال  الوطن.  اىل  العسكريني  وعودة  التفاوض  انجاح 
ننىس االمني العام لحزب الله السيد حسن نرصالله 
كان اىل جانبنا، مستعدا للتدخل يف كل مرحلة تظهر 
فيها عقبة، خصوصا عندما كنا نشعر بان مثة مطلبا 
كنا  الوطنية.  واملؤسسات  اللبنانية  السيادة  ميس 
لحلحلتها،  القطرية  القيادة  مع  عالقاته  نراهن عىل 
وكان يتدخل عرب خط مبارش مع امري قطر لتجاوزها. 
القيادة  مع  تواصل  عىل  نرصالله  السيد  كان  كذلك 
يتصل  عندما  املطالب  من  كثري  لتخطي  السورية 
االمر باالفراج عن موقوفني وموقوفات لدى السطات 
وتسعة  نساء  ثالث  عن  االفراج  تم  السورية، حيث 
اوالد اطلق البعض منهم يف سوريا، وآخرون اتينا بهم 
اىل لبنان. للرئيس نبيه بري دوره ايضا متابعا يوميا 
كان  ما جرى.  بكل  التفاوض، وكان عىل علم  مسار 
الحريري دور اساس ومهم، وال انىس  للرئيس سعد 
ما قام به لدى امري قطر. عندما وجهت الشكر اىل 
السيد نرصالله والرئيس الحريري يف احتفال استقبال 
توىل  مبَن  حرصته  الرسايا،  يف  املحررين  العسكريني 
االتصال بامري قطر. عندما زار الرئيس الحريري قطر 
اثار املوضوع. ويف جانب من الحديث سأل االمري عن 
الجهة التي ميكن ان يتعاون معها بعدما بلغ اليه ان 
مثة شخصيات لبنانية تطلب التدخل يف هذا املوضوع، 
وان قطر تعمل مع اللواء ابراهيم. كان جواب الرئيس 
يف  ما  اخطر  بان  واعلمه  للغاية،  مهام  الحريري 
املوضوع تحّول ملف العسكريني اىل قضية مذهبية 
وهو ما ال يريده له ابدا، وال يريد حال خارج املنطق 
ورعايتها.  اللبنانية  الدولة  وجود  وخارج  الوطني 
موقف الرئيس الحريري بابداء ثقته يب شكل دافعا 
قويا لتعزيز ثقة القطريني بدوري كمدير عام لالمن 
العام وليس كسّني او شيعي.منذ تلك اللحظة انقلب 
ملف  اىل  امللف  وتحّول  القطريني  ذهن  يف  املشهد 
وطني وليس مذهبيا كام اراد البعض له هذه الصفة 
اللبنانية  بالزواريب  عالقة  اي  له  ليست  املذهبية. 

السياسية واملذهبية. لذلك ارصرت عىل شكر الشيخ 
بعد  القضية ذات  تكن  لو مل  سعد عىل دوره هذا. 
ملفا  ألن  دور  اي  عن  البداية  من  العتذرت  وطني 
الحكومة  لرئيس  ابدا.  يعنيني  ال  مذهبية  بابعاد 
متام سالم دور االب الروحي يل يف هذا امللف بكل 
امتام  عىل  شجعني  َمن  اكرث  هو  ومفاصله.  مراحله 
العملية، وكان اىل جانبي يف كل املحطات. رافقني يف 
كل خطوة. يف كل مرة كنا نجتمع يف خلية االزمة او 
اناقشه يزيدين عزما وصالبة. وقد عرّب عن ذلك رصاحة 

يف احتفال الرسايا ويف االجتامع االخري لخلية االزمة.

من  طويل  مخاض  بعد  العسكريني  استعادة   ■
التفاوض توقيت لبناين أم توقيت الخاطفني؟

□ تّم التبادل يف التوقيت املمكن، وال اقول ان للتوقيت 
هوية سواء كانت لبنانية او غري لبنانية. جمد امللف 
فرتات ثم صار اىل تفعيله يف اسبوع. مل يكن يوما ميتا 
او نامئا. بقي الحديث مع القطريني دامئا ومتواصال. 
نستنسب الفرص لنتحرك يف الوقت املناسب اىل ان 
تدخل السيد نرصالله اخريا، فبات الجو افضل. هنا 
فيه  وساهم  قطريا،  كان  التوقيت  ان  القول  ميكن 
الحضور الرويس الجديد يف املنطقة واالزمة السورية 
تحديدا. لكل هذه العوامل التي اجتمعت، كان دورنا 
االنتظار سنة واربعة اشهر القتناص الفرصة املناسبة. 
ايضا  العسكرية  للتطورات  بالفعل.  وهذا ما حصل 
دور يف التوقيت. كنت اتابع الوضع اليسء لـ"جبهة 
بارد  شتاء  عىل  مقبلة  انها  اعرف  وكنت  النرصة"، 

وقارس يف وضع نفيس يسء محارصة من كل الجهات. 
اتخذ الجيش يف الفرتة االخرية تدابري امنية وعسكرية 
املسلحني  وحرمت  املنطقة  عىل  السيطرة  احكمت 
من الذخرية واملؤن، ما جعلهم يف وضع يتمنون فيه 
املفاوضات للتبادل، وهذا ما استفدنا منه كثريا. يف كل 
هذه املحطات كان الجيش داعام اىل جانبنا. وضع كل 
قدراته يف ترصفنا وحّولنا غرفة عمليات قيادة اللواء 
الثامن يف بلدة اللبوة اىل غرفة عمليات مشرتكة، وكان 
اللواء اىل جانبنا. مكتبه مكتبنا عىل مدى 48  قائد 
ساعة يف وجود ضباط الجيش وضباط االمن العام. 
رافقنا قائد اللواء يف كل جوالتنا امليدانية، وكان رشيكا 
اساسيا  يف كل املراحل التنفيذية منذ بدأت العملية 
اىل ان صار العسكريون يف مقر قيادة اللواء، واىل حني 
مغادرتنا املنطقة اىل بريوت. الحقيقة التي يجب ان 
تقال انه مل يكن للجيش اي تحفظ عن اي بند من 

البنود التي توافقنا حولها. 

■ ما صحة ما تردد يف عدد من وسائل االعالم عن 
وجود بنود رسية يف اتفاق التبادل؟

□ ال صحة عىل االطالق الي بنود رسية او مالحق. 
ما حصل من تعديالت كان ادخال خمس شاحنات 
عرسال،  بعد  ما  النازحني  مخيامت  اىل  متوين 
كلام  اليها  بالدخول  االنسانية  للمنظامت  والسامح 
شبه  اوجه  هناك  تكن  مل  ذلك.  اىل  الحاجة  دعت 
بني اطالق العسكريني وراهبات دير سيدة معلوال 
سوى املحاوالت التي كانت الجهات الخاطفة متارسها 
التفاوض،  ظروف  لتحسني  االخرية  اللحظات  يف 
مستفيدة احيانا من الوضع النفيس يف البلد عندما 
التلفزيون  شاشات  عىل  متسّمرين  الناس  يكون 
بتحسينات  فيحلمون  املخطوفني،  اهايل  واوضاع 
الدقيقة االخرية تحت ضغط الوقت. لذلك متنينا يف 
والحفاظ  الهدوء  االعالم  وسائل  عىل  االخرية  االيام 
عىل الحد االدىن مام هو مطلوب، لئال يكون بعض 
الترصفات يف خدمة الخاطفني وعىل حساب القضية 
الوطنية اللبنانية. كانت مثة ارواح 16 رجال من افراد 
الشعب اللبناين ال بد من امرارها يف افضل الظروف.

■ هل حّسن التبادل صورة "جبهة النرصة" اقليميا 
ودوليا؟

□ ال اعتقد. "النرصة" فرع من "القاعدة"، وهذه 
منظمة  هي  وامريكيا.  غربيا  بها  مسلم  مسألة 
ارهابية، واكرب دليل عىل ذلك جثة الشهيد حمية. 
يقال  ال  اسري  رأس  يقطع  َمن  رأسه.  وقطع  ذبح 

إستعدنا العسكريني دونما مّس السيادة 
والتدّخل في القضاء

اللواء عّباس إبراهيم يسترجع مراحل التفاوض:

ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  اجرى  العام"،  "االمن  مع  يف حوار 
تقييام الستعادة العسكريني املخطوفني من "جبهة النرصة" بعد جوالت طويلة من 
التفاوض توالها يف االشهر املنرصمة، متطرقا اىل ادوار املسؤولني اللبنانيني يف انجاح 
املهمة. ناهيك باصحاب وساطات وجهود اقليمية شاركت بدورها بفاعلية يف ختم 

الصفحة االخرية

السيد نصرالله والرئيس 
الحريري حّضا قطر على 
رعاية االتفاق وإبعاده 

عن املذهبية

اللواء عباس ابراهيم يتحدث اىل "االمن العام".

عنه سوى انه ارهايب. من قبله ما فعلوه ايضا بجثة 
الشهيد عيل البزال. لذلك فإن َمن يحاول تحسني 
صورة منظمة ارهابية او تلميعها فاشل حتام. هذا 
هو التصنيف الوحيد الذي ينطبق عليهم. اما ما 
رافق التبادل من مظاهر مسلحة، فلسنا مسؤولني 
هناك،  القائم  الوضع  هو  هذا  الجيش.  وال  عنها 
وإن مل يره احد من قبل فامر غري طبيعي بالنسبة 
الصورة  جاءت  موجودا.  ليس  انه  يعني  وال  اليه 
لتظهره للناس. عىل الشعب اللبناين ان يعرف ان 
تلك املنطقة محتلة، والصورة مل تخرتع واقعا غري 
قائم، بل اظهرت للجميع هذا الواقع الذي يعرفه 
ليقوم  جاهز  الجيش  ان  اعتقد  لذلك  املسؤولون. 
بأي عملية تغيري هذا الواقع اذا ُوجد قرار سيايس. 
اتخذ  متى  املهمة  هذه  تنفيذ  عىل  قادر  الجيش 

القرار بذلك، لكنه غري موجود.

■ ما املكاسب التي جناها املفاوض اللبناين بعد ثالث 
تجارب مرتاكمة من التفاوض مع منظامت ارهابية؟ 

اي خالصة؟
اعزاز  مبخطويف  بدأ  الذي  املفاوضات  مسلسل   □
سيدة  دير  براهبات  مرورا  العسكريني  اىل  وصوال 
معلوال، رفع من قدراتنا يف املفاوضات. تركيا وقطر 
ساعدتانا يف ملف اعزاز. نحن َمن استثمر يومذاك 
واالجهزة  السوري  النظام  مع  الجيدة  العالقة 
السورية لحل مشكلة لبنانية، من دون ان ندفع اي 
الراهبات قيل  اللبناين. يف ملف  مثن عىل املستوى 
انهن سوريات وال عالقة  البعض يومها  عىل لسان 
لبنانيا ايضا، بل  للبنان بامللف. لكننا مل ندفع مثنا 
فيها  استثمرنا  وانسانية  حضارية  بعملية  قمنا 
موضوع  يف  السوريني.  مع  الجيدة  العالقات  ايضا 
يف  اطلقنا  اننا  اخرى  مرة  ألؤكد  اعود  العسكريني، 
املقايضة اناسا محكومني شارفت احكام بعضهم عىل 
نهايتها واقفلت ملفاتهم. منهم َمن سيستدعى قريبا 
اىل املحكمة. اؤكد ايضا اننا استعدنا العسكريني من 
دون مس السيادة اللبنانية وال التدخل يف القضاء. 
من  يعاين  فهو  الحجريي،  مصطفى  قضية  يف  اما 
مشكلة مع القضاء ومحكوم باالعدام غيابيا، وليس 
كعسكريني  مهمتنا  مصريه.  تحديد  مهمتي  من 

وامنيني ان نذهب لالتيان به وتسليمه اىل القضاء.

■ ماذا اكتسب االمن العام من هذا التبادل؟ 
□ ال ارغب يف الحديث كثريا عن املديرية او دوري انا 
والضباط، فكل ما متكنت منه انني استثمرت عالقايت 
االقليمية والدولية من اجل حل هذا امللف. وهي 
والقطريني والسوريني  االتراك  عالقات مع كل من 
وحزب الله. تحدث عن ذلك الوزير نهاد املشنوق 
بقوله ان العنارص التي حلت هذا امللف هي الدولة 
اللبنانية وقطر وتركيا وحزب الله والدولة السورية 
انه  الفتا  كان  العام.  واالمن  السورية  واملعارضة 
انا افهم ذلك،  اللبنانية واالمن العام.  حدد الدولة 
الن ما لدي من عالقات ممتازة مع مجموعة من 

عالقة  وهي  ملهمتي،  داعمة  كانت  املتناقضات 
واضحة ورصيحة وشفافة ومعروفة. اجاهر بها ومل 
استح منها يوما يف الداخل ومع اي من هذه الدول. 
كلها من العنارص التي وفرت حل املسألة، ولحسن 
حظي وحظ البلد ان مثل هذه امللفات ال تحل اال 
هذه  كل  وضع  عىل  حرصت  كهذه.  عالقات  مبثل 
االمكانات يف مصلحة هذه امللفات ونجحنا يف حلها. 
وهذا ما يعطي قيمة مضافة لالمن العام اكرث مام 
يعطيني قيمة مضافة شخصيا. يف النهاية انا امثل 
ميكن  الجهاز  هذا  وخارج  نفيس،  امثل  وال  جهازا 
ان  لكن يقتيض  القوة.  الكثري من عنارص  افقد  ان 
ال ننىس ان ما يسمى املصالح املشرتكة القامئة عىل 
صالحيات وعىل امكانات هذا الجهاز ال تتوقف عىل 
العالقات الشخصية بيني وبني هذه الدول، وهو ما 
يوحي ايل بنظرية ان جهاز االمن العام كاملاسة التي 
تحتاج اىل الحك، وجئت لحكها، ويف النتيجة الحتمية 

هذه املاسة موجودة.

■ هل ارتسمت خطوط متاس بني االرهاب والدولة 
اللبنانية؟ هل ان عرسال جرح نازف باستمرار؟

□ الواقع يف عرسال يقول ان املنطقة باتت خط متاس 
املنطقة  يتفقد  َمن  واالرهاب.  اللبنانية  الدولة  بني 
ويرى ما فيها ويطلع عىل طبيعة االرض يدرك ذلك. 
و"داعش"  و"النرصة"  الجيش  بني  املواجهة  طبيعة 
تؤكد هذه النظرية. لكن ما تراه هناك عىل االرض 
يعزز الثقة بالنفس والجيش، ويؤكد انه قادر عىل حل 

املعضلة متى حانت اللحظة السياسية.

■ هل كان لروسيا دور؟
تقديم  قررت  دولة  فهم  دور.  بالطبع  للروس   □
املساعدة اىل دولة اخرى. سوريا دولة لها سيادتها، 
وهناك َمن يساعدها بناء عىل طلبها، ولذلك ساعدنا 
الروس عىل ترتيب وقف للنار يف تلك البقعة دون 
غريها لتسهيل التبادل، بالتنسيق بينهم والسوريني. 
القصوى، فلم اسمع  الدرجة  اىل  النار  إحرتِم وقف 
اشتعلت  الجبهة  ان  اال  التبادل،  طيلة  نار  طلقة 
يف اليوم التايل. اود ان اشري هنا اىل ان وقف النار 
الرويس تم ترتيبه من خالل الدولة السورية، وليس 

مبارشة معنا.

■ ماذا تتوقع يف شأن املفاوضات مع "داعش"؟
□ بعد امتام التبادل قلت اننا نبحث عن مفاوض 
جدي مع "داعش"، وعندما يتوفر هذا الشخص - 
املفاوض والتثبت من جديته، لسنا يف خشية من 
الدخول يف مفاوضات. يف موضوع "جبهة النرصة" 
مناكفات  تشهد  االزمة  خلية  اجتامعات  كانت 
وسط تعدد االراء، ويف النتيجة كان رئيس الحكومة 
يحسم الجدل ويؤكد ان له ملء الثقة باملفاوض 
اللبناين، ويتوجه ايل ويقول: اذهب واعمل ما تريد  
تجاذبات  هناك  كانت  طبعا  مسؤولون.  ونحن 
وخصوصا يف بداية االجتامعات. ال اخفي محاوالت 

تسييس امللف وسعي كل شخص اىل البحث عن 
مصالحه. لكنني كنت عىل اقتناع بأن احدا سواي 
لن يحله. كان واضحا امامي ان مثة امثانا من سوريا 
وحزب الله وتركيا وقطر، فَمن سيأيت بها. يف النهاية 
ويتعاطى مع كل  َمن سيجمع  امللف  ليحل هذا 

هذه التناقضات.

■ ملاذا لعبت قطر هذا الدور االيجايب؟
□ يف ملف اعزاز كانت العالقة مع االتراك، وكنا 
عىل علم بأنهم قد ميونون عىل الخاطفني مبساعدة 
الجانب القطري اثر زيارة قمت بها ووزير الداخلية 
آنذاك العميد مروان رشبل للدوحة، حيث التقينا 
بن  الشيخ حمد  الخارجية  وزير  الحكومة  رئيس 
ذلك  رغم  فوعدنا.  املساعدة  منه  وطلبنا  جاسم 
نامت العملية عرشة اشهر اىل ان ذهبت يوما اىل 
تحدث  الذي  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
مني  طلب  ميقايت.  نجيب  الحكومة  رئيس  مع 
ابومازن التحدث اىل السفري الفلسطيني يف انقرة. 
زرته عىل الفور وتبني يل انه عىل عالقة بالخاطفني 
احد  مع  وتواصلت  شخصيا،  ويعرفهم  اعزاز  يف 
الخاطفني سمري العموري. هنا شعر القطريون بان 
االمور بدأت تتسارع، فأنشئت غرفة عمليات يف 
اسطنبول وكنت جزءا منها، ومعنا وزير الخارجية 
القطري ومدير امن الدولة القطري، وكنا نتواجد 
دامئا يف اسطنبول اىل ان حلت القصة. يف النهاية 
علينا ان نكون رصيحني. مل تكن مثة فدية يف اي 
من امللفات الثالثة. ليس هناك مجال لالبتزاز يف 

مثل هذه القضايا، يف موضوع اعزاز وغريه.

15
عدد 28 - كانون الثاني 2016

14
عدد 28 - كانون الثاني 2016



1617
عدد 28 - كانون الثاني 2016عدد 28 - كانون الثاني 2016

الحدث

وزير الداخلية مهنئًا قيادة األمن العام على اإلنجاز:   
تحرير العسكريني تمَّ بعقل سياسي وأمني

نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  هنأ 
انجاز  عىل  العام  االمن  قيادة  املشنوق 
لدى  املخطوفني  العسكريني  اطالق 
"مل  تحريرهم  ان  والحظ  النرصة"،  "جبهة 
العسكري  الشق  تداخل  مع  بسيطا  يكن 
قائال:  املهمة،  يف  واالمني"  والسيايس 
"منطقة عرسال محتلة، ومن السهل علينا 
الدخول يف عملية عسكرية فيها، لكن هذا 
يعني االنخراط يف الحرب السورية. همنا 
السوري".  الحريق  عن  االبتعاد  االسايس 
"املؤسسة  هو  العام  االمن  ان  واوضح 
السياسة  بني  الخلط  عىل  قدرة  االكرث 
عىل  "العمل  رضورة  اىل  الفتا  واالمن"، 
الداخل  نحمي  يك  اكرث  الوطني  التامسك 
اللبناين، والعمل عىل مسار يؤمن النصاب 
الدستوري للبلد، وان ننتبه اىل ان الحريق 
السوري مل ينته بعد". بدوره املدير العام 
شدد  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
امامنا،  وشاقة  طويلة  "الطريق  ان  عىل 
خصوصا يف حامية لبنان واسرتجاع جنودنا 

املخطوفني".
االول  كانون   4 يف  املشنوق  الوزير  زار 
وخاطب  العام  لالمن  العامة  املديرية 
ابراهيم،  اللواء  حضور  يف  ضباطها، 
العسكريني  تحرير  بعد  بجهودهم  مشيدا 

املخطوفني.
بكلمة  اللقاء  ابراهيم  اللواء  استهل 
وفرته  "ملا  امتنانه  عن  معرّبا  ترحيبية، 
لالمن  العامة  للمديرية  الداخلية  وزارة 
لعملها  الرضورية  املستلزمات  من  العام 
اليها".  اوكلت  التي  املهامت  يف  والنجاح 
وشاقة  طويلة  الطريق  ان  "نعي  وقال: 
لبنان واسرتجاع  امامنا خصوصا يف حامية 
داعش  تنظيم  عند  املخطوفني  جنودنا 
الداخل  املخلصني يف  بجهود كل  االرهايب، 
لكن  الخارج.  يف  واالشقاء  واالصدقاء 
الرهان دامئا عىل حنكتكم السياسية التي 

والصرب  اللواء  بها  اتهمني  التي  السياسية 
تتم  ال  كهذه  عمليات  ألن  منه،  واملثابرة 
باالندفاع  بل  واملباغتة،  املفاجأة  بعنرص 
يف  السياسية  الخريطة  جمع  نحو  الهادئ 
مكان ما، عىل اختالف االطراف املشاركني 
ما  يف  سياسية  صلة  وجود  وعدم  فيها 

بينهم".
اضاف: "بالتأكيد ال صلة سياسية بني تركيا 
صلة  وال  السوري،  والنظام  واملعارضة 
كان  الذي  والتنظيم  قطر  بني  سياسية 
بني  سياسية  صلة  وال  العسكريني،  يحتجز 
نفذت.  التي  واملعارضة  السوري  النظام 
هذه  ان  كيف  يرى  هدوء  يف  يراجع  َمن 
هذه  كل  عملت  السياسية  الخريطة 
اللواء  حمله  وما  مرات،  وتعطلت  االشهر 
وجهد  ومثابرة  صرب  من  ابراهيم  عباس 
اىل  للوصول  املعنيني  الضباط  مع  وتعاون 
الخامتة السعيدة. الجانب االمني هو آخر 
السيايس  الجانبان  اما  اهمية.  الجوانب 
االساسيان  البندان  فهام  واالستعالمي 

اللذان رّسعا نجاح العملية".
واكد وزير الداخلية ان "العملية ما كانت 
ودعمها،  االزمة  خلية  مباركة  لوال  لتتم 
واملتابعة  سالم،  متام  الرئيس  رأسها  وعىل 
من  يوم  كل  والسؤال  واالهتامم  الدامئة 
بذله  الذي  والجهد  بري،  نبيه  الرئيس 
االمني العام لحزب الله السيد حسن نرص 
الله يف اتجاه سوريا لدفع النظام السوري 
املشكلة".  هذه  لحل  لبنان  مساعدة  نحو 
واثنى عىل "متابعة الرئيس سعد الحريري 
الثقة  عنوانها  التي  قطر  وزيارته  امللف 
باللواء ابراهيم الستعادة االندفاع القطري 

من اجل املشاركة يف هذه العملية".
ويف رد عىل الكالم عن السيادة والسيادية، 
قرية  وليست  عرسال،  "منطقة  قال: 
عرسال، محتلة. َمن يقول غري هذا الكالم 
الوضع  طبيعة  يعرف  ال  او  مخطئا  يكون 
الجئ  الف   120 املنطقة  هذه  يف  هناك. 
سوري، واكرث من عدد سكانها مبرة ونصف 
من  اآلالف  فيها  جرد  منطقة  هناك  مرة. 
وعلينا  وخارجها،  القرية  داخل  املسلحني 
ان نكون واضحني اكرث يف هذا االمر. لكن ما 

بنجاح  تم  االمر  هذا  الحريق.  لهذا  لبنان 
كبري حتى اآلن".

عىل  "العمل  اىل  الداخلية  وزير  ودعا 
الداخل  نحمي  يك  اكرث  الوطني  التامسك 

العبور  برضورة  الوطني  الشعور  عامدها 
املمكنة،  الخسائر  باقل  املرحلة  هذه  من 
القوى  وكل  العام  االمن  ان  التأكيد  مع 
استعداد  عىل  االخرى  واالمنية  العسكرية 
بلبنان،  التي ترتبص رشا  االخطار  ملواجهة 

خارجية كانت ام داخلية".
فرح  "انا  املشنوق:  الوزير  تحدث  ثم 
انه  االول  لسببني.  اليكم  باملجيء  وفخور 
ونصف  سنة  ناهزت  التي  تجربتي  بعد 
ان  يل  ظهر  الداخلية،  وزارة  يف  سنة 
االكرث  املؤسسة  هي  العام  االمن  مؤسسة 

واالمن،  السياسة  بني  الخلط  عىل  قدرة 
انها  مبعنى  كثريا.  مهمة  مسألة  وهذه 
املؤسسة القادرة عىل القيام بعمل سيايس 
من  عسكريا   16 عن  االفراج  مثل  معقد 
اوالدنا واخواننا يف االيام االخرية، ومل تكن 
لتتم بعقل عسكري فقط. اهمية العملية 
السيايس  الدور  بني  بالخلط  متت  انها 
العسكري،  والعمل  املعلومايت  والدور 
ما  عاديا.  او  بسيطا  ليس  استثناء  وهذا 
سياسيا  عمال  كان  االخرية  االيام  يف  حصل 
معقدا  امنيا  عمال  وليس  كثريا،  معقدا 
من  تم  التي  السياسية  الخريطة  فقط. 
واسعة  العسكريني  عن  االفراج  خاللها 
الحال  بطبيعة  هم  فيها  املشاركون  جدا. 
وشكر  شكري  اكرر  التي  قطر  دولة 
به  قام  الذي  للدور  جميعا  اللبنانيني 
دولة  هناك  وحامسته.  واندفاعه  امريها 
تركيا والنظام السوري واملعارضة السورية 
من  وكمية  العام،  واالمن  الله  وحزب 
املعلومات املتداولة بني كل هذه االطراف. 
ما كان ممكنا ان تتم العملية لوال الحنكة 

هي خياراتنا يف هذا املجال؟ خيارنا الدائم 
جان  العامد  الجيش  قائد  اعتمده  الذي 
قهوجي بسياسة حكيمة وواقعية ووطنية 
آتون  يف  الدخول  عدم  هو  ومنطقية، 

الحريق  عن  واالبتعاد  السورية  الحرب 
اىل  ندعو  ان  جدا  البساطة  من  السوري. 
عمليات عسكرية يف منطقة عرسال. لكن 
عرسال  منطقة  يف  العسكرية  العملية 
من  بدال  السورية.  الحرب  داخل  عملية 
ان نشتيك او نعرتض عىل صور ظهرت يف 
علام   - بوجودهم  نعرف  االعالم ملسلحني 
ان من االفضل بالتأكيد ان ال تظهر – فان 
اللبنانية منذ خمس  الدولة  االهم سياسة 
عدم  عىل  القامئة  اليوم،  حتى  سنوات 
وتعريض  السورية  الحرب  يف  االنخراط 

اللبناين، والعمل عىل مسار يؤمن النصاب 
الدستوري للبلد، وان ننتبه اىل ان الحريق 
ان  ميكنه  احد  وال  بعد،  ينته  مل  السوري 
متأخرة.  صارت  القصة  هذه  ان  يقول 
يف  الدويل  االنخراط  حجم  ان  الواضح 
الحرب موضع خالف ما اذا كان يستعجل 
ويؤخرها.  يعطلها  او  سياسية  تسوية 
ان  ميكن  ال  االجتهاد،  يف  ندخل  ال  ليك 
نترصف سوى عىل اساس ان هذا الحريق 
وجهدنا  ومهمتنا  ومستمرا،  قامئا  يزال  ال 
املمثلة  والعسكرية  السياسية  ومقدرتنا 
بكل االجهزة، وعىل رأسها الجيش، حامية 
الصحة  خالل  من  تتم  حاميته  بلدنا. 
استعادة  متثلها  التي  والوطنية  السياسية 
العسكريني، وان شاء الله لن يتأخر احد، 
وستبذل جهود رمبا اكرث واصعب يف الفرتة 
املقبلة من اجل العسكريني التسعة الذين 

ال يزالون مختطفني عند تنظيم داعش".
نجحت  "التي  االمنية  باالجهزة  واشاد 
الدول  من  فنحن  االرهاب،  مواجهة  يف 

استباقية،  عمليات  اجرت  التي  القليلة 

الوزير املشنوق: االفراج 
عن 16 عسكريا لم يكن 

ليتم بعقل عسكري فقط، 
بل بعقل سياسي ايضا

وزير الداخلية: االمن العام 
هو املؤسسة االكثر 

قدرة على الخلط 
بني السياسة واالمن

والضباط املشاركون.الوزير نهاد املشنوق واللواء عباس ابراهيم عىل منصة اللقاء.
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ومن الدول القليلة التي متكنت يف فرتة 
قياسية من ان تكتشف جرمية كبرية كالتي 
الجهد قامت  الرباجنة. هذا  جرت يف برج 
به قوى االمن الداخيل وشعبة املعلومات. 
بها  يشعر  وطنية  كبرية  مسؤولية  هناك 
كل رجل امني ويترصف عىل اساسها، رغم 
فاكرث.  اكرث  تساعد  التي  االمكانات  ضعف 
رئيسيا  كان جزءا  العام  االمن  ان  انىس  ال 
من عمليات استباقية، وكانت له مساهمة 
يف املعلومات التي ادت اىل انجاح عمليات 
واوتيل  روي  دو  فندق  يف  استباقية 
الجهد  عىل  "اهنئكم  وختم:  نابليون". 

العام  االمن  انجاز  بعد  قليلة  ساعات 
املخطوفني  العسكريني  اطالق  مهمة 
املدير  تحدث  النرصة"،  "جبهة  لدى 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
نفذوا  الذين  والعنارص  الضباط  اىل 
بهم،  جمعه  لقاء  يف  تحريرهم،  مهمة 
"تضحيات وخطر  من  بذلوه  مبا  مشيدا 
تعرضنا له جميعا الننا رشكاء فيه"، قائال 
ان "القائد هو َمن يرأس قوته ويتقدمها 

عىل االرض وال يديرها عن بعد". 
املديرية  عمل  وترية  ان  عىل  وشدد 
تصاعدا  "ستزداد  العام  لالمن  العامة 
مؤكدا  واللبنانيني"،  لبنان  امن  لحفظ 
ان "لوال ثباتنا ومهاراتنا وامياننا الوطني 
يف  اليومية  انجازاتنا  كانت  ملا  الجامع 
وافضت  خضناها،  التي  امليادين  سائر 
ارهابيني  وتوقيف  االمني  متيزنا  اىل 
اداريا  وتألقنا  تقريبا،  يومي  نحو  عىل 
والوافدين  اللبنانيني  مع  تواصلنا  يف 

والسياح". 
وقال: "ال تراجع عام وضعناه من خطط 
عىل املرحلتني القصرية والطويلة االمد".
الحفاظ  "رضورة  ابراهيم  اللواء  واكد 
عىل صورة االمن العام كمؤسسة وطنية 

القوة  ال  القوانني  تحكمها  لبنان،  لكل 
انجازات  اىل  تركن  التي  االستعراضية، 
"أمن  وقال:  ونوعية"،  كمية  امنية 
اللبنانيني واملقيمني يعني اننا مسؤولون 

امامهم ولسنا فوقهم". 
االنجازات  نشوة  تطيح  "ان  من  وحذر 
التضحيات  كل  املحققة  والنجاحات 
بناء  عىل  تعمل  التي  املديرية  وصورة 
دولة آمنة ال دولة امنية قمعية". وقال: 
مقدس،  حق  والتعبري  الرأي  "حرية 

االرهاب  ومواجهتنا  الحضارية  وقيمنا 
وصونها،  الحريات  بهذه  متسكنا  تعني 
تعني  وال  لها.  املالمئة  املناخات  وتوفري 
امناط  تكريس  االحوال  من  حال  يف 
توجيهية وفوقية تصادر الحق الطبيعي 

للبرش يف الحرية والحياة".
انتم،  كام  "ابقوا  القول:  اىل  وانتهى 
وليس  واملؤسسة  للوطن  واعملوا 
لهام  اال  يكون  ال  فالوالء  لالشخاص. 

فقط".

اللواء إبراهيم أمام القّوة املحّررة للعسكريني املخطوفني:
نعمل على بناء دولة آمنة ال دولة أمنية

كلنا  لكم  القول  واتيت  بذلتموه،  الذي 
مسؤولية  الصعب  الوقت  هذا  يف  نتحمل 
واالستقرار.  النظام  حامية  يف  وطنية 
من  الكثري  فيها  جغرافية  منطقة  يف  نحن 
عالية  االستقرار  نسبة  ذلك  مع  الحرائق. 
البلد  اليوم.  حتى  سنوات  خمس  منذ 
يف  االمنية  واجهزته  ايضا  واهله  خري  يف 
بكثري من  اكرب  به  تقوم  ما  الف خري، ألن 
وميكنها  اكرث  يدفعها  ما  ولكن  امكاناتها، 
وتعبها  وسهرها  وطنيتها  هو  النجاح  من 
وجهدها وصربها، وانا متأكد من ان احدا 
ال يقرص يف االجهزة االمنية يف االمن العام 

املعلومات،  وشعبة  الجيش  ومخابرات 
العامد  يلعبه  الذي  الوطني  الدور  وال 
قهوجي يف حامية استقرار البلد، يف انتظار 
كاالمنيني  السياسيني،  نحن  نترصف،  ان 
املسؤولية  من  نفسها  العالية  بالنسبة 
وال  واستقرارنا،  نظامنا  ونحمي  والوطنية، 
االنظمة  فيام  نيله،  نستطيع  ال  ما  نطلب 
نعاين  ال  مشكالت  تعاين  بكثري  منا  االغنى 
منها نحن يف قدراتنا املحدودة. شكرا لكل 
الجهد الذي قمتم به، وان شاء الله تكون 
املهامت  لكل  نجاح  اعالن  املقبلة  االيام 

التي تكلفون القيام بها".

اللواء عباس ابراهيم مخاطبا ضباط االمن العام وعنارصه منفذي مهمة تحرير العسكريني.

70 سنة من األمن العام

تعلن المديرّية العاّمة لألمن العام
 تصميمهــا المثابرة حتى النهاية.
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نشاطات
زائرًا الرابطة المارونية والمجلس العام الماروني

اللواء إبراهيم: الشغور الرئاسي يهّدد الوجود املسيحي
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  لبى 
ابراهيم دعوة الرابطة املارونية واملجلس العام 
املاروين، وناقش معهام استحقاقات شتى ابرزها 
رئيس  وانتخاب  الرشق  يف  املسيحي  الوجود 
للجمهورية. واذ الحظ ان الشغور يهدد الوجود 
للبنان رئيس  انه "سيكون  املسيحي، شدد عىل 

وان استغرق االمر بعض الوقت".
بعد جولة قصرية عىل مقري الرابطة املارونية 
استهل  لقاء  ُعقد  املاروين،  العام  واملجلس 
لجنة  مقرر  من  ترحيب  ثم  الوطني،  بالنشيد 
معرّبا  قسطنطني  انطوان  الرابطة  يف  االعالم 
ابراهيم  للواء  الوطنية  بـ"االنجازات  عن فخره 
ورصيحا.  اخويا  نريده  بلقاء  والسعادة 
صادقة.  عالقة  تولد  الصادقة  فاملكاشفة 

والصدق يجمعنا يف محبة لبنان". 
اللمع  ايب  سمري  النقيب  الرابطة  رئيس  والقى 
انتم،  الذي  االنسان  "من  ان  فيها  قال  كلمة 
واجبكم  اخريا  دعاكم  ترعون،  التي  واملؤسسة 
الوطني واالنساين اىل تكثيف التحرك شطر دول 
واقع  عن  واحصاءات  دراسات  حاملني  القرار، 
عىل  االضاءة  اىل  منها  تهدفون  واملحيط،  لبنان 
اوضاعهم الدميوغرافية واالنسانية واالمنية وعىل 
الساحة  يف  فاضحيتم  فيهام،  القامئة  التوازنات 
ويعاد  ويجيب،  يسأل  كَمن  والدولية  اللبنانية 
يتيح  كام  اخريا،  لنا  اتيح  وقد  امللامت.  يف  اليه 
للبنانيني جميعا، تثمني تحرككم يف زمن تأمل فيه 
الشعب حتى اشفق عليه االمل. فكنتم بنجاحكم 
وتواضع  وبخفر  االرس،  من  جنودنا  تحرير  يف 
املؤمنني، بلسام للجراح وامثولة وطنية تحتذى".
املاروين  العام  املجلس  رئيس  نائب  واشاد 
املجلس  رئيس  باسم  مخلوف  اميل  املحامي 
ابراهيم  باللواء  الخازن  وديع  السابق  الوزير 
مع  التعامل  يف  عالية  بخلقية  يتحىل  "الذي 
ملفات شائكة للغاية، وهو الذي متكن يف فرتة 
باملآثر،  حافلة  انجازات  يحقق  ان  من  وجيزة 
واكتشاف خاليا ارهابية، واالفراج عن املعتقلني 
معلوال.  راهبات  واطالق  اعزاز،  يف  اللبنانيني 
العسكريني  االرسى  تحرير  الكبري  انجازه  واخريا 
لدى جبهة النرصة ليتابع رص الجهود يف ملف 

اللواء عباس ابراهيم يتحدث اىل الرابطة املارونية واملجلس العام املاروين.

ويتسلم درعا تكرميية.

االرسى لدى داعش".
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة: "احسست بانني 
نفيس  اعترب  هنا  منكم.  جزء  وبأنني  منزيل  يف 
مكتبي،  يف  لبنانيا  نفيس  اعترب  كام  مارونيا، 

وشيعيا يف منزيل".
زيارته  اىل  سؤال،  عىل  ردا  ذلك،  بعد  تطرق 
االول.  فرنسيس  بالبابا  واجتامعه  الفاتيكان 
مع  قامت  عالقة  نتيجة  واللقاء  "الزيارة  قال: 
الفاتيكان منذ ثالث سنوات بالواسطة واملراسلة، 
وكنت ازود املسؤولني يف الحارضة رأيي واخربهم 
عن وجع املسيحيني ومعاناتهم، وارى ان االرزة 
من دونهم ومن دون حضورهم الفاعل مكسورة 
الجانب، خصوصا وان البابا الراحل يوحنا بولس 
وليس  رسالة  لبنان  ان  قال  عندما  اصاب  الثاين 
املشوار  باكامل  نقتنع  ان  علينا  فحسب.  وطنا 

معا، مسلمني ومسيحيني، يف بلد الرسالة".
وتناول مضمون الحديث مع البابا: "رشحت له 
الوضع يف لبنان عموما وحال املسيحيني خصوصا، 
للمسيحيني  االخري  املعقل  هو  لبنان  ان  وقلت 
الرئيس  هو  جمهوريته  رئيس  وان  الرشق،  يف 
واملطلوب  املنطقة،  هذه  يف  الوحيد  املسيحي 
الن  للجمهورية،  رئيس  انتخاب  مساعدتنا عىل 
الرئاسة يشكل خطرا  الشغور يف سدة  استمرار 
املسيحي  الوجود  ويهدد  الرسالة،  ـ  لبنان  عىل 
لقد  البابا:  قداسة  اجابني  محققة.  باخطار 
املوضوع،  يف  اوباما  باراك  الرئيس  مع  تحدثت 
غري  املسيحيني  ان  يف  تكمن  املشكلة  لكن 

موحدين".
سئل اللواء ابراهيم هل ان ما طرحه مع البابا 
ان  يف  شك  من  "ما  فاجاب:  نتيجة؟  اىل  يؤدي 
للملف الرئايس بعدا اقليميا نتيجة ارتباط بعض 
القوى االقليمية بالوضع اللبناين ومكونات هذا 
هو  فرنجية  سليامن  النائب  ترشيح  وان  البلد. 
نتيجة تقارب ايراين – سعودي. آسف ان اقول 
بدأ  املسار  الحال.  واقع  هو  هذا  لكن  ذلك، 
وان  رئيس  للبنان  وسيكون  رئيسا،  وسننتخب 
بها  يطل  صورة  ابشع  ان  وقتا.  ذلك  استغرق 
لبنان، بل الدولة اللبنانية، عىل العامل صورة البلد 

الشلل  اىل  نظرا  االمنية  االجهزة  من  املمسوك 
واملدنية  الدستورية  املؤسسات  يطاول  الذي 
هو  واالقتصاد  الدولة،  هيكل  االمن  للدولة. 
اللحم الذي يكسو هذا الهيكل، والسياسة هي 
الثوب الذي يكسو االثنني معا. اليوم، ويالالسف، 

الدولة هي عىل العظم، اي عىل الهيكل".
اىل  الدعوة  البابا  قداسة  من  "طلبت  وقال: 
الفاتيكان  يف  يعقد  الرشق  ملسيحيي  مؤمتر 
التطورات  ظل  يف  هؤالء،  وضع  يف  للبحث 
ورضورة  باملنطقة،  تعصف  التي  الخطرية 
الحفاظ عىل وجودهم، الن السيد املسيح هو 
من هذه االرض، وليس من روما وال باريس وال 

واشنطن".
لتحرير  عسكري  عمل  يقم  مل  ملاذا  سئل 
مع  التفاوض  من  بدال  املختطفني  العسكريني 
خاطفيهم؟ فاجاب: "موضوع العسكريني الـ16 
اخذ لغطا كبريا. لو كنت صاحب القرار للجأت 
معارضة  هناك  لكن  العسكري.  الخيار  اىل 

سيايس عيّل تنفيذه. مل اعط جبهة النرصة شيئا، 
انتهى،  احكامهم قد  تنفيذ  اطلقوا كان  والذين 
امىض  وقد  املحكمة  امام  سيمثل  َمن  وهناك 
به  سيحكم  ما  احيانا  تفوق  مدة  السجن  يف 
مبوجب القانون. يف كل مراحل التفاوض يف اعزاز 
وراهبات دير سيدة معلوال، ويف االمس القريب 
يف عرسال، دفعنا من الكيس السوري وليس من 
كيس لبنان. دمشق كانت تلبي طلباتنا باطالق 
وتنظيامت  النرصة  جبهة  من  لديها  مسجونني 

اخرى يف مقابل تحرير مخطوفينا".

واوضح ان عدم توافر املناصفة رغم ذلك، كان 
سيحمله عىل تجميد النتيجة. 

يف  امليض  استطيع  مدى  اي  اىل  "لكن  وسأل: 
وسائر  العام  االمن  االجراء يف ضوء حاجة  هذا 

املؤسسات اىل عنارص ودم جديد؟".
رئيس  "صالحيات  سؤال:  عىل  ردا  واضاف 
نظر. يف مكان  اعادة  تستلزم  باتت  الجمهورية 
ما الوزير اقوى من الرئيس. وهذا االمر يجب ان 
يصحح. الوضع الدستوري القائم مسخ عجيب، 

ويجب العمل عىل تصويب الخلل".
واعاد اللواء ابراهيم ما سبق ان قاله عن تنظيم 
داعش  فإن  عمل،  ارادة  هناك  "طاملا  "داعش": 
اىل افول، ولبنان اىل استقرار، وال خطر عليه من 
داعش ومن سواه. نحن مستعدون للتضحية، وال 
ساهرين  االجهزة  وسائر  الجيش  دام  ما  خوف 
ويسقط لهم الشهداء. نحن يف خري ويف الف نعمة 
قياسا مبا يحصل من حولنا. وقد اكدت ان القطار 
هناك  وستكون  يتوقف،  ولن  السكة  عىل  بات 
لبنان  تاريخ  قرأ  َمن  بعيدة.  غري  فرتة  يف  نتائج 
االجيال  عىل  مّر  الذي  وان  ميوت،  ال  انه  يعرف 
يغرّي  ان  يستطيع  احد  فال  علينا،  مير  مل  السالفة 

لبنان، وهو ضمن حدوده ال يتوسع وال يضمر".
"يف  قال:  السوريني،  النازحني  موضوع  عن 
خالفوا  سوريا   14 ترحيل  حاولنا  النزوح  بداية 
اننا  باعتبار  علينا  القيامة  فقامت  القوانني، 
عادوا  رحلوا  بعدما  لكن  النظام.  اىل  نسلمهم 
هذا  اصبح  وقد  الرشعية.  بالطرق  جديد  من 
النازحني  استضافة  مع  فريق  سجاليا:  املوضوع 
وآخر ضده، حتى اصبح ال مشكلة ملَن يرتكب 
جرمية يف دخول لبنان واملكوث فيه. يف االساس، 
الف   350 هناك  السورية،  الحرب  نشوب  قبل 
ثابتة  بصورة  لبنان  يف  موجودين  سوري  عامل 
العدد  اصبح  الحرب  اشتداد  ومع  موسمية،  او 

يفوق مليونا ونصف مليون نازح".
العام  االمن  بني  التعاون  حول  حوار  دار  ثم 
التجنيس  املارونية يف شأن طلبات  واملؤسسات 
ابراهيم جهوز  اللواء  فاكد  الجنسية،  واستعادة 
االمن العام ملواكبة هذا امللف وفق ما تسمح به 
القوانني املرعية "بهدف ترسيع انجاز املعامالت 

وبتها مبرونة وانفتاح".
يف نهاية اللقاء، اومل ايب اللمع عىل رشف اللواء 
تقديرا  املارونية  الرابطة  درع  ومنحه  ابراهيم 

النجازاته.

قاله  ما  تذكرون  وكلكم  للموضوع،  سياسية 
ندخل  لن  اخريا:  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير 
اىل الجرد النه دخول اىل الحرب السورية. اذن 
بداية  يف  التفاوض.  خيار  سوى  لدينا  يكن  مل 
التي  االزمة  وخلية  املقايضة،  ضد  كنت  االزمة 
شخصيا  ومني  وزراء   6 من  تتشكل  كانت 
اجمعت عىل اتباع اسلوب التفاوض، وهذا قرار 

واعرب اللواء ابراهيم عن عدم رضاه عن حجم 
واجهزتها  الدولة  ادارات  يف  املسيحي  الوجود 
وقال  واالمنية.  والعسكرية  االدارية  واسالكها 
العام اطلق دورة تطويع 500 مأمور  ان االمن 
عدد  لكن  واملسلمني،  املسيحيني  بني  مناصفة 
املسلمني كان اضعاف عدد املسيحيني املتقدمني، 
ما اضطره اىل خفض معدل النجاح اىل 20/11. 

الرئاسي بعد  للملف 
اقليمي نتيجة ارتباط قوى 

اللبناني بالوضع  اقليمية 

صالحيات رئيس 
باتت تستلزم  الجمهورية 

اعادة نظر
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ويف القمة العربية يف رشم الشيخ.

الرئيس متام سالم يف الجمعية العمومية لالمم املتحدة يف نيويورك.

تقرير

متام  الحكومة  رئيس  جوالت  شملت 
ومرص  السعودية  العربية  اململكة  سالم 
واملانيا  واالردن،  وقطر  والكويت 
ونيويورك، ومتيزت مبحطات اساسية هي: 
لالمن  املتوسطية  االوروبية  القمة  مؤمتر 
لالمم  العمومية  الجمعية  ميونيخ،  يف 
هامشها  عىل  انعقد  نيويورك  يف  املتحدة 
لبنان  لدعم  الدولية  املجموعة  مؤمتر 
االرهاب  مكافحة  حول  الدويل  واملؤمتر 
املانحة  للدول  الكويت  قمة  والتطرف، 
للدول املضيفة للنازحني السوريني، القمة 
 - العربية  القمة  الشيخ،  رشم  يف  العربية 

االمريكية الالتينية يف الرياض. 

واملعتدلة  للشعوب،  والصديقة  املحايدة 
يف  مساهام  العامل،  دول  مع  التعامل  يف 
تقديم افكار واقرتاحات ملعالجة مشكالت 
اقليمية ودولية، كان يعيش وضعا سياسيا 
الوضع  هذا  بدا  ومعقدا.  صعبا  داخليا 
تنامي  بسبب  الخارجي  لوجهه  مغايرا 
مناحي  عطلت  التي  الداخلية  الخالفات 
عجز  فيه.  والسياسية  الدستورية  الحياة 
واقرتاحات  افكار  استنباط  عن  تاليا 
جذرية تعالج ازماته التي تتوالد كل فرتة 

لسبب او آخر.
والبعيدة،  القريبة  العامل  دول  ان  الالفت 
ايضا  هي  كانت  والصديقة،  الشقيقة 
الحروب  عن  الناجمة  مبشكالتها  منشغلة 
االقتصادية  واالزمات  االرهاب،  ومكافحة 
السياسية  والعالقات  واالجتامعية، 
تتمكن  فلم  بعض،  مع  بعضها  املتوترة 
مشكالته  تجاوز  عىل  لبنان  مساعدة  من 
سلبي  انعكاس  اىل  ادى  ما  الداخلية، 
رغم  عليه  السوريني  النازحني  ملشكلة 
لبنانية  وليست  ودولية  عربية  ازمة  انها 
جراء  من  حلها  عن  العامل  عجز  فحسب. 

استمرار الحرب يف سوريا. 
واالصدقاء  االشقاء  يساهم  ان  من  وبدال 
مزيد  يف  اغرقوه  لبنان،  مساعدة  يف 
حروبهم  عن  الناجمة  املشكالت  من 
ازماته  فتضاعفت  وسياساتهم،  وخالفاتهم 
مل   ودولية  واقليمية  داخلية  هموم  بني 
انقاذه  يف  بالنفس  النأي  سياسة  تنفع 
حتى.  الزوايا  تدوير  سياسة  وال  منها، 
السيايس  الدعم  بتقديم  الدول  اكتفت 
ذيول  ملعالجة  املحدود  واملادي  املعنوي 
الضئيل  العسكري  والدعم  النازحني،  ازمة 
االرهاب،  مكافحة  عىل  للمساعدة  نسبيا 
رافعة الفتة توافق اللبنانيني عىل معالجة 

بانفسهم. مشكالتهم 
لبنان  االرهاب« مشاركة  ميزت »مكافحة 

لكن املفارقة ان لبنان الذي اثبت حضورا 
االقليمية  والعواصم  القمم  يف  مميزا 
الحضارية  رسالته  وابرز  والدولية، 
السياسية  هويته  عن  معلنا  والثقافية 

قام  ودولية،  واقليمية  عربية  مؤمترات  وحضور  رسمية  زيارة  بني  جولة  احدى عرشة 
اكدت حضور  عام 2015،  او عىل رأس وفد وزاري خالل  منفردا  الحكومة  رئيس  بها 
الجوالت وجهه  السياسية واالقتصادية واالمنية. اظهرت  املحافل واملنتديات  لبنان يف 

الديبلومايس وحرصه عىل انتظام دوره وعالقاته مبعظم دول العامل 

11 جولة خارجية لرئيس الحكومة في 2015
لبنان يطفو دوليًا ويغرق في مشكالت الداخل

غاصب مختار

الرئيس سالم: انتخاب 
الرئيس ال يتطلب انتظار 

الحل السياسي في سوريا 
او اليمن او العراق 

يف  االكرب  الحارض  كان  واالردن.  لبنان 
تنظيم  محاربة  واالجتامعات  اللقاءات 
ارهابه،  من  التخلص  وكيفية  »داعش« 
محاربته.  يف  والعراق  االردن  دعم  وسبل 
ناقشها  التي  املهمة  العربية  القضايا  من 
وعملية  الفلسطينية  القضية  ايضا  املؤمتر 

السالم مع ارسائيل، فيام انحرصت القضايا 
النووي  االتفاق  تحضريات  يف  االقليمية 

االيراين.
يف القمة العربية الدورية يف رشم الشيخ، 
اىل  فيها  تطرق  كلمة  سالم  الرئيس  القى 
كل االوضاع العربية واالخطار التي تهدد 
االجامع  توفري  عىل  وشدد  املنطقة،  دول 
دون  من  التحديات،  هذه  لجبه  العريب 
تجاهل ازمة الشغور الرئايس وانعكاساتها 
السلبية عىل االوضاع اللبنانية عموما. كام 
املصلحة  عىل  للبنان  الدائم  الحرص  اكد 
يف  العرب  االشقاء  مع  والتضامن  العربية 
تحييده  اىل  داعيا  املحقة،  قضاياهم  كل 
عن كل الرصاعات االقليمية ووقف دوامة 
نحو  والتوجه  العربية  املنطقة  يف  العنف 

تسويات سياسية داخلية.
الثالث  الدويل  املؤمتر  يف  مشاركته  كانت 
بهدف  الكويت  يف  عقد  الذي  للامنحني 
حض املجتمع الدويل عىل بذل مزيد من 
الجهد لحل االزمة يف سوريا سياسيا ووقف 
للدول  املال  من  املزيد  وضخ  االقتتال، 
استيعاب  لها  يتاح  يك  للنازحني  املضيفة 
اعبائهم. وبلغت قيمة التقدميات الدولية 
دوالر،  مليارات   3.8 املوعودة  االولية 
دوالر  مليون   900 لبنان عىل  منها  حصل 
فقط. وخصص الرئيس سالم جزءا اساسيا 
للبحث يف تحرير  من زيارته قطر يف آب 
يف  املسلحني  لدى  املخطوفني  العسكريني 

جرود عرسال.
يف  للمشاركة  نيويورك  يف  وجوده  خالل 
مل  املتحدة،  لالمم  العمومية  الجمعية 
يفيد  مام  الكثري  الحكومة  رئيس  ينتظر 
يعّول  مل  ازماته.  من  للخروج  فعليا  لبنان 
»مجموعة  مؤمتر  عىل  ايضا  الكثري  عىل 
اليوم  يف  عقد  الذي  الدولية«  الدعم 
باعالن  خرج  املؤمتر  وان  االخري، خصوصا 
نيات وتعهدات سياسية ومعنوية، وحض 
والتوافق.  الحوار  عىل  اللبنانية  القيادات 
املتأتية  الداخلية  االخطار  عدد  انه  عىل 
والشغور  السوريني  النازحني  مشكلة  من 
الوزراء  مجليس  عمل  وتعطيل  الرئايس 
والنواب. سمع الرئيس سالم كالما واضحا 

قام رئيس الحكومة متام سالم خالل عام 2015 بالجوالت الخارجية اآلتية:
• ثالث زيارات للمملكة العربية السعودية: اىل الرياض يف كانون الثاين، اىل جدة يف ايار، 

اىل الرياض مجددا يف نهاية ترشين االول.
• زيارة مليونيخ يف شباط للمشاركة يف املؤمتر الدويل لالمن يف اوروبا ورشق املتوسط.

املضيفة  الدول  لدعم  املانحة  الدول  مؤمتر  يف  للمشاركة  آذار  نهاية  للكويت  زيارة   •
السوريني. للوافدين 

• ثالث زيارات ملرص: اثنتان لرشم الشيخ يف آذار للمشاركة يف القمة االقتصادية العربية 
االزهر  شيخ  خاللها  التقى  حزيران  يف  للقاهرة  وزيارة  الدورية،  العربية  القمة  ومؤمتر 

وبابا االقباط.
وتوقيع  االردنية،   - اللبنانية  املشرتكة  اللجنة  اجتامعات  لحضور  آب  لالردن يف  زيارة   •

اتفاقات ثنائية والبحث يف تحرير العسكريني املخطوفني.
• زيارة قطر نهاية آب. 

• زيارة لنيويورك يف ايلول مثل فيها لبنان يف اعامل الجمعية العمومية لالمم املتحدة، 
ويف مؤمتر املجموعة الدولية لدعم لبنان.

العاملية  القمة  يف  للمشاركة  الثاين  ترشين  نهاية  مقررة  كانت  لفرنسا  زيارة  الغاء   •
للمناخ، بسبب اضطراره للبقاء يف بريوت ملواكبة اتصاالت تحرير العسكريني املخطوفني 

يف جرود عرسال.

الزيارات الخارجية لرئيس الحكومة

يف  عقدت  التي  االمنية  ميونيخ  قمة  يف 
من  عاىن  كونه  شباط  من  االول  االسبوع 
مقاربته  سالم  الرئيس  فقدم  جرامئه، 
مشرتك،  دويل  جهد  عرب  االرهاب  لجبه 
فيام ركزت مجريات املؤمتر عىل املشكلة 
اىل  السوريني  النازحني  وازمة  السورية 
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الذين  واالجانب  العرب  املسؤولني  من 
التقى بهم مفاده ان مسألة الرئاسة شأن 
لبناين داخيل، لكنه رأى ان مثة حاجة اىل 
اجراء متابعة تنفيذية مع القوى االقليمية 
حيال  التعهدات  تنفيذ  لضامن  والدولية 
معالجة ازمتي النازحني  والشغور الرئايس 
الرئيس ال  انتخاب  وتداعياته نظرا اىل ان 
يحتمل انتظار الحل السيايس يف سوريا او 

اليمن او العراق.
الرابعة  القمة  يف  لبنان  مشاركة  ومتيزت 
يف  الالتينية  واالمريكية  العربية  للدول 
الرئيس سالم  بتقديم  السعودية  العاصمة 
استثامري  مرصف  »اقامة  لبنان  اقرتاح 
يتوىل  والخاص  الحكومي  القطاعان  ميّوله 
املنطقتني«،  يف  الكربى  التنمية  مشاريع 
االقتصادية  املشكالت  معالجة  اىل  داعيا 

رافق مستشار رئيس الحكومة الدكتور شادي 
كرم الرئيس متام سالم يف كل جوالته العربية 
والدولية، وساهم يف تحضري ملفاتها. يلخص 
الجوالت:  هذه  حصيلة  العام«  لـ»االمن 
السياسة  وجهي  بني  اكيد  تناقض  »مثة 
نتبع  عندما  للبنان.  والداخلية  الخارجية 
عنها  تنجم  ومتزنة،  ملتزمة  دولية  سياسة 
التعامل  ويتم  صحيحة،  مؤسساتية  اسس 
ان  يجب  كام  االمور  يقدرون  سياسيني  مع 
تقدر، ويكون وضعنا ممتازا وصدقيتنا كبرية، 
نجمنا.  فيلمع  جدا  عاليا  لنا  العامل  وتقدير 
تشجع  وال  تساعد  ال  الداخلية  االجواء  لكن 
عىل حصول لعبة سياسية محرتمة. ال يجري 
يف  املهمة  السياسية  القضايا  مع  التعاطي 
البلد بالطريقة التي يجب، ويفرتض، ان يتم 
التعاطي بها. لذا فإن فاعلية لبنان يف الخارج 
حمل  محدودة.  الداخل  يف  وفاعليتنا  كبرية، 
امللفات  من  عددا  جوالته  يف  سالم  الرئيس 
ومبا  الجمهورية.  رئاسة  ملف  اولها  املهمة، 
ان مثة تأثريا خارجيا عىل لبنان شئنا ام ابينا، 
مع  امللف  بهذا  يتعاطى  ان  الرضوري  من 

الخارج، وان مل يطلب من الدول التدخل فهو 
طرح  املقابل،  يف  العرقلة.  عدم  منها  يطلب 
ودعا  جوالته،  كل  يف  اللبناين  االقتصاد  ملف 
السياق،  هذا  يف  لبنان  مساعدة  رضورة  اىل 
تنشيط  اىل  تؤدي  التي  القضايا  عىل  مركزا 
العجلة االقتصادية. مثة ملف مبليون ونصف 
مليون نازح سوري، ولبنان وحده ال يستطيع 
معالجته. لذلك دعا دول العامل اىل مساعدتنا 
عىل حله، خصوصا وان هذه االزمة تحولت 
اىل  الكبرية  الهجرة  حركة  بعد  دولية  ازمة 

اوروبا وامريكا«.
 يضيف: »مثة واجب عىل رئيس الحكومة هو 
االقليمي  الوضعني  اىل  قرب  عن  يتعرف  ان 
العامل  دول  عىل  جوالته  خالل  من  والدويل 
التي  تلك  الدول، ال سيام  ولقاء زعامء هذه 
وتلك  معها،  مميزة  بعالقات  لبنان  يتمتع 
التي تساعدنا اقتصاديا وعسكريا. مثل هذه 
امللفات ال ميكن ادارتها من داخل لبنان، بل 
يجب ان  نجول عىل كل العامل لنوضح مواقفنا 
لنا.  كربى  مصلحة  فيه  نرى  ما  تاليا  ونطلب 
متكني  بكيفية  يتعلق  ايضا  مهم  امر  هناك 

والقروض  املساعدات  امتصاص  من  الدولة 
واملنح التي تأيت اىل لبنان ويذهب جزء كبري 
والبلديات  والجمعيات  املؤسسات  اىل  منها 
عمل  وشلل  الداخلية  الخالفات  نتيجة 
الحكومة، بينام يجب ان تأيت اىل الحكومة او 
الدولة. مع ذلك ال تزال هذه الدول تساعدنا 
رغم خالفاتنا. دور الدولة هنا هو استيعاب 
يف  واستخدامها  وتوجيهها،  املساعدات 
تحسني االقتصاد والوضع االجتامعي للبنانيني 
كربى  صدقية  بروز  مع  خصوصا  والنازحني، 

للرئيس سالم يف التعاطي مع كل امللفات«.

كرم: سياستنا الدولية املتزنة
تمنحنا وضعًا ممتازا وصدقية كبيرة  

الرئييس  السبب  باعتبارها  واالجتامعية 
واعتامد  والعنف،  التطرف  انتشار  وراء 
االعتدال  ونهج  شاملة،  تنموية  سياسات 

يف مواجهة التطرف. 
وتحركه  الخارجية  الجوالت  تقييمه  يف 

من  اكرث  سالم  الرئيس  عرّب  الديبلومايس، 
انشغال  امرين:  من  امل  خيبة  عن  مرة 
ومشكالته،  بحروبه  لبنان  عن  العامل 
بخالفاتهم  اللبنانيني  السياسيني  وانشغال 
الصغرية.  وحساباتهم  الضيقة  الداخلية 
حل  من  منعتهم  »انشغاالتهم  ان  واعترب 
النفايات،  تراكم  مشكلة بسيطة كمشكلة 
الشعور  عىل  قادرين  غري  وجعلتهم 
ال  والذي  املحيط،  يف  الغليان  بخطورة 
تفاهم  اال  اليه  انتقاله  من  لبنان  يحمي 
اللبنانيني انفسهم«. وهو اذ ابلغ اىل دول 
العامل مساعيه دفع القيادات اللبنانية اىل 
دولية  »رغبة  يلمس  مل  والتفاهم،  الحوار 
يف مامرسة اي نوع من التدخل او الضغط 
االزمات  ملعالجة  اللبنانيني  االطراف  عىل 

القامئة«.

الدولية  التقديمات 
املوعودة 3.8 مليارات 
دوالر، حصل لبنان منها 

على 900 مليون 
دوالر فقط

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

تعرض إذاعة "صوت لبنان" 93.3،  
برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ  

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً
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وزير الشؤون االجتامعية املحامي رشيد درباس.

مقابلة

طريف  بني  الوسط  يف  الوزراء  من  عدد  يقف 
الخالفات يف حكومة الرئيس متام سالم، محاولني 
استدراك ما امكن ومعالجته بحد ادىن من رأب 
الصدع، ساعني اىل اعادة بث الروح يف اجتامعاتها، 
هي التي اضحت مسؤولياتها مضاعفة، تتنكب 
صالحيات رئيس الجمهورية بعد شغور املنصب. 
فاذا صالحيات الرئيس مجمدة، شأن صالحيات 

مجلس الوزراء، من جراء تعذر االلتئام. 
املحامي رشيد  االجتامعية  الشؤون  وزير  يتخذ 
درباس موقع الوسط بني فريقي حكومة الرئيس 
امام قواسم مشرتكة  الفرصة  اتاحة  سالم، بغية 
تتيح توفري حيز جامع، ممسكا يف الوقت نفسه 
تحت  تنوء  وخطورة  حساسية  االكرث  بامللف 
السوريني.  النازحني  ملف  هو  وزارته،  وزره 
مبوازنة شحيحة وعدد موظفني ضئيل وقدرات 
هزيلة، يجبه الوزير درباس املشكلة التي تثقل 
وامنية  اجتامعية  باعباء  واللبنانيني  لبنان  عىل 
وسياسية وانسانية. ينظر اىل الخالفات يف مجلس 
الوزراء برؤية واضحة، واضعا بني يديه مفاتيح 
حلها، ويلخصها برضورة توافر االرادة السياسية 

للمعالجة، ال التمسك بالنصوص الورقية فقط.
حاورت "االمن العام" الوزير درباس يف متاعب 
العمل الحكومي وشل اجتامعات مجلس الوزراء 

بانطواء عام 2015.

من  كثري  يف  سالم  الرئيس  حكومة  مرت   ■
اآلخر  والبعض  انجازات  حقق  بعضها  املراحل، 

كان متعرثا. اين تقدمت واين اخفقت وملاذا؟
□ علينا ان نقر بأن الفرتة ما بني تشكيل الحكومة 
مثمرة  كانت  الجمهورية  رئاسة  موقع  وشغور 
جدا. نجحت الحكومة خاللها يف ان تنجز ما مل 

شخصيا الذي ارسل مندوبه الخاص وممثله يان 
الياسون لالرشاف عىل اطالقها وتنفيذها.

■ ملاذا حصل التعرث يف العمل الحكومي؟
□ وقعت املشكلة عندما مل يتمكن االطراف 
جديد  قائد  عىل  االتفاق  من  السياسيون 
وزير  دفع  ما  الحايل،  القائد  يخلف  للجيش 
االمور  تفاقمت  ترسيحه.  تأجيل  اىل  الدفاع 
برفض وزيري الخارجية والرتبية الوطنية، وهام 
بند  اي  يف  البحث  معروف،  سيايس  تيار  من 
من بنود جدول االعامل قبل اجراء تعيينات 
امنية وعسكرية، متذرعني بانهام ميارسان هذا 
الحق بالوكالة عن مقام رئيس الجمهورية يف 
ظل الشغور الرئايس. هذا يعني ان الحكومة ال 
ميكن ان تجتمع يف غياب مكّون اسايس فيها، 
خصوصا بعدما تضامن معهام مكّون سيايس 
آخر وازن. دخلنا يف مرحلة مساومات طويلة 
ادت مرات عدة اىل امرار بعض القرارات املالية، 
واالفراج عن رواتب موظفي الدولة، ومراسيم 
قبول هبات رضورية. لكن مع استمرار حال 
الركود، ظن البعض ان مبادرة لكرس الجمود، 
وفتح ثغرة يف هذا الجدار السميك، ميكن ان 
تحصل بانتخاب رئيس للجمهورية علنا نعيد 
آليات  وتفعيل  الحكومة،  عمل  آلية  تفعيل 
االمر بقي متعرثا، ومل  كلها. لكن هذا  الدولة 
االطراف  مبادرة  عىل  نية  حسن  بادرة  نجد 
حدوده  يف  الحكومي  العمل  تفعيل  باعادة 

الدنيا لتأمني مصالح الناس.

■ نحن امام ازمة بنيوية يف النظام او يف الدولة 
وتدابري  اجراءات  من  املطلوب  ما  واالدارة. 
وحفظ  العام  العمل  انتظام  لضامن  قوانني  او 

التوازنات؟
االرادات  يف  بل  الورق،  عىل  االزمة  ليست   □
السياسية، ألن الورق ُيفرس عرب قاعدتني: االوىل 
إعامل النص ال اهامله، والثانية ان النص يفرس 
اما  العامة.  واملصلحة  النية  محمل حسن  عىل 

تقم به الحكومات السابقة، خصوصا حيال ملء 
الشواغر االدارية، واخرجنا سلة مهمة جدا من 
التعيينات بحيث متكنت االدارة من ان تتخطى 
العرثات التي كان ميكن ان تحصل بسبب العجز 
لكن،  الشغور.  حال  يف  التعيينات  اجراء  عن 
وانتقال  للجمهورية  رئيس  انتخاب  تعذر  مع 
حاول  الوزراء،  مجلس  اىل  الرئيس  صالحيات 
الرئيس سالم العمل وفق ما يقول به الدستور، 
عليها  املختلف  البنود  كانت  التوافق.  وهو 
تؤجل، وُينجز الكثري من البنود االخرى، ويسجل 
االقتصادية  املنطقة  قانون  انجاز  للحكومة 
واقرار  الفعل،  اىل  الورق  من  للشامل  الخاصة 
اقرت  للمناطق، كام  املهمة  عدد من املشاريع 
خطة استجابة االزمة السورية وطريقة التعاطي 
معها، واقرت اجراءات جيدة جدا يف هذا الصدد، 
النزوح  لوقف  موحدة  رؤية  االتفاق عىل  منها 
السوري واعتباره نزوحا موقتا، وان العمل يجب 
ان يرتكز عىل اعادتهم اىل ديارهم بناء عىل حل 
ايضا  الحكومة  اقامت  السورية.  لالزمة  سيايس 
تعاونا متينا وواضحا مع املنظامت الدولية عرب 
السورية"  االزمة  الستجابة  اللبنانية  "الخطة 
ويف  املعنية،  اللبنانية  الوزارات  مع  باالشرتاك 
ارشاف االمني العام لالمم املتحدة بان يك مون 

والخيبات،  والرتدد  العرثات  وكذلك  باالنجازات،  مليئا  منرصما  عاما  الحكومة  انهت 
نتيجة الخالفات التي استحكمت بها منذ آب املايض. ُشلت اعاملها وُجّمدت مشاريعها 
عىل نحو قارب التعطيل التام، واوصد مجلس الوزراء ابواب جلساته، لوال امرار بعض 
القرارات اتسمت باهمية قصوى بالنسبة اىل الدولة واملواطن، وخصوصا عىل الصعيدين 

املايل واالجتامعي

كي ال "يقيم الشعب اللبناني علينا حجرا سياسيًا صارمًا"
درباس: الخروج من األزمة رهن اإلرادة السياسية

غاصب مختار

حجرا  علينا  سيقيم  اللبناين  الشعب  ان  اعتقد 
سياسيا صارما.

■ عىل صعيد وزارة الشؤون االجتامعية، ما اهم 
االنجازات خالل العام املنرصم؟ هل يتعامل معنا 
املجتمع الدويل يف جدية يف ما خص ازمة النازحني؟ 
العمل ملواجهة  انجزناه وضع خطة  ما  اهم   □
الوزارات  مع  والتنسيق  السوري،  النزوح  ازمة 
الباقية النجاز "الخطة اللبنانية الستجابة االزمة 
السورية"، والوزارة تقيم عالقات مع كل الدول 
هذه  السورية.  االزمة  مبعالجة  املعنية  املانحة 
الخطة يتوقع ان تأيت هذه السنة مبليارين و400 
مليون دوالر، يقتطع منها 37% ملصلحة املجتمع 
مليوين  مساعدة  يستهدف  والباقي  املضيف، 
مليون  بينهم  اللبنانية،  االرايض  عىل  مستحق 
السفراء  الوزارة مع  لبناين. مثة لقاءات دامئة يف 
واملوفدين من الخارج للبحث يف املقاربات الالزمة 
املقاربات  اصبحت  السوري.  الوضع  ملعالجة 
السابقة التي كانت تقوم عىل مبدأ االغاثة غري 
وليس  طارىء  لعمل  هي  االغاثة  جدوى.  ذات 
عىل  تقوم  الجديدة  خطتنا  الطويل.  للمدى 
االستثامر وتنمية املجتمع املضيف، وتسهيل امر 
انتاج رزق السوريني بواسطة مشاريع اقتصادية 
تحت سقف القانون. وقد بدأت الدول تتحسس 
اخطار ازمة النزوح، خصوصا بعد الذي حصل يف 

اوروبا. لذا بارشت مساعدتنا جديا.

■ ما ابرز مشاريع الوزارة للعام املقبل؟
جديدة  برامج   2016 للعام  الوزارة  تحرض   □
الدول  سفارات  مع  بالتعاون  تنفيذها  تدرس 
الشقيقة والصديقة واملنظامت الدولية لالستفادة 
من اموال الدعم االنساين للبناء عليها يف مشاريع 
وبرامج بالتعاون والتنسيق مع الوزارات املعنية 
كالصحة والعمل، وبهدف دعم التنمية املحلية 
ضمن  من  املحتاجة.  واملناطق  املجتمعات  يف 
الربامج املهمة التي يجري تحضريها برنامج دعم 
الوزارة  وقد وقعت  واالطفال.  املعوقني  قدرات 
دول  سفارات  مع  االتفاقات  من  عددا  اخريا 
تنفيذ  عىل  املساعدة  بهدف  وعربية  اوروبية 
املشاريع الحالية واملستقبلية. وسيخصص جهد 
والجامعات  املدارس  عىل  للرتكيز   2016 العام 

الستنهاض روح التطوع لدى الطالب.

اثمر عمل الحكومة 
في فترة ما بني تشكيلها 

الرئاسي والشغور 
تعمل وزارة الشؤون االجتامعية، اىل امللف االهم واالكرب املتعلق بالنازحني السوريني، عىل برامج 
ملف  معالجة  يف  ستنطلق  وهي  مهمة.  وتنموية  وتربوية  وصحية  اجتامعية  مللفات  تنفيذية 

النازحني بشموله اللبنانيني ايضا يف املجتمعات املضيفة، وليس الرتكيز عىل السوريني فقط. 
من ابرز الربامج واملشاريع التي تعمل عليها حاليا ومستقبال:

وسوريني  لبنانيني  لبنان  يف  االرس  وتشمل  واالمهات،  االطفال  لحامية  الوطنية  الخطة   •
االجتامعية  االهلية  الجمعيات  من  وعدد  اليونيسيف  منظمة  مع  بالرشاكة  وفلسطينيني 
والصحية، وتبلغ كلفتها نحو سبعة ماليني دوالر سنويا. وتقيض الخطة بدعم املراكز التابعة 
للوزارة والجمعيات يف الجوانب الصحية والطبية واالجتامعية، وتستمر عىل مدى سنة ونصف 

سنة بدءا من عام 2015 حتى عام 2016.
• برنامج دعم املسنني واملعوقني، عرب تقديم احتياجات خاصة اليهم وتسهيل حياتهم من كل 

النواحي.
• الربنامج الوطني للتطوع، وقد بدأ قبل اربع سنوات ويستمر اىل عام 2016، ويشمل نحو 
ثالثني جميعة لبنانية، ويهدف اىل تشجيع الشباب عىل التطوع يف العمل التنموي والعمل 
ويهدف  مالية.  بهبات  التطوعية  الجمعيات  دعم  عرب  اللبنانية،  املناطق  كل  يف  االجتامعي 
ودمج  واللبنانيني  املناطق  بني  الحواجز  وكرس  الشباب  لدى  التطوع  ثقافة  اعادة  اىل  ايضا 

املجتمعات. ويقدم الدعم املايل للربنامج البنك الدويل. 
• برنامج دعم االرس االكرث فقرا، وهو قيد التنفيذ منذ عام 2011، ويستمر اىل عام 2016، 
ويهدف اىل دعم االرس الفقرية يف لبنان بالتغذية، عرب منحها بطاقة بقيمة 30 دوالرا امريكيا 
بعض  يف  البطاقة  وتستخدم  ارسة.  كل  يف  اشخاص  خمسة  حتى  الواحد  للشخص  شهريا 
السوبرماركت لرشاء التموين واالغذية. يتم تنفيذ هذا الربنامج بالتعاون مع برنامج االغذية 

الدويل، لكن متويله ال يزال محدودا حتى االن.

دعم األسر الفقيرة وحماية الطفل واألم

ما يعرقل، وان  النص  ان نستنبط من  اردنا  اذا 
اعظم  فان  معني،  اتجاه  يف  ليسري  عنقه  نلوي 
ازمتنا، ألنها  اخراجنا من  تفلح يف  النصوص لن 
نضيع  فال  النص،  يف  او  غرينا  يف  وليست  فينا 
الوقت يف هذا البحث العقيم. املسألة تحتاج اىل 
ارادات سياسية تستوعب ان ميزان القوى السائد 

فئة، ولن يرجح ذلك.  فئة عىل  حاليا ال يرجح 
عىل ضفتي امليزان ان تبحثا عن نقطة وسطى 
تؤدي اىل حفظ الكيان، ألن الكيان محاط حاليا 
بألسنة اللهب والطوفان واالوبئة، فاذا فرّط فيه 
اصحابه بحجة النص، يكون هذا منتهى السفه 
السيايس، ويف الرشع السفه هو سبب للحجر. 
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lionbars@hotmail.com

تقرير

للمرة االوىل تكون الحرب يف خدمة الحل، ويكون للعمليات العسكرية هدف سيايس.

قلب التدخل العسكري الرويس املشهد رأسا عىل عقب، فدخلت االزمة يف التدويل.

يف عام 2016 تدخل االزمة السورية مرحلة بداية 
نهاية الحرب، بعد ان تكون كل القوى املتورطة 
فيها استنفدت طاقتها واصابها االنهاك، وتكون 
االرض،  عىل  رسمت  والتسوية  الحل  خطوط 
ودولية.  اقليمية  حاجة  الحل  اصبح  وبعدما 
ويف انتظار الحل، تستمر االزمة يف مسارها عىل 
خطني متوازيني: العمليات العسكرية والجهود 
يف  الحرب  تكون  االوىل  للمرة  لكن  السياسية. 
العسكرية  للعمليات  ويكون  الحل،  خدمة 
هدف سيايس هو ترسيع التسوية التي انطلقت 

من فيينا، ويف ظروف مختلفة عن جنيف.
يزداد املشهد السوري غموضا وتعقيدا، ومل تكن 
انطالقة العملية السياسية من فيينا وحطت يف 
نيويورك كافية لتبديد الغموض، وتقديم املسار 
السيايس عىل العسكري. االمر ال يتعلق بالتدخل 
العسكري الرويس الذي قلب املشهد رأسا عىل 
االزمة  عىل  جديدة  تعقيدات  واضفى  عقب، 
التي دخلت فعليا يف مرحلة التدويل، امنا ايضا 

برصاع املصالح االقليمية: 
اىل  وبقوة  مجددا  العائدة  تركيا  اوال  هناك   •
رجب  الرئيس  تفرغ  بعدما  السورية  الساحة 
االعتبار  رد  النتخابات  الشهر  اردوغان  طيب 
يتأخر  لن  اراد.  ما  له  فكان  القرار،  واستعادة 
الوقت حتى يعود اىل الرتكيز عىل امللف السوري 
من باب دعم املعارضة الحليفة لرتكيا، واحياء 
مرشوع املنطقة اآلمنة، وتعطيل الخطة الروسية 
بالسيطرة عىل الحدود الرتكية ـ السورية وقطع 

التواصل بني تركيا واملعارضة. 
سياسة  عىل  الثابتة  السعودية  ثانيا  هناك   •
وسوريا،  اليمن  يف  الجديدة  قيادتها  انتهجتها 

 وتركز عىل ايران ووقف مرشوعها يف املنطقة. 
تفجر  منذ  اتخذت،  التي  ايران  ثالثا  هناك   •
االسرتاتيجي  قرارها  سوريا،  يف  والحرب  االزمة 
بعدم سقوط الرئيس بشار االسد، وتقديم كل 
لتطبيق هذا  يلزم من دعم عسكري ومايل  ما 

القرار.
ال تعني اجتامعات فيينا ان القتال سيتوقف، او 
ان  الجميع متفقون عىل  قريبا.  بات  الحل  ان 
الحل العسكري للنزاع غري ممكن، وان الحل لن 
يكون اال سياسيا. لكن هذا الحل الذي سيبنى 
ومل  مكتملة  غري  ميدانية  ونتائج  وقائع  عىل 
تتحقق بعد، تعرتضه كمية كبرية من املشاكل 
ويجعل  التفاصيل،  اىل  النزول  عند  وااللغام 

الحذر سيد املوقف.
الزمني  الربنامج  ان  فيينا،  كواليس  يف  يقال  ما 
الذي تتحدث به روسيا واالخرون يف ما يتعلق 
بناء  وذلك  شهرا،  و24   18 بني  يقع  بسوريا 
العسكري  امليدان  يتطلبه  ما  تقديرات  عىل 
لسحق "داعش" و"جبهة النرصة" وغريهام من 
ووفق  ارهابية.  روسيا  تعتربها  التي  املنظامت 
املهمة  المتام  الروس  طلبه  ما  هذا  املصادر، 

دخلت االزمة السورية عام 2015، مع التدخل العسكري الرويس املبارش، مرحلة 
ايران  بني  اقليميا  نزاعا  وال  ومعارضة،  نظام  بني  داخلية  ازمة  تعد  فلم  التدويل، 
لتهديد  اول  ومصدرا  بامتياز  دولية  ازمة  اصبحت  وارسائيل.  وتركيا  والسعودية، 
يقول  ثالثة  عاملية  لحرب  اىل رشارة  تتحول  ان  وتكاد  العامل،  يف  واالستقرار  االمن 

البعض انها بدأت فعال ضد االرهاب

من نزاع بين نظام ومعارضة إلى أزمة دولية
سوريا 2016: بداية نهاية الحرب

الذي  السيايس  الحل  فان  وعليه،  العسكرية. 
سريافق امليدان العسكري يقع يف االطار الزمني 
نفسه اىل حد كبري. وضمن ما يتم البحث فيه 
يف اجتامعات فيينا عن شكل النظام يف دمشق 
او  االسد،  رحيل  موعد  عىل  كاولوية  وتشكيله 

كيفية مغادرته سلام بتسوية او سواها. 
لكن ما ميّيز العملية السياسية املنطلقة من فيينا، 
وما يكسبها مناعة وامكان صمود واستمرار، هو 
انها تستند اىل ارضية امريكية ـ روسية مشرتكة 
مل يسبق ان تبلورت اىل هذا الحد. يقول جون 
املجال:  االمريكية يف هذا  الخارجية  كريي وزير 
الراهن يشوبه الضعف  "نتفق عىل ان الوضع 
ويتعني علينا وضع نهاية للرصاع، نتفق كذلك 
عىل حتمية منع انتصار تنظيم داعش االرهايب، 
ونتفق عىل ان انقاذ مؤسسات الدولة والحفاظ 
عىل وحدة سوريا وعلامنيتها امر حتمي. نتفق 
املهجرين  عودة  عىل  العمل  اهمية  عىل  ايضا 
والالجئني، ونتفق عىل حق الشعب السوري يف 
نزيهة  انتخابات حرة  قيادته من خالل  اختيار 
يف ظل دستور جديد وحامية لجميع االقليات".

ذلك:  توضيح  يف  ديبلوماسية  مصادر  تقول 
بقاء  رضورة  عىل  الروس  مع  االمريكيون  يتفق 
وعىل  تقسيمها،  رفض  وعىل  موحدة  سوريا 
رضورة القضاء عىل "داعش" واالرهابيني، وحل 
بيان جنيف  اساس تطبيق  االزمة سياسيا عىل 
وتنفيذ عملية انتقال السلطة بطريقة منظمة 
ومدروسة. لكن االمريكيني يختلفون مع الروس 
وطريقة  السلطة  انتقال  عملية  مضمون  عىل 
يف  شددوا  وهم  فيها.  االسد  ودور  تنفيذها، 
اتصاالتهم مع موسكو عىل ان سوريا لن تشهد 
السوري  الرئيس  دام  ما  واالستقرار  السالم 
يف  االمريكيون  ركز  السلطة.  يف  به  واملرتبطون 
هذه االتصاالت عىل رضورة ان تكون املعارضة 
الحقيقية السورية املعتدلة السياسية واملسلحة 
رشيكا اساسيا يف املفاوضات، اذ ان اي حل سيايس 
يف  السلطة  تقاسم  اىل  يؤدي  ان  يجب  لالزمة 

سوريا  اىل  للوصول  واملعارضة  النظام  من 
بجداول  مضبوط  انتقال  اساس  عىل  الجديدة 
زمنية محددة، والوصول اىل نظام جديد قادر 
عىل استعادة الرشعية والعالقات الدولية، وعىل 
الفصائل  كل  مع  عسكرية  رشاكة  يف  الدخول 
الحر(  والجيش  والعشائر  )االكراد  والقوى 

ملواجهة "داعش" واالرهاب.
"عقدة االسد" ال تزال موجودة، لكنها وضعت 
جانبا وجرى تخطيها عىل اساس القبول بوجود 
الرئيس السوري يف الفرتة االنتقالية، مبعنى ان 
يكون جزءا من الحل وليس جزءا من مستقبل 
ان  ديبلوماسية  معلومات  وتقول  سوريا. 
الرئيس الرويس فالدميري بوتني سلف االمريكيني 
واملعارضة  النظام  بني  يقوم عىل: رشاكة  عرضا 
دستور  مبكرة،  برملانية  انتخابات  "املعتدلة"، 

جديد، انتخابات رئاسية. 
يف املقابل حصل بوتني عىل تنازالت مهمة من 

االمريكيني وحلفائهم ابرزها: 
سوريا،  يف  القيادي  الرويس  الدور  تقّبل  ـ 

واستعادة نفوذه يف الرشق االوسط. 
االستخبارايت  العسكري  للتكاتف  االستعداد  ـ 
يف الحرب عىل "داعش" بدال من خوض روسيا 
املسيحية حربا ضد "االرهاب االسالمي" القابل 

للتفيش يف عقر دارها وحديقتها الخلفية. 
رحيل  اىل  الداعية  املسبقة  الرشوط  سحب  ـ 
االنتقالية،  السياسية  العملية  بداية  مع  االسد 
العملية  ترافق  تدريجية  مبغادرة  واستبدالها 

االنتقالية. 
ـ املوافقة عىل دعم مؤسسات النظام يف دمشق 

كجزء من الحل. 
هكذا ميكن االسد مغادرة السلطة بعد الحاق 
الهزمية باالرهاب، كام يردد دوما، وبعد تقوية 
ركائز النظام. وهذان العنرصان يشكالن "خروجا 

مرشفا". 
السوري  املشهد  الذي سيطرأ عىل  الجديد  اما 
عام 2016، فدخول مرص كالعب اقليمي للمرة 
االوىل عىل االرض، حيث من املتوقع ان تكون 
رأس حربة التدخل العريب والقوات العربية التي 
لتكون  "داعش"،  ضد  الحرب  يف  اوال  ستشارك 
الحقا طليعة قوات حفظ السالم ونواتها، عندما 
عىل  السياسية  والتسوية  اوزارها  الحرب  تضع 

سكة التنفيذ.

جديد 2016 في سوريا 
دخول مصر العبا اقليميا 

للمرة االولى على االرض

املرحلة االنتقالية بني ممثلني للنظام واملعارضة، 
متهيدا الجراء انتخابات نيابية ورئاسية تعددية 

حرة يف ارشاف االمم املتحدة.
السورية  االزمة  حل  استحالة  روسيا  تدرك 
عودة  واستحالة  العسكرية،  والوسائل  بالطرق 
اي   ،2011 عام  قبل  ما  اىل  سوريا  يف  الوضع 
استعادة نظام االسد سيطرته وحكمه عىل كل 
البالد. وهي، بتدخلها املبارش، ارادت منع االسد 
اي  يف  ونفوذها  دورها  وتعزيز  السقوط  من 
تسوية سياسية مبا يضمن مصالحها يف سوريا. 
بالتايل فان هذا التدخل اتاح لها حتى االن ان 
تعطي انطباعا بأن مفتاح الحل يف يدها، وكذلك 
مصري االسد، كام اتاح لها ان متسك بزمام املبادرة 
العسكرية والسياسية. وما ساعدها عىل ذلك ان 
االمريكيني غري راغبني يف التدخل يف سوريا، وال 

خطط لديهم للتدخل عسكريا وسياسيا.
مالمح الخطة الروسية بدأت تظهر، لكن ليس 
بصورة و اضحة ومكتملة، الن الروس لن يكشفوا 

اساسيني:  امرين  وينتظرون  االن،  اوراقهم  كل 
التطورات العسكرية والتغيريات التي ستحدث 
التفاويض،  موقعهم  عىل  وتؤثر  االرض  عىل 
كان  اذا  وما  االقليمي  الدويل  املوقف  وتطور 
مستعدا لتقبل الخطة الروسية واالنخراط فيها 
توازن عسكري جديد عىل  ايجاد  اىل  يتجه  ام 

االرض لتحسني الرشوط التفاوضية. 
اما الخطة الروسية، فتقوم عىل بنود ابرزها:

االرهاب  ملواجهة  عريض  تحالف  تشكيل  ـ   1
السعودية،  املنطقة  دول  من  يضم  )"داعش"( 
تركيا، مرص، االردن، العراق، ايران، اىل الواليات 

املتحدة واالتحاد االورويب.
2 ـ تشجيع عنارص وقوى يف املعارضة السورية 
عىل الجلوس اىل طاولة حوار مع النظام، يف اطار 
خطة لتوسيع القاعدة السياسية للنظام وتقوية 
تتطلب يف وقت  ان  الدولة، وميكن  مؤسسات 

من االوقات تفكيك وحدات الدفاع الوطني.
3ـ  الذهاب اىل مفاوضات تشكيل هيئة انتقالية 
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امللف  ان  واسع  نطاق  عىل  سائد  اعتقاد  مثة 
الفلسطيني لن يشهد اي تحرك هادف او اخرتاق 
نوعي عام 2016، وهو مؤجل اىل عام 2017 وما 
بعده. ال يتعلق االمر بانتظار ما ستؤول اليه حروب 
املنطقة من تسويات فحسب، امنا انتظار الرئيس 
انتهى  حيث  من  سيبدأ  الذي  الجديد  االمرييك 

الرئيس باراك اوباما.
الجديدة،  الفلسطينية  االنتفاضة  حققته  ما  ابرز 
بعدما  السكاكني"،  "انتفاضة  املرة  هذه  وعنوانها 
كانت يف السابق "انتفاضة الحجارة"، انها اعادت 
من  وانتشلتها  الضوء  اىل  الفلسطينية  القضية 
بها  قذفت  بعدما  واالهامل  النسيان  غياهب 
عواصف "الربيع العريب" اىل اسفل سلم االولويات 
الرشق  يف  املركزية  القضية  انها  مع  والقضايا، 

االوسط، ويف اساس نشأة التطرف ومنوه.

العريب"، ومن دفع  "الربيع  اكرث َمن ترضر من حقبة ما سمي  الفلسطينيون هم 
الدولية   الفلسطينية يف سلم االولويات  القضية  مثنه، وكانوا من ضحاياه. هبطت 
اىل اسفل الرتتيب، وغطت عملية السالم يف الرشق االوسط يف سبات عميق. حل 
الدولتني اىل انحسار، وبدال من ان يصري الحلم واقعا، يستحيل وهام. حتى السلطة 

الفلسطينية يف واقعها ومستقبلها يلفها الغموض ويحدق بها الخطر

الملف الفلسطيني إلى ما بعد 2017:
حّل الدولتني يتبّدد ومستقبل "السلطة" مهّدد

هذه  وراء  من  الفلسطينيون  حققه  ما  ابرز 
فاعال  تقليديا  سالحا  اكتشفوا  انهم  االنتفاضة 
يتيح لهم النيل من أمن االرسائيليني ومعنوياتهم، 
وتنغيض حياتهم اكرث من سالح الصواريخ، ورمبا 
يتيح لهم ايضا فرض معادلة جديدة عىل االرض 
"انتفاضة  هي  ها  الرعب".  "توازن  معادلة  هي 
السكاكني" تنرش حاال من الذعر والهلع الذي يصل 
يف  باضطراب  ويتسّبب  الهسترييا،  حد  اىل  احيانا 

املجتمع االرسائييل ودورة الحياة االقتصادية. 
االنتفاضة  انفجار  اىل  ادت  التي  االسباب  اما 
وتعداد  تحديدها  فيمكن  الشعبية،  الفلسطينية 

ابرزها:
توقف مفاوضات ومبادرات  االفق مع  انسداد   •
الدولتني"، وانرصاف  وانهيار مرشوع "حل  السالم 
املجتمع الدويل عن القضية الفلسطينية اىل ازمات 

املنطقة.
للشباب  املزري  االجتامعي  االقتصادي  الوضع   •
االنتفاضة  شعلة  يحملون  الذين  الفلسطيني 
ويقودون املواجهات. هناك نسبة عالية من البطالة 

وعدم  وجود فرص عمل واجواء يأس واحباط.
القدس:  يف  املتخذة  االرسائيلية  االجراءات   •
الهوية االرسائيلية من املقدسيني  سحب بطاقات 
وتحويلهم الجئني، وحرمان اهايل القدس من حق 
ومصادرة  االستيطان  وتكثيف  ارضهم،  يف  البناء 
االهم  العنرصي.  والتمييز  البيوت  االرايض وهدم 
تعدي املستوطنني املتطرفني عىل املسجد االقىص، 
والدعوات العلنية اىل اعادة بناء الهيكل يف قلب 

املسجد االقىص.
"انتفاضة  الحالية هي  االنتفاضة  ان  القول  ميكن 
القدس"، وان املسجد االقىص هو رشارتها والسبب 
املبارش لها. لذلك من املتوقع ان تتواصل االنتفاضة 
احتكاك  نقاط  تحوي  التي  القدس  يف  وتتعمق 
يومية مثل الحافالت والقطارات، فيام تكون الضفة 

الغربية رديفا للقدس.
التي  لكن ما يصعب تحديده وتقديره، الطريقة 
االمني  الوضع  هذا  مع  ارسائيل  بها  ستتعاطى 
ان  ذلك  امامها.  املتاحة  والخيارات  املستجد 
توقف  ال  اآلن  من  املتخذة  املتشددة  االجراءات 
مثل هذا النوع من الهجامت التي يصعب تقديرها 
الشارع  اشعال  تساهم يف  امنا  ومنعها،  ومراقبتها 
الفلسطيني. لذلك فإن رئيس الحكومة االرسائيلية 
بنيامني نتنياهو الذي يواجه تهمة التقصري والفشل 
يف ضامن أمن االرسائيليني، كام يف ادارة الرصاع مع 
الفلسطينية،  السلطة  مع  والعالقة  الفلسطينيني 
يتعرض لضغوط قوية تأيت من مصدرين، وتدفع 

به يف اتجاهني:
لشن  املتطرف  اليمني  قادة  من  تأيت  ضغوط   -1
والتحريض  االرهاب  مركز  حيث  غزة  عىل  حرب 
الحرب  ان  هؤالء  يقول  والقتل.  العنف  عىل 
يجب ان تشمل غزة بدال من الرتكيز عىل القدس 
يأتيان من غزة، وهزمية  الخطأ والخطر  والضفة. 
اصحاب  يعرتف  ال  منها.  تبدأ  واالرهاب  التطرف 

سياسية  باسباب  نتنياهو  مثل  النظرية  هذه 
واقتصادية ودينية دافعة اىل االنتفاضة، وال يقرون 
يف  يجري  ما  يدرجون  امنا  ارسائيل،  مبسؤولية 
اطار موجة االرهاب التي تجتاح الرشق االوسط، 
ويصنفون "حامس" يف خانة التنظيامت االرهابية 
الفلسطيني  الرئيس  يعفون  وال  "داعش"،  مثل 
محمود عباس من املسؤولية بل يتهمونه مبامرسة 
التحريض ومجاراة املناخ املتطرف وتربير ما يجري 

يف الشارع امللتهب.
2- ضغوط تأيت من الواليات املتحدة ودول عربية، 
منها االردن ومرص، عىل نتنياهو التخاذ اجراءات 
رسيعة واحتواء الوضع املتفجر، ابرزها وقف كل 
االجراءات واملامرسات يف املسجد االقىص، والعودة 
الفلسطيني.  الرئيس  مع  املفاوضات  طاولة  اىل 
ظل  يف  عباس  عىل  ايضا  الضغوط  هذه  متارس 
خشية من ان يؤدي تفاقم الوضع اىل خروج الضفة 
عن سيطرة "فتح" والسلطة الفلسطينية، واىل متدد 
فلسطينية  بيئة  وسط  اىل  و"الجهاد"  "حامس" 

متطرفة وحاضنة.
نتنياهو  عىل  الدولية  الضغوط  ذلك  اىل  يضاف 
ايضا  االخري  وعىل  عباس،  تهديد  عن  يتوقف  يك 
االنتفاضة  ان  ذلك  التهدئة.  ينخرط يف جهود  يك 
ألي  وظروفها  توقيتها  يف  مناسبة  ليست  الثالثة 
نهاية  يف  يفقد  الذي  اوباما  للرئيس  وال  منهام، 
وال  الطرفني،  عىل  له  تأثري  من  تبقى  ما  واليته 
من  يخشيان  اللذين  والعريب  الدويل  للمجتمعني 
التوترات  مع  تتداخل  العنف  من  موجة جديدة 
االقليمية االوسع يف املنطقة بعدما تضارت جملة 
عوامل يف اشعالها وانهيار مفاوضات السالم، من 
يف  املستعرة  الحروب  اىل  االيراين  النووي  االتفاق 
اكرث من دولة عربية. اما الهاجس االكرب، فيتعلق 
خصوصا  الفلسطينية،  السلطة  انهيار  باحتامل 
ارسائيل،  يف  التداول  قيد  السيناريو  هذا  وان 
دعا  الذي  نتنياهو  حكومة  طاولة  عىل  ومطروح 

املساعدات  شأن  يف  اتفاق  اىل  التوصل  نتنياهو 
املقبلة،  العرش  للسنوات  الرسائيل  االمريكية 
ومعها التعويضات عن االتفاق النووي، فضال عن 

التغيريات االسرتاتيجية يف املنطقة. 
لواشنطن  االخرية  زيارته  خالل  يف  نتنياهو  كان 
خالل  الوسط  الرشق  يف  سالم  حدوث  استبعد 
ما  القول  استطيع  "ال  قائال:  املقبلني،  العقدين 
هذا  املقبلة.  العرشين  االعوام  خالل  سيحدث 
يعتمد عىل ما سيحدث يف منطقة الرشق االوسط 
الوسطى  القرون  ايديولوجيات  بني  الرصاع  حيث 
ستهزم  املطاف  نهاية  يف  انه  واعتقد  والحداثة، 
هذه االيديولوجيات وتفوز الحداثة". قال نتنياهو: 
االنسحاب من غزة  بعد  لدينا سالم؟  ليس  "ملاذا 
تساءل االرسائيليون ماذا سيحدث لو اقمنا دولة 
ستطلق  أم  سالم  دولة  ستكون  هل  فلسطينية، 
علينا الصواريخ؟ ما شهدناه اننا انسحبنا من غزة 
وسلمناها البومازن واآلن لدينا 30 الفا من عنارص 
حامس يف غزة اطلقت علينا 16 الف صاروخ. تركنا 
لبنان ولدينا اآلن حزب الله الذي اطلق علينا 15 
الف صاروخ، فكيف نتأكد من ان ال تتحول الدولة 

الفلسطينية اىل غزة اخرى تريد تدمرينا؟". 
كام ان ثالثة من مستشاري اوباما اعلنوا ان رئيسهم 
ارسائيل  بني  املفاوضات  باستئناف  يؤمن  يعد  مل 
امريكيون  مسؤولون  وزاد  الفلسطينية.  والسلطة 
الطني بلة، من وجهة نظر ارسائيلية، بترسيب انهم 
مل يعودوا ايضا يؤمنون بحل الدولتني، وان الخيار 
الواحدة.  الدولة  الوحيد املمكن هو حل  العميل 
التهديد  من  نوعا  املوقف  هذا  مثل  يكون  وقد 
تجسيد  القدرة عىل  عدم  اىل  نظرا  ألنه  الرسائيل 
حل الدولتني، مل يعد هناك سوى خيار حل الدولة 
نتنياهو  اوباما  سأل  السبب  لهذا  رمبا  الواحدة. 
ان  غري  الدولتني.  لحل  يراها  التي  البدائل  عن 
االمور ال تقترص عىل الجانب السيايس الذي بات 
بسبب  الراهنة  الظروف  يف  كبرية  بأهمية  يتسم 
احساس،  هناك  مهمة.  واقليمية  دولية  تغيريات 
العاملي المريكا  الدور  بأن  لدى االرسائيليني حتى، 
وخصوصا يف املنطقة بات يف تراجع. االهم ان دوال 
الواقع  من  حصتها  تنال  ان  تحاول  باتت  اخرى 

الجديد، بني ابرزها ايران وروسيا. 
وتفرض  متالحقة،  رسيعة  تأيت  التطورات 
استمرار  ظل  يف  توفريها  يصعب  دقيقة  متابعة 
والحكومة  االمريكية  االدارة  بني  العالقات  توتر 

االرسائيلية.

ال يقر االرسائيليون باسباب سياسية واقتصادية ودينية لالنتفاضة، ويدرجونها يف اطار االرهاب.

االنتفاضة الحالية "انتفاضة القدس" واملسجد االقىص رشارتها

بلغته  معلومات  بعد  املوضوع  هذا  مناقشة  اىل 
عن نية الفلسطينيني اتخاذ خطوات جديدة ضد 
ارسائيل عىل الحلبة الدولية، يف اعقاب فشل جهود 
وزير الخارجية االمرييك جون كريي يف بلورة رزمة 
خطوات ارسائيلية لتهدئة االوضاع. بني الخطوات 
الفلسطينية التي تخشاها الدولة العربية تصويت 
االمم املتحدة عىل طلب فلسطيني بتوفري الحامية 
للفلسطينيني يف فلسطني املحتلة، او احتامل اعالن 
مناقشة  جرت  بها.  اعرتافهم  الغاء  الفلسطينيني 
سيناريو انهيار السلطة نتيجة الضغط العسكري 
االرسائييل، وتراجع رشعية الرئيس محمود عباس 

وتفاقم االزمة االقتصادية يف الضفة.
ويف حني اعرب قادة الجيش وجهاز االمن الداخيل 
)شاباك( عن قلقهم من االبعاد العسكرية واملدنية 
النهيار السلطة، اعترب عدد من الوزراء ان االنهيار 
منعه  عدم  عىل  العمل  ويقتيض  ارسائيل،  يخدم 
بداعي ان الخطوات الديبلوماسية التي قد تقوم 
من  رضرا  اشد  الدولية  الحلبة  عىل  السلطة  بها 

انهيار السلطة.
ارسائيل  ان  والوقائع  التجارب  بفعل  تأكد  لقد 
اىل  والسعي  املتحدة  الواليات  ابتزاز  اىل  تحولت 
تأكد  كام  ايران،  مع  النووي  االتفاق  مثن  قبض 
مع  السالم  تحقيق  هدف  عن  االضواء  خفوت 
الفلسطينيني الذي استعيص خالل واليتي اوباما يف 
الرئاسة ليتصدر املحادثات التأكيد من جديد عىل 
الروابط االسرتاتيجية، وحيث ان احد اهم اهداف 
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مقابلة
رئيس املجلس األعلى للجمارك:

إعتماد املحاسبة الفورية يمنع سرطان الفساد

عدة،  مشكالت  من  الجامرك  ادارة  تعاين 
ابرزها: عدم تعديل نظام املالك الجمريك يف 
اتخاذ القرارات، تهديد غول الفساد املرتبط 
الفاسدين  املوظفني  بني  القائم  بالتعاون 
املبارش  التعاطي  بسبب  والتجار  واملخّلصني 
النظام  اعتامد  عدم  ونتيجة  الطرفني  بني 
االلكرتوين حتى اآلن. ويواجه عنارص االدارة 
معضلة تتمثل يف عدم متكنهم من الوصول 
معامل  انتشار  مع  املناطق،  بعض  اىل 
لتصنيع  السورية  حلب  مدينة  من  جلبت 
جبل  قلب  يف  تعمل  واخذت  الكبتاغون، 
العيون  من  بعيدا  البقاع،  اىل  وصوال  لبنان 
من  الجامرك  متكنت  املقابل،  يف  االمنية. 
تحقيق انجازات يف املراىفء ال سيام يف مطار 
زيادة  اىل  ادى  ما  الدويل  الحريري  رفيق 

االيرادات.
للجامرك  االعىل  املجلس  رئيس  يتحدث 
“االمن  اىل  خليل  نزار  املتقاعد  العميد 
القدرات  بني  الجامرك  اداء  عن  العام” 
باملحاسبة  مطالبا  واملسؤوليات،  واملتطلبات 
املتواطئني  الفاسدين  للموظفني  الفورية 
استمرار  ملنع  واملخّلصني  التجار  بعض  مع 
“رسطان الفساد” يف جسم االدارة، والحؤول 
دون انتقال العدوى اىل املوظفني اآلخرين. 

■ كيف تشق الجامرك طريقها منذ تسلمك 
من  تعاين  وانها  اليوم، خصوصا  اىل  رئاستها 

مشكالت عدة؟
□ ال بد من االشارة اىل ان االدارة الجمركية 
يضم  الذي  االعىل  املجلس  من  مؤلفة 
العامة  املديرية  اىل  اضافة  رئيسا وعضوين، 

التي تعمل بنصف جيش جراء  ادارة الجامرك  امللقاة عىل عاتق  رغم املسؤوليات 
النقص الحاصل يف سلكيها العسكري واملدين، متكنت يف العامني املاضيني، يف املطار 
واملراىفء، من ضبط عرشات اعامل تهريب الكبتاغون والكوكايني والهواتف الخليوية. 
تصدت “الصحاب كار” بارعني يف التهرب من دفع الرضائب، واسرتدت مبالغ مالية 

كبرية اىل الخزينة

النظام  هذا  يعتمد  البضاعة.  صاحب  او 
هذه  اصحاب  عند  الالحقة  املراقبة  عىل 
بهذه  يقومان  جهازان  لدينا  البضائع. 
الوضع  نتيجة  قليال  متوقفة  وهي  املراقبة 
ميكننا  ال  مناطق  مثة  البالد.  يف  االمني 
اليها اال بعد الحصول عىل اذن. ال  الدخول 
الخط  هذا  الغاء  عملية  ان  القول  من  بد 
“نجم”  نظام  اما  التهريب.  من  خففت 
بدءا  اعتامده  فتم  املؤسسة  يف  نتبعه  الذي 
من عام 1997، وهو يرسع   حركة التجارة 
الخطني  يف  العمل  نسبة  ويحدد  الخارجية، 
اىل  االخري  ويذهب  و“االحمر”   “االخرض” 
تعديل  حصل   2015 عام  الحيس.  الكشف 
“االورو  اتفاق  عن  نجم  الرسوم  تحديد  يف 
نحصل عىل  كنا  االورويب.  االتحاد  مع  وان” 
السنة  14%، ويف  نحو  يساوي  رسم جمريك 
 )TVA(املنرصمة اصبحت صفرا، وبقيت الـ

فقط.

اتخذمتوها  التي  االجراءات  ابرز  هي  ما   ■
يف املطار؟

سواء  كبرية  تهريب  عمليات  ضبطنا   □
ضبط  اهمها  التصدير،  يف  ام  االسترياد  يف 
مثل  الخارج  من  تأيت  التي  املخدرات 
الجنوبية. كانت  امريكا  بلدان  الكوكايني من 
الكمية يف آخر عملية 25 كلغ من هذه املادة 
ومصدرها الربازيل. وقد ساعدت االجراءات 
اىل حد ما يف ذلك. كام  الجديدة  الجمركية 
اننا نعتمد كثريا عىل االستعالم ونتعاون مع 
عىل  تساعدنا  التي  العربية  االجهزة  بعض 
ضبط عمليات تهريب كبرية. كذلك نتعاون 
مع مكتب “ريلو” ومقره يف دولة االمارات 
بالدول  متخصص  وهو  املتحدة،  العربية 
كانت  مهمتنا  نتسلم  ان  قبل  العربية.  
الهواتف  تهريب  عمليات  املطار  يف  تتم 
 .%80 حدود  اىل  وضبطناها  الخليوية، 
التهريب حاليا عرب بعض املسافرين  يحصل 

للمجلس  االساسية  السياسة  للجامرك. 
لالدارة  سياسة  وضع  ومهمته  تقريرية، 
ولديه صالحية ترشيعية يف موقع وزير يف ما 
املحاسبة  وقانون  املوظفني  بشؤون  يتعلق 
حزيران  يف  مهامتنا  تسلمنا  العمومية. 
يف  متثلت  مهمة  خطوة  يف  وانطلقنا   2014
االيرادات.  وزيادة  التهريب  عمليات  ضبط 
العضو  بتقاعد   2015 متوز  يف  واصطدمنا 
العمل  توقف عن  املجلس، وهو  الثالت يف 
داخلية  خالفات  نتيجة  التقاعد  هذا  قبل 
من  االوىل  الخمسة  االشهر  يف  االدارة.  يف 
السنة الفائتة قمنا بعمليات كبرية وجذرية، 
كانت ابرزها الغاء “الخط االخرض”  وانشاء 

معايري جديدة يف الكشف الجمريك.

■ ما  املقصود بـ“الخط االخرض”؟
التي  البضاعة  ان  يعني  الخط  هذا   □
من  مبارشة  تتوجه  كانت  الخارج  من  تصل 
الخط  هذا  عليها.  الكشف  دون  من  املرفأ 
ما  الجمركية،  املراكز  كل  يف  موجودا  كان 
الجمريك  املخّلص  ترصيح  عىل  البناء  عدا 

رئيس املجلس االعىل للجامرك العميد املتقاعد نزار خليل.

كميات  يف  االجهزة  هذه  ادخال  خالل  من 
الترصيح  دون  من  موظف،  مع  بالتواطؤ 
“السكانر”. يف  الحقائب عىل  امرار  او  عنها 
الشحن  عرب  االمر  هذا  يحصل  كان  السابق 
الكمية  بأن  اصحابه  عنه  ويرصح  العادي 
تتم  ال  خليوية.  اجهزة  انها  ويتبني  كرتون 
عملية التهريب يف التصدير اال يف املخدرات، 
كبرية  كميات  واملطار  املرفأ  يف  ضبطنا  وقد 
مصدرة  كانت  والحشيشة  الكبتاغون  من 
بعض  فساد  يبقى  لكن  عربية.  بلدان  اىل 

املوظفني عدونا االول.

■ الكبتاغون الذي يهرّب هل يقترص مصدر 
االوضاع  نتيجة  وسوريا  لبنان  عىل  تصنيعه 

االمنية؟
□  نشط تصنيع الكبتاغون يف الفرتة االخرية 
كثرية  معامل  مثة  سوريا.  يف  الحرب  بعد 
اىل  نقلها  تم  حلب  يف  املادة  هذه  لتصنيع 
كرسوان  مناطق  يف  موجود  واكرثها  لبنان، 
متت  ضبط  عملية  اكرب  والبقاع.  والبرتون  
الخشب،  لكبس  ماكينات  ضمت  املرفأ  يف 
سعودي   امري  يهّربهام  كان  طنني  اىل  اضافة 
يف ترشين االول الفائت من املطار اىل بلده. 
الضبط  عمليات  فيه  مرفأ حققنا  اكرث  املطار 
بفعل االجراءات والتدابري التي اتخذناها بناء 
املال عيل حسن خليل.  توجيهات وزير  عىل 
عندما تطلق الرصخة من  التجار واملخّلصني 
لجأ  لذلك  مضبوطة،  االمور  ان  يعني  فهذا 

نحاول  نحن  التصدير.  اعادة   اىل  هؤالء 
عىل  املفروضة  الجمركية  الرسوم  تعديل 
بعد  مرسوما  وسنصدر  واالحذية،   االلبسة 
موافقة مجلس الوزراء عليه بهدف الحد من 
تنسيقا  مثة  ان  اىل  واشري  التهريب.  عمليات 
واجهزة  الجامرك  بني  واملراىفء  املطار  يف 
واالمن  العام  واالمن  الجيش  يف  املخابرات 
الداخيل. اكرث عمليات التهريب كانت تشمل 
الجمركية  رسومها  ألن  واالحذية  االلبسة 
لجأ  تركيا.  من  يأيت  كان  واكرثها  مرتفعة، 
املهربون اىل هذه العمليات لالتيان بالبضائع 
من طريق مرفأ الالذقية يف سوريا، ونقلها اىل 
فلم  الربية  املكافحات  عززنا  لكننا  برا.  لبنان 

النتيجة املطلوبة.  تعط محاوالتهم 

■ هل يستطيع  الكادر الوظيفي يف الجامرك 
بالواجبات  القيام  وعسكريني  مدنيني 

املطلوبة؟ 

العسكري  السلكني  يف  نقص  من  نعاين   □
واملدين يصل اىل 40% يف االدارة، وخصوصا 
وهي  مراقب  وظيفة  ويف  الرتب  بعض  يف 
االساس، حيث تصل اىل حدود 50%، والرقم 
االداريني  عدد  ان  علام  العسكر.  يف  نفسه 
نحو  العسكريني  وعدد   ،400 نحو  يبلغ 

.1600

■ كيف هي حال التجهيزات واآلليات التي 
تستخدمونها للكشف يف املراىفء؟

يعادل  وبعضها  قدمية  تجهيزات  لدينا   □
من  استفادت  االمنية  االجهزة  كل  صفرا. 
الهبات التي تلقتها الدولة ما عدا الجامرك، 
فنحن  اآلليات.  صعيد  عىل  وخصوصا 
الدوريات.  يف  نستعملها  وال  منتلكها  ال 
الكشف  اآلت  تجهيزات  اىل  بالنسبة  اما 
ان  علام  قديم،  فهي من طراز  و“السكانر” 
متقدم   مستوى  ذو  عندنا  البرشي  العنرص 
ان  املقرر  من  كان  تجهيزات.  اىل  ويحتاج 
املليار  هبة  من  “سكانر”   12 عىل  نحصل 
دوالر من السعودية ومل نحصل عليها حتى 
اليوم. من اجل الترسيع يف الكشف، قامت  
ضجة كبرية عندما عدلنا يف املعايري )االخرض 
واالحمر(، ولو كنا منلك تجهيزات حديثة ملا 
للتوضيح،  التعقيدات.  هذه  كل  يف  وقعنا 
اىل  البضائع  تستطيع خرق  “سكانرات”  مثة 
ال  منلكها  التي  ان  علام  سنتيمرتا،   60 عمق 
سنتيمرتا.   20 اىل  سوى  تخرق  ان  تستطيع 
هي  كام  بوليسية  كالب  لدينا  ليس  كذلك 

الحال لدى االمن الداخيل.

تواجه  التي  العوائق  ابرز  هي  ما   ■
الجامرك؟

□ العائق االساس هو قانون الجامرك الذي 
الجمركية  الرتكيبة  ألن  تعديل،  اىل  يحتاج 
االعىل،  املجلس  قرارات  وفق  حاليا،  القامئة 
امكان  ويف  ثالثة،  ونحن  اجامع،  اىل  تحتاج 
طرحه.  يتم  مرشوع  اي  تعطيل  عضو  اي 
اثنان.  وبقي  التقاعد  عىل  احيل  عضو  مثة 
للسري  القانون  هذا  تعديل  املطلوب  لذا 
نأمل  ثالثة.   اصل  من  اثنني  اي  باالكرثية، 
املقرر  من  وكان  الجامرك،  مالك  تعديل  يف 

ان يكون عديده مثل عديد االمن العام. 

رئيس املجلس 
االعلى للجمارك ال 

معاقبة  يستطيع 
عسكري مخالف

ثمة موظفون 
يحاكمون في قضية 

عمرها خمس سنوات وال 
يزالون في وظائفهم

رضوان عقيل
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اشري هنا اىل ان التطويع عندنا قليل، وال 
رتبة هي  اعىل  بل  عميد،  رتبة  لدينا  توجد 
االعىل  املجلس  رأي  هو  الطرح  هذا  عقيد. 
ونحن  كبريا،  اصبح  العمل  فحجم  بأجمعه، 
نرشف يف مرفأ بريوت يوميا عىل اخراج 600 
كونتيرن، وتصل االيرادات يوميا اىل 11 مليار 

لرية، واىل 20 مليارا احيانا.

عن  البعض  حديث  عىل  ردك  هو  ما   ■
تهريب متواصل من املرفأ؟

ضبطها  ميكن  ال  التهريب  عمليات   □
نحاول  لذا  بالفساد.  مرتبطة  فهي  عموما، 
مع   املبارش  التعاطي  عن  املوظف  ابعاد 
املخّلصني والتجار، والسعي اىل العمل عىل 
تتبعه  ما  غرار  عىل  الكرتوين  نظام  اعتامد 
التاجر  يقوم  الخارج  يف  العامل.  بلدان  اكرث 
بالترصيح،  ويتم  الكشف يف ما بعد عىل 
محله او مستودعه. يف حال وقوع مخالفة 
النظام  هو  وهذا  بالرضائب،  “يذبحونه” 
اتباعه عندنا. اؤكد هنا ان ال  الذي ينبغي 
املوظف.  تواطؤ  دون  من  يحصل  تهريب 
فنحن  اشد،   املحاسبة  تكون  ان  ينبغي 
اليوم ال نقوم باملحاسبة املبارشة عىل غرار 
الجيش بسبب العودة اىل التفتيش املركزي 
والتحويل اىل املجلس التأديبي ثم الشورى. 
ما يحصل ال يعطي نتيجة فورية وال فاعلة، 
واملحاكمة.  املتابعة  يؤخر  الذي  االمر 
عمرها  قضية  يف  يحاكمون  موظفون  مثة 
وظائفهم.  يف  يزالون  وال  سنوات،  خمس 
ارى  والجيش،  الجامرك  يف  تجربتي  بعد 
اقول  القوانني.  يف  تعديل  اىل  نحتاج  اننا 
ال  االعىل  املجلس  رئيس  انا  رصاحة، 
عقوبة  اقىص  عسكري.  معاقبة  استطيع 
راتبه،  من  يومني  او  يوم  حسم  يتلقاها 
عالقة  ملفات  مثة  كاملعتاد.  عمله   ويتابع 
املرفأ.  تتحدث عن خروق يف  منذ سنوات 
املحاكمة  قيد  مدنيني  عنارص   10 هناك 
ومل  التقاعد،  احيل عىل  اىل ضابط   اضافة 
تصف حقوقه املالية اىل اليوم. يف اختصار، 
مقارنة  فاعلة  وال  جدية  ليست  املحاسبة 
بالجرم الذي يرتكبه العسكري، االمر الذي 
ارتكاب  عىل  واملزورين  املتالعبني  يشجع 

املزيد من املخالفات.
واحذية  والبسة  خليوية  واجهزة  كهربائية  ادوات  تهريب  ضبط  تم  التهريب،  اعامل  اىل 

ومتمامت غذائية.

التغيري السنوي الفرق 2015 2014 الرشح

-3.6% -138,929 3,633,954 3,772,883
مجموع كل االيرادات 
الجمركية /مليون لرية

كمية البضاعة املضبوطةاملخالفة
1 كلغضبط استرياد كوكايني

24.850 كلغاسترياد كوكايني
6.100 كلغاسترياد كوكايني
25 كلغاسترياد كوكايني

1.400 كلغاسترياد حىل ذهبية
30 كلغاسترياد حىل ذهبية
6.4 كلغاسترياد حىل ذهبية

2.5 كلغاسترياد كوكايني
8.150 كلغاسترياد حىل ذهبية

3.100 كلغاسترياد كوكايني
3.700 كلغاسترياد كوكايني

2051 حبةاسترياد حبوب ترامادول
1.880 كلغاسترياد كوكايني

2.700 كلغاسترياد حىل ذهبية
4 كلغاسترياد كوكايني
3.2 كلغاسترياد كوكايني

10,099 كلغاسترياد حىل ذهبية
5 كلغاسترياد كوكايني

3120 غراماتصدير بضاعة ممنوعة

218 كلغتصدير بضاعة ممنوعة )كبتاغون(

ضبط تصدير بضاعة ممنوعة بطريقة 
التهريب )كرايس حالقة تحتوي يف داخلها 

عىل حبوب مخدرات(
قيمتها 555,300,000 ل.ل.

ايلول 2014 ضبطت الجامرك يف مرفأ بريوت تهريب 198 الف حبة كبتاغون قدرت  يف 2 
قيمتها بـ 594 مليون لرية. ويف 3 ترشين االول من العام نفسه ضبطت يف املرفأ 9 ماليني 

و133 الف حبة قدرت قيمتها بـ27 مليارا و399 مليون لرية.

غزارة الكبتاغون

جدول مقارنة بااليرادات املحققة يف الجامرك 
بني عامي 2014 و2015

جدول بأهم القضايا املحققة يف ضبط التهريب يف املطار 
خالل النصف الثاين من عام 2014 اىل عام 2015

Untitled-1   1 11/26/14   4:14 PM
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جورج شاهني
georgestchahine@gmail.com

عندما حضر اإلعالم اللبناني تحرير العسكريين المختطفين

هل كان في اإلمكان أفضل مّما كان؟
مسلسل  مع  اللبناين  االعالم  تعاطي  حيال  االخرية  اآلونة  يف  مستفيض  ساد جدل 
التي  املقززة  املشاهد  عىل  الرتكيز  السيام  واملنطقة،  لبنان  يف  االرهابية  االحداث 
االرهابيني  اهداف  من  مهام  جانبا  وتحقق  املواطنني،  لدى  الرعب  عىل  تبعث 
مع  االعالم  تعاطي  طريقة  اىل  بالنسبة  كام  النفوس.  يف  الخوف  زرع  يف  الراغبني 

تحرير العسكريني املختطفني لدى "جبهة النرصة" يف جرود عرسال

ضاعف من الجدل الدائر حول دور وسائل االعالم 
يف مقاربة االحداث االمنية، مقارنة ما يحدث معها 
االعالم  وسائل  اتبعتها  التي  والطريقة  لبنان  يف 
باريس يف  احداث  اثر  واالوروبية عىل  الفرنسية 
ابراز  عن  بنفسها  فنأت  املنرصم،  الثاين  ترشين 

تحقيق

وتفادت  والرعب،  الخوف  عىل  تبعث  مشاهد 
يف  االرهابية.  والجرمية  االمني  الحدث  استغالل 
لبنان، كانت مثة مآخذ عىل وسائل اعالمية توخت 
اجتذاب املشاهدين اىل اغراض اعالنية او تعزيز 

موقف سيايس منحاز. 

تحت وطأة هذا الواقع اتسع الجدل عىل اثر 
تفجري برج الرباجنة، ثم اىت تحرير العسكريني 
النرصة" ليطرح حيال  املختطفني لدى "جبهة 
احداث  مع  خصوصا  املريئ  االعالم  تعاطي 
االعالم  دور  جدية  عن  تساؤالت  كهذه، 
ومهامته وصدقيته واخالقيات العمل االحرتايف 

يف مامرسة املهنة. 
هذه  بازاء  اسئلة  العام"  "االمن  حملت 
محطات  مع  مناقشتها  وسبل  املشكلة 
وتحديد  التجربة  ِعرب  الستخالص  تلفزيونية، 
االسلوب االمثل يف االداء يف مواجهة االحداث 

االرهابية.

"املؤسسة  يف  االخبار  يف  التنفيذية  املديرة 
"املؤسسة  يف  زلعوم:  الرا  لالرسال"  اللبنانية 
اللبنانية لالرسال" قرار داخيل متخذ منذ اكرث من 
سنتني، يطلب مبوجبه من قسم املصورين عدم 
النقل  خالل  السيام  قاسية  لقطات  اي  تصوير 
املبارش تفاديا لبثها.  قد تحصل بعض الهفوات 
فورا  نعتذر  املبارش،  النقل  خالل  املقصودة  غري 
عند حدوثها ونحاول االلتفاف عليها عرب العودة 
اىل االستوديو. اال ان نقل الصور القاسية غالبا ما 
يحصل خالل الدقائق االوىل للبث املبارش، السيام 
من مواقع التفجريات، بحيث غالبا ما تنقل هذه 
قدرة  يحرمنا  ما  اخرى،  شاشات  عرب  الصورة 
املبارش  للنقل  ان  نغفل  ال  مبضمونها.  التحكم 
الفريق  يحاول  واخالقية،  انسانية  محاذير  فعال 
مبنى  يف  العامل  والفريق  االرض  عىل  العامل 
بردود  منها  يتعلق  ما  التلفزيون ضبطها السيام 
الفعل العنيفة التي تبلغ حد التحريض العنرصي 
واملذهبي يف خالل االحداث الكربى. لذا يطلب 

مدير االخبار والربامج السياسية يف "تلفزيون 
االعالم  ان  الثابت  من  دياب:  صائب  لبنان" 
اللبناين تدّرج صعودا يف االخبار منذ ما قبل 
بداية الحرب عام 1975 عىل صعيد الصحف 
التي نرشت احداها آنذاك عنوانا عريضا حول 
انفجار طرد يف منزل آل شبوع يف االرشفية، 
تغطية  يف  االخرى  الصحف  سبحة  كرت  ثم 
تأييد  بني  واالنقسام  الطالبية  التظاهرات 
ومعارضيها،  لبنان  يف  الفلسطينية  الثورة 
مع  اللبناين  الجيش  اشتباكات  تغطية  ثم 
وبعد  الفلسطينية،  املخيامت  يف  املسلحني 
انفجارات  تغطية  ثم  القاهرة،  اتفاق  ذلك 
الحرب، وعندها نشأت اذاعات حزبية محلية 
تنازعت يف ما بينها دفاعا عن االرض والهوية 
وعن الثورة الفلسطينية ووجودها عىل ارض 
لبنان من الجنوب اىل بريوت. بعد ذلك كانت 
حساب  عىل  الخاصة  التلفزة  محطات  نشأة 
هذا  اللبنانية".  و"االذاعة  لبنان"  "تلفزيون 
واضح  انقسام  فيه  كان  االعالم  من  النوع 
فضال  منها،  الحزبية  السياسية  املواقع  بني 
املناطقية والطوائفية. وقد لعب االعالم  عن 
يقل عن  واملريئ دورا ال  املكتوب واملسموع 
دور الزعامء واالحزاب يف تأجيج الحرب عىل 
ان االعالم نفسه كان يغطي كل  اال  مراحل. 
عن  الباحثة  السياسية  االجتامعات  مسارات 
االحداث  تغطية  خالل  يف  والوحدة.  السالم 

الرا زلعوم: نسعى 
إلى إحترام املشاهد 

صائب دياب: نقترح 
لقاء دوريًا لتنسيق التغطية

من املراسلني التنبه قدر املستطاع تحاشيا لنقل 
بني  املقارنة  تجوز  ال  لذلك  كهذه.  خطابات 
القاسية  املشاهد  والغربية.  العربية  املجتمعات 
غالبا ما تتلقفها املجتمعات بالطريقة عينها، اال 
ان يف املجتمعات الغربية انظمة وقوانني تضبط 
مس  دون  من  التلفزيوين  والعمل  النقل  ايقاع 
الحريات، ما يضع كل وسائل االعالم امام واقع 

احرتام الفرد كقيمة انسانية قبل اي يشء آخر .
تعتمد عىل خربة  كهذه  حاالت  يف  املثىل  اآللية 
ينقل  الذي  املراسل  ان  علام  وحنكته،  املراسل 
بها  يشعر  ال  لضغوط  يتعرض  مبارشة  الصورة 
املسؤولون عنه  او  املكاتب  العاملون يف  زمالؤه 
حسن  املراسل  من  فاملطلوب  لذا،  املشاهد.  او 
اجوبتها  باسئلة  التوجه  وعدم  تعابريه  اختيار 
اذا كانت توجه اىل ارسى  معدة مسبقا، السيام 
او مخطوفني ال قدرة لديهم عىل قول الحقيقة. 
نقل املعلومات الخاطئة يتحمل مسؤوليته فريق 
فيها،  يدقق  ان  املعلومة يجب  العمل مجتمعا. 

عىل  تربزها  االعالم  وسائل  كانت  االمنية 
درجات من الوعي املفقود احيانا بنرش صور 
ويف  والدمار،  واالعدامات  والجرحى  الجثث 
ان  اىل  واذاعات  كان سباق بني صحف  هذا 
تفاقم االمر عرب محطات التلفزة التي تدخل 
كل بيت بال استئذان. اال ان ملحطات التلفزة 
النقل املبارش ملجزرة قانا  ادوارا مرشفة مثل 
خالل االجتياح االرسائييل للبنان تحت عنوان 
"عناقيد الغضب" عام 1996. وقد نجح لبنان 
ان  املجزرة يف  الفضايئ ملشاهد  البث  بفضل 

ينتزع "تفاهم نيسان" .
رغم ذلك مثة حاجة اىل ميثاق اعالمي ترعاه 
الدولة يك تكون وسائل االعالم يف خدمة اي 
تحرك يهدف اىل حامية لبنان، اضافة اىل ان 
الصور  من  االطفال  حامية  خدمة  يف  تكون 
او  املقطوعة  واالطراف  الرؤوس  تظهر  التي 

الدماء املنترشة .
املخطوفني  العسكريني  تحرير  موضوع  يف 
يف  اعالمي  تفلت  كان  النرصة"،  "جبهة  لدى 
مع  الصفقة  امتام  انتظار  من  ليومني  البداية 
االعالمية  الوسائل  ان  اال  النرصة"،  "جبهة 
مع  وتناغمت  الكبري  الخطأ  هذا  ادركت 
فريق  وهم  التفاوض،  ملف  عىل  القيمني 
اىل  الوضع  فعاد  العام.  لالمن  العام  املدير 
الساعات  يف  التنسيق خصوصا  ليتم  طبيعته 
اللبنانيني  العسكريني  اطالق  فيها  تم  التي 

ال قيود سياسية 
او مادية تمنعنا من نقل 

الخبر بحرفية وصدقية

ثمة حاجة الى ميثاق 
اعالمي في خدمة لبنان 

وحمايته

"املؤسسة  يف  االخبار  يف  التنفيذية  املديرة 
اللبنانية لالرسال" الرا زلعوم.

"تلفزيون  يف  السياسية  والربامج  االخبار  مدير 
لبنان" صائب دياب.

ان مل يكن من املراسل او الصحايف الذي رسبت 
املالحق  منتجي  من  االقل  عىل  املعلومة،  اليه 
بعض  عنهم.  املسؤولني  او  والنرشات  االخبارية 
املعلومات الدقيقة امنية او سياسية ال يجوز بثها 
هنا  الترسع  مصدر.  من  اكرث  مع  مقارنتها  قبل 

مكلف اكرث من التأخر يف نقل الخرب.
املطلوب التنسيق بني االعالم والجهات االمنية 
املختصة، لكن مع الحفاظ قبل كل يشء عىل 
حرية هذا االعالم يف السبق الصحايف، والرسعة 
االعالم  ونقلها.  املعلومة  اىل  الوصول  يف 

قرارات  اتخاذ  عىل  قادر  واملسؤول  املتحرض 
اي سبق  الوطني عىل  للشأن  االولوية  تعطي 
صحفي، وهذا ما حاولت lbci  القيام به خالل 
عملية تبادل االرسى مع جبهة النرصة. التزمنا 
منذ يوم السبت عدم بث اي معلومة او صورة 
املعلومات  امتالكنا كل  بالعملية، رغم  ترتبط 
ان  ورغم  الجمعة،  منذ  بالصفقة  املتعلقة 
عدم  التزمت  التي  فيها  مبا  املحطات  بعض 
السيام  سبق  احراز  حاولت  املعلومات،  بث 
النقل  عرب  التبادل  من  االوىل  الساعة  خالل 

عرسال.  اىل  املساعدات  قافلة  لوصول  املبارش 
الحقيقة  اىل  الوصول  نحاول   lbci يف  نحن 
يف  تدفعنا  للمحطة  العليا  والسياسة  املطلقة، 
هذا االتجاه، خصوصا وان ال روابط حزبية او 
قيودا  lbci تفرض علينا  للـ  مادية  او  سياسية 
معينة متنعنا من نقل الخرب بحرفية وصدقية. 
نعمل حاليا عىل وضع سياسة داخلية حديثة 
تطور سبل تغطيتنا االخبارية السيام لالحداث 
املشاهد  احرتام  اىل  اقرب  تجعلنا  االمنية، 

املتلقي للصور واالخبار التي نبث.

ابراهيم  عباس  اللواء  ان  مبعنى  املخطوفني. 
اليوم  يف  النطاق  واسع  اعالميا  دعام  لقي 
الذي انتهت به الصفقة بنجاح، بعد رضر غري 
تفاصيل  باعالن  االعالم  وسائل  سببته  مبارش 
وما  التجربة  الصحة. هذه  من  لها  اساس  ال 
تحافظ  خطوات  تقتيض  تجارب  من  سبقها 
ذلك  يسبب  ان  دون  االعالم من  عىل حرية 

رضرا عىل البلد واملواطنني. ميكن ان تكون 
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اعالمية  وحدة  بتشكيل  الخطوات  هذه 
التلفزة  محطات  يف  االخبار  مديري  تضم 
تعقد  الصحف  تحرير  ورؤساء  واالذاعة 
اجتامعات شهرية للبحث يف كيفية التعاطي 
مع االحداث السياسية واالمنية وغريها، دون 
مساس حرية قول الحقائق، عىل ان ال تكون 
متفلتة وغري صحيحة وتيسء  الحقائق  هذه 

اىل لبنان وسمعته يف الخارج .

وزير  عرب  الوحدة  هذه  انشاء  االمكان  يف 
حكوميا  املعنيني  مع  ينسق  الذي  االعالم 
وعرب  والدفاع  الداخلية  وزيري  خالل  من 
مجلس الوزراء. وذلك من دون وضع اليد 
الوسائل  مع  التنسيق  وامنا  االعالم  عىل 
تتهدد  التي  االخطار  مواجهة  يف  االعالمية 
لبنان. تجدر االشارة اىل ان االعالم االرسائييل 
خربا  ويرّسب  الكيان،  ميس  خربا  يحجب 

اخبار  بث  يحاول  كام  الكيان،  هذا  يفيد 
الرباك الدول العربية. اما يف الدول العربية 
العربية  الدول  جامعة  يف  جهاز  فهناك 
التلفزة  محطات  كل  يضم  "آسبو"  يدعى 
الرسمية يف كل الدول العربية، يف االمكان 
السعي اىل تفعيله. رمبا هناك فائدة بضم 
تكون  ان  رشط  الخاصة،  التلفزة  محطات 

حائزة تراخيص يف بالدها.

"املنار"  قناة  يف  االخباري  التخطيط  مدير 
وسائل  تقوم  ان  الطبيعي  من  عبادي:  عيل 
يف  بواجبها  "املنار"،  قناة  ومنها  االعالم، 
االحداث  شأن  يف  للجمهور.  االحداث  نقل 
تعمل  املرحلة،  تقع يف هذه  التي  االرهابية 
املشاهدين  تزويد  عىل  وسعها  ما  القناة 
او  عاجل  كخرب  تردها  التي  التفاصيل  كل 
ضخامة  بحسب  خاص،  اخباري  ملحق  يف 
الفكرة  توضيح  اىل  "املنار"  تسعى  الحدث. 
القائلة بان االعامل االرهابية التي تستهدف 
القضايا  او  باالسالم  لها  صلة  ال  املدنيني 
العادلة لشعوب املنطقة. ما بني واجب نقل 
واملسؤولية  للمشاهدين  والصورة  املعلومة 
االجتامعية امللقاة عىل عاتق وسائل االعالم، 
ضمن  بينهام.  التوفيق  عىل  "املنار"  تعمل 
الصور  نقدم  ان  نحاول  الرؤية  هذه  اطار 
دون  ومن  املشاهد.  اىل  الفكرة  تقرّب  التي 
عىل  االطالع  يف  املشاهد  حق  عن  التخيل 
استبعاد  يتم  املتوافرة،  والصور  املعلومات 
الصور التي تصدم الناس. ويف ضوء تجربتنا 
لزاما  صار  وسوريا،  العراق  يف  االحداث  مع 
بثها.  قبل  بتمعن  الصور  نفحص  ان  علينا 
الخيارات  لدينا  كهذه  حاالت  مواجهة  ويف 
التالية: بث الصور اذا رأت هيئة التحرير ان 
مامرسات  فضح  )مثل  لذلك  ارجحية  هناك 
االرهابيني من دون تقديم الدعاية املجانية 
اىل  مسبقا  املشاهدين  تنبيه  برشط  لهم( 
معينة  تقنية  بطريقة  الصور  فلرتة  ذلك، 

يف  السياسية  والربامج  االخبار  مديرة 
تقييمنا  البسام: يف  "الجديد" مريم  تلفزيون 
ان التجربة اللبنانية مهام شابها من اعرتاض 
ايصال  علم  يف  للنقاش  منوذجا  تبقى  ونقد 
الجمهور. طبعا هناك  اىل  والصورة  املعلومة 
املتكررة  االخطاء  لتفادي  ومساع  متنيات 
ينفي  لن  ذلك  لكن  الحدث.  لحظة  الواقعة 
ويقلل من اهمية دور وسائل اعالمية تسعى 
وتحظى  باملتابعة  جديرة  خربة  تقديم  اىل 
بنسبة مشاهدة عالية ال تأيت من عبث. هذا 
الدور يخضع بعد كل كارثة امنية لراجامت 
يف  الخرب  يصبح  بحيث  واالنتقاد  الجلد  من 
للمؤسسات  االعالمي  االداء  هو  التايل  اليوم 

وصحافييها، وليس الكارثة يف ذاتها.
ال نطمح اىل ان نكون اعالما فرنسيا بالَغ يف 
اعرف،  والال  الالخرب،  تقديم  اىل حد  التعتيم 
يف  لكن  رشطيا.  اكون  ولن  مخوال،  ولست 
نذهب  ال  ان  كاعالميني  علينا  نفسه  الوقت 
املسألة  امامنا.  ترمى  معلومة  اي  تبني  اىل 
مع  الخرب  ومقاطعة  الدقة  وتتطلب  نسبية 
االرض.  عىل  عيان  وشهود  مصدر  من  اكرث 
هناك سلطات تفرض حظرها عىل املؤسسات 
اعالمية.  جمهوريات  وهنا  االعالم،  وبينها 
اللبنانيون يلجأون اىل وسائل االعالم عند اي 
الناس  للرشطة.  اقرب مخفر  اىل  ازمة وليس 

ترى فينا حكومة مل تلمسها عىل االرض.
من هنا فإن املجتمعات العربية التي تعيش 
مشهد  يرعبها  لن  حي  نحو  عىل  املجزرة 
املجزرة عىل التلفزيون. من غري الرضوري ان 
نؤيد هذا الخيار، لكنه واقع ونحن نتحدث 
عن دول مل تغادر الحرب مدنها يف السنوات 
االخرية كالعراق وليبيا وسوريا واليمن، ويأيت 
االنفجارات  لناحية  الدول  لبنان ضمن هذه 

علي عبادي: ال نسمح لإلرهابي
بالدعاية عبر قناتنا

مريم البسام: ساهمنا 
في كشف حقائق مقززة

االجزاء  بعض  تغطية  املثال  سبيل  )عىل 
انها  تبني  اذا  كليا  الصور  حجب  القاسية(، 
توضيح  مع  املشاهدين  مشاعر  اىل  تيسء 
عدم  عن  للمشاهدين  واالعتذار  السبب 

بثها.
املجتمعات  بني  كبري  فارق  من  هناك  ليس 
موضوع  يف  الغربية  واملجتمعات  العربية 
نتلقى  اننا  والدليل  القاسية،  املشاهد  بث 
الكثري من  والعرب  اللبنانيني  من مشاهدينا 
االتصاالت التي تعرّب عن االنزعاج من بعض 
الصور التي يتم بثها. فالنقل املبارش من مكان 
الحدث اصبح سمة التغطية االعالمية. ومع 
يسع  ال  االعالم،  وسائل  بني  التنافس  ازدياد 
اي وسيلة اعالمية التخلف عن الركب. لكن 
وسائل  عىل  تفرض  االجتامعية  املسؤولية 
وادراك  التوازن  من  بقدر  التحيل  االعالم 
الحساسيات لدى بعض االطراف املعنيني. يف 
العسكريني  اطالق  رافقت  التي  الحال  مثل 
االرسى يف عرسال، هناك معايري عدة يجب 
اثناء  يف  االعتبار  يف  الصحايف  يأخذها  ان 
اهايل  مشاعر  عىل  املحافظة  منها:  التغطية 
املعلومات  من  التأكد  ومعنوياتهم،  االرسى 
قبل بثها حفاظا عىل الصدقية اوال ومن ثم 
العام،  والصالح  الوطني  االمن  عىل  حرصا 
الوقوف عىل االبعاد الوطنية للقضية وعدم 
ان  يف  شك  ال  لالرهابيني.  خدمة  اي  تقديم 
جواز  تشكل  طريقة  سيجد  املاهر  الصحايف 

عبوره اىل التغطية الناجحة.

التي رضبت مناطقه.  االنتحارية  والعمليات 
املجتمعات  فإن  الحال  هذه  توصيفنا  يف 
املشاهد  ملتابعة  مؤهلة  كانت  العربية 
العنيفة بخالف املجتمع الغريب الرقيق الذي 

يلتزم نسبيا معايري حقوقية. 
وتلك  محاذيره،  املبارش  للنقل  ان  ال شك يف 
نقطة نقاش ال تنتهي بني االعالميني انفسهم. 
الوسيلة  تستطيع  ال  قد  املبارشة  الصورة  ان 
يحملها  بوصايا  اال  بها  التحكم  االعالمية 
الجرمية،  مكان  اىل  معه  واملصور  املراسل 
عىل  كامرياته  تركيز  يتجنب  ان  عليه  بحيث 
عموما.  والجثث  واالشالء  الدماء  مشاهد 
عدسته  وقعت  اذا  انه  يعرف  جميعنا 
غري  نحو  عىل  ستكون  املشاهد  هذه  عىل 
سيهّم  جرمي  دليل  من  لقربها  او  مقصود، 
او  مثال  االنتحاري  كجثة  الحقا  التحقيق 
ستقود  ظاهرة  عالمات  او  مزورة،  هويات 
اىل الترسيع يف عملية الكشف عن املجرمني. 

وهذا ما ساهمنا فيه مرارا. 
االمن هو  العسكريني، كان  يف ملف اطالق 
يكن  مل  "الجديد"  اىل  بالنسبة  البوصلة. 
النرصة"  "جبهة  تجاور  ان  ابدا  طموحها 
مل  وهذا  "انتصاراتها".  لتنقل  بها  وتلتصق 
خانة  تحت  ُيدرج  وقد  اعالميا  سباقا  يكن 
سيقول  َمن  مثة  لكن  الذل.  اىل  السباق 
وقابلنا  اعزاز  منطقة  ودخلنا  سبق  اننا 
مجموعات  لدى  مخطوفني  لبنانيني  زوارا 
مناشدة  بعد  االمر  هذا  تّم  نعم  ارهابية. 
زيارتهم،  مبارشة  الهواء  عىل  لنا  املخطوفني 
محتلة  لبنانية  ارض  اىل  نذهب  مل  وحينها 
يعيش  مجاور  بلد  اىل  بل  الخاطف،  لنبايع 
مجموعات  ارضه  عىل  وتسيطر  الحرب 
اعالمية  بتغطية  قمنا  مسلحة.  ارهابية 

التي  السلطة االعالمية 
تفرض قيما مشتركة 

غير موجودة

ال نطمح الى ان نكون 
كاالعالم الفرنسي، كي 

الالخبر نقدم 

"املنار"  قناة  يف  االخباري  التخطيط  مدير 
عيل عبادي.

تلفزيون  يف  السياسية  والربامج  االخبار  مديرة 
"الجديد" مريم البسام.

يف الترسع يف نقل املعلومات، عىل الصحايف 
الطريقة  يجدا  ان  لها  يعمل  التي  والوسيلة 
سلبا  ينعكس  لئال  الخطأ  لتصحيح  الفضىل 
السباق  ان  الطبيعي  من  صدقيتها.  عىل 
اخطاء  يف  الوقوع  يربر  ال  املعلومة  عىل 
من  التثبت  هي  االساس  القاعدة  فظيعة. 
مصدر  االمنية  فاملصادر  واحد.  مصدر  غري 
مهم للمعلومات، واذا كان من حق الصحايف 
وواجبه ان يكون مستقال، فليس له ان يرفض 
الحصول عىل املعلومات من مصادرها، عىل 

جزئية وتشبه املغامرة، وكنا نقطة عبور بني 
خطوطا  فتحنا  حيث  وذويهم  املخطوفني 

مبارشة للتواصل بني الطرفني. 
يف عمليات التبادل وما يرافقها، مل متر صفقة 
من دون تنسيق من الجهات االمنية. يف مثل 
عىل  الوطني  العامل  يتقدم  امللفات  هذه 
الصحايف، ويعود اىل مؤسستنا تقدير  السبق 
ان  وتطويره، من دون  عليه  والبناء  املوقف 
التحرير.  وصفقات  التفاوض  مسار  نعرقل 
دور  عىل  كمؤسسات  تفوقنا  أن  سبق  وقد 
بث  عن  االمتناع  اىل  طوعا  وبادرنا  االجهزة، 
النرصة" وتنظيم  كل ما كانت تنرشه "جبهة 
"داعش" من ارشطة مسجلة عن املخطوفني 
العسكريني، لئال نلبي رغبتهم ومساعيهم يف 

الضغط عىل الناس.

كل  عنه.  للمسؤولية  رفعا  اليها  ينسبها  ان 
وسيلة اعالمية تعمل ضمن سياسة تحريرية 
ورؤية اعالمية. وتخضع عملية صناعة الخرب 
ان  يجب  ذلك  لكن  معها.  تتوافق  لقولبة 

ما  جل  املعلومة.  بدقة  حال  اي  يف  يخل  ال 
سياق  يف  توضع  املعلومات  بعض  ان  هناك 
يتم  قد  يجري، كام  ما  يظّهر خلفيات  معني 
حجب بعض املعلومات اذا كان من رضورة 

ومصلحة عليا لذلك. من هنا ليست الصحافة 
عمال غري هادف. انها تعمل يف حقل سيايس 
مفتوح، تتفاعل مع الواقع وتؤثر فيه، لكنها 

ليست فنا الجل الفن.
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تحقيق
داود رمال

"اليونيفيل" تعّيد بعيدا من أوطانها:
الناس الرائعون سّدوا الفراغ ولبنان يشبه وطننا

aborami20@hotmail.com

منذ عام 1978 تستمر مهامت قوات الطوارئ الدولية )"اليونيفيل"( يف تأدية 
مهامت حفظ السالم واالمن عند الحدود الجنوبية مع فلسطني املحتلة. عام 
البحرية يف صلب مهامتها  القوات  ازداد عديدها وعتادها مع دخول   2006
التي اعتادها الضباط والجنود الوافدون من دول مختلفة كنمط حياة. ها هي 

تعّيد يف لبنان سنة تلو اخرى 

نفوس  يف  االيام  حفرت  عاما،   37 مدى  عىل 
ذكريات  وجنودها  "اليونيفيل"  قوات  ضباط 
لبنان  بينهم  املشرتك  ان  اال  ومؤملة.  جميلة 
ابتعدوا  بشعبه وتاريخه وطبيعته. صاروا كلام 
عنه ازدادوا شوقا للرجوع اليه، حتى ان كثريين 
منهم اقرتنوا بلبنانيات، وبات لديهم سكن دائم 
يف الربوع اللبنانية. زاد انغامسهم اكرث يف الحياة 

التي  التنموية  املشاريع  خالل  من  االجتامعية 
والبلدات، وحفظوا  املدن  نفذوها يف عدد من 
عن ظهر قلب اسامء ومناطق وتواريخ. االجمل 
انهم تأكدوا من ان "لبنان وطن حياة ال يقهره اي 

موت"، عىل حد تعبري احدهم.
امضاها  مناسبات  تخللتها  السنوات  هذه 
من  بعيدين  "اليونيفيل"  عداد  يف  العاملون 

اوطانهم وديارهم وعائالتهم. اال ان ما يدخل 
الشعبي  االحتضان  حجم  قلوبهم  اىل  الفرحة 
نطاقها.  يف  يعملون  التي  املنطقة  ابناء  من 
ويف  اهلهم  بني  بأنهم  يشعرهم  الذي  االمر 
وطنهم. وهم ايضا يجتهدون يف التحضري الحياء 
املناسبات واالعياد مجتمعني، يساعدهم يف ذلك 
ايضا التطور التكنولوجي الذي الغى املسافات 

بني القارات والدول.
الجنوب،  اقىص  اىل  بريوت  من  الطريق  يف 
كانت اجواء عيدي امليالد ورأس السنة حارضة 
كل  يف  رفعت  التي  واالشجار  الزينة  من خالل 
املناطق التي عربناها، وصوال اىل القاعدة الجوية 
وجدناه  نفسه  املشهد  الناقورة.  يف  االيطالية 

داخل القاعدة. حرضت "االمن العام" يك تقف 
قوات  بارشتها  التي  التحضريات  عىل  قرب  عن 

"اليونيفيل" الحياء هاتني املناسبتني.
بعد امتام ترتيبات الدخول اىل القاعدة، كان يف 
استقبالنا رئيس غرفة العمليات يف "اليونيفيل" 
معاونيه.  من  وعدد  كاروفولو  جانلوكا  امليجر 
اصطحبنا اىل نادي القاعدة الجوية. عند مدخلها 
طالعتنا مغارة امليالد املستوحاة من مغارة املهد 
يف بيت لحم حيث ولد الطفل يسوع. يف احدى 
زينت  التي  امليالد  ارتفعت شجرة  النادي  زوايا 
انهمك  حيث  العيد،  بقدوم  ابتهاجا  واضيئت 
يف  اللبنانيني  املدنيني  املوظفني  مع  االيطاليون 

التحضري لالحتفال يف ليلتي امليالد ورأس السنة.
يحدثنا امليجر كاروفولو عن التحضريات لعيدي 
يقول:  تفارقه.  ال  ببسمة  السنة  ورأس  امليالد 
القوة  تقيم  العيد  ليلة  استثنائيا.  نعد شيئا  "ال 
اليونيفيل  قوات  عداد  يف  املشاركة  االيطالية 
املوقتة عشاء، وليلة رأس السنة، كوننا بعيدين 
من عائالتنا وابنائنا، نجتمع سويا وندعو املوظفني 
املدنيني اللبنانيني مع عائالتهم الننا نعتربهم من 
عائلتنا، ونسهر معا يف اجواء من الفرح والتآلف". 
يضيف: "اجواء العيد يف لبنان رائعة، وانا احب 
هذا البلد جدا، وقد تطّبعت عىل عيشه خصوصا 
وان هناك امورا كثرية متشابهة بينه وبني بلدنا". 
يوضح: "كوننا قوات جوية ال نستطيع االبتعاد 
عن القاعدة، الن يف كل 30 دقيقة تقلع طوافة، 
لنقل  ونخىش حصول طارئ يستدعي ان نطري 

العيد  ليلة  حادث.  اي  مع  التعامل  او  مريض 
نقيم عشاء يف هذا النادي املرشف عىل مهبط 
الطوافات. نلتقي حول املغارة وشجرة امليالد ما 
يشعرنا باننا عائلة، وسيقيم رجل دين عسكري 
لنا قداسا ميالديا. اما عن الطعام، فلدينا مطعم 
ايطايل يجهز لنا العشاء، كام نحرض طعاما لبنانيا 
املناقيش  السيام  جدا  نحبه  الننا  الخارج  من 

والكبة والشاورما".
يقول امليجر كاروفولو: "نتبادل الهدايا مع بعضنا 
العيد  اللبنانيني. صبيحة  البعض ومع املوظفني 
نزور اصدقاءنا يف املنطقة ونتبادل التهاين، وهناك 
بلديات  رؤساء  يزورون  اليونيفيل  من  ممثلون 
التهاين  ويقدمون  املنطقة  ومخاتري ومدارس يف 
للتهنئة،  وفود  العام  املقر  تزور  كام  باالعياد. 
يشاركون  اليونيفيل  قيادة  وهناك ممثلون عن 
املنطقة  يف  تقام  التي  الرئيسية  القداديس  يف 
للمناسبة. ال بد من ان اذكر انني يف احد االعياد 
التي امضيتها يف لبنان استضفنا تالمذة مدرسة 

بابا  ثوب  ارتديت  شخصيا  وانا  الشعب،  علام 
لهم  واقمنا  االطفال،  عىل  الهدايا  ووزعنا  نويل 

احتفاال ومأدبة طعام".
لكن العائلة ال تغيب كام يشري كاروفولو. يؤكد: 
حيزا  يأخذ  ايطاليا  يف  عائالتنا  مع  "التواصل 
املميزة  اللحظات  وخصوصا  العيد،  احياء  من 
يكون  لذا  آخر.  وبداية  عام  انتهاء  لحظة  مثل 
االنرتنت  عرب  التواصل  وسائل  وكل  السكايب 
مفتوحة. مثال ابني عمره ثالث سنوات ونصف 
سنة اراه عرب السكايب واتحدث معه واعايده. 
لكننا  بيوتنا وعائالتنا،  بعيدون من  اننا  صحيح 
نقوم بعمل رائع لشعب رائع. غالبا ما يحصل 
ان ينتهي عام ويبدأ آخر ونحن يف الجو، لدى 
حصول حالة طارئة، اذ اننا يف حالة جهوز دائم".
عن الوضع عموما واالمنيات التي ال تغيب يف 
هذه املناسبات، يؤكد: "نحن مرتاحون جدا هنا، 
الجيش  مع  تعاوننا  وسالم.  بطأمنينة  ونشعر 
والقوى االمنية ال سيام االمن العام يريحنا جدا. 
السالم الن شعبه  ان يعم  للبنان  امتناه  اكرث ما 
انا  وطأمنينة.  بهدوء  والعيش  السالم  يستحق 
وهنا  قريبان،  والبحر  الجبل  الن  ببلدكم  مغرم 
دقائق  البحر، وبعد  السباحة يف  رياضة  امارس 
اتزلج يف فاريا، وتجمع بني االيطاليني واللبنانيني 

الصفات نفسها".
بعد جولة عىل مهبط الطوافات وتبادل التهاين 
مسبقا، ودعنا ضباط القاعدة الجوية وعنارصها، 

القوات  مقر  حيث  شمع  بلدة  اىل  وانتقلنا 

نشعر بطمأنينة وسالم، 
وتعاوننا مع الجيش 

والقوى االمنية ال سيما 
االمن العام يريحنا جدا

نصب يف مقر الكتيبة االيطالية: "معا من اجل السالم".

الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" يف القطاع الغريب النقيب مارغو لورينسو.رئيس غرفة العمليات يف "اليونيفيل" امليجر جانلوكا كاروفولو.
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والحركة.  بالحياة  يضج  مقر  وهو  االيطالية. 
العام  االمن  من  عسكريني  تجوالنا  يف  صادفنا 
اللبناين يشاركون يف دورة تعلم االيطالية يف اطار 
التبادل والتعاون بني "اليونيفيل" واالمن العام. 
وقد عربوا لنا عن مدى سعادتهم بانضاممهم اىل 
هذه الدورة، كام ان احدى املحارضات يف الدورة 
اشارت اىل ميزة يف الشعب اللبناين هي سهولة 
التفاعل معه وقدرته عىل اكتساب لغة جديد. 
وهذا ما وجدناه يف عسكريي االمن العام الذين 

يشاركون يف هذه الدورة.
بعد التجوال يف ارجاء املقر حيث ارتفعت شجرة 
امليالد الضخمة تتوسطها ارزة لبنان التي تضاء 
ليال، كان يف استقبالنا عند مدخل كنيسة "ملكة 
باسم  الرسمي  الناطق  للمقر،  التابعة  السالم" 
قوات اليونيفيل يف القطاع الغريب النقيب مارغو 

لورينسو مع عدد من معاونيه. اقرتحنا ان يكون 
اللقاء داخل الكنيسة، وهذا ما حصل.

عن  بالحديث  اللقاء  لورينسو  النقيب  استهل 
االحتفال بعيدي امليالد ورأس السنة. قال: "بالنسبة 
الينا كجيش ايطايل يعترب عيد امليالد مهام جدا. يف 
بعيدون  اننا  به مع عائالتنا. ومبا  ايطاليا نحتفل 
واالنرتنت.  السكايب  عرب  معهم  نتواصل  منهم 

التواصل  خالل  من  امليالد  نعيش  ان  نحاول 
فيها  تقام  كنائس  تضم  التي  القريبة  القرى  مع 
قداديس ليلة امليالد مثل علام الشعب والنفاخية 

التي سبق ان نفذنا فيها مشاريع امنائية".
كاآليت:  لورينسو  فيرشحها  العيد  طقوس  اما 
ليلة 25 كانون  الليل يف  "نقيم قداس منتصف 
االول داخل املركز يف هذه الكنيسة. اال ان العمل 
يستمر الن مثة مهامت ال تتوقف. بعد القداس 
نتبادل التهاين ونجتمع يف النادي ونتناول الحلوى 
املخصصة للمناسبة وتسمى"بانيتوري". ونوجه 
وفاعليات  ومخاتري  بلديات  رؤساء  اىل  دعوات 
املوظفني  اىل  وايضا  املنطقة،  يف  دين  ورجال 
يف  واملشاركة  سويا،  لالحتفال  لدينا  اللبنانيني 
يعمل  ايطايل  دين  رجل  يرتأسه  الذي  القداس 

معنا، ويقيم رجل دين لبناين قداسا ايضا".
عام  عندها  يتوقف  التي  املحطات  ابرز  عن 
بالده يف  كتيبة  من ضمن  مشاركته  عرب   2015
الرابعة  املرة  "انها  يوضح:  "اليونيفيل"،  قوات 
التي اعمل فيها ضمن اليونيفيل يف لبنان. كلام 
جديد،  من  عدت  ثم  ومن  ايطاليا  اىل  غادرت 
اشعر انني اعود اىل بلدي. ما يفرحني انني يف 
كل مرة االحظ ازدياد التطور واالمناء، وحني ازور 
املدارس التي قمنا مبساعدتها، افرح عندما اجد 
دراستهم،  يتابعون  زالوا  وما  كربوا  االطفال  ان 

فاسامؤهم ووجوههم محفورة يف داخيل".
واملحيط  "اليونيفيل"  بني  التفاعل  وصفه  عن 
اللبناين، يؤكد النقيب لورينسو ان "عالقتنا مع 
الشعب اللبناين عالقة ثقة واخوة، وهي ممتازة 
وسلسة ومريحة، الن هناك الكثري من املشرتكات 
مشرتك  التاريخ  وااليطايل.  اللبناين  الشعبني  بني 
والبحر مشرتك، ومن السهل بناء عالقة مع شعب 

قريب جدا منك".
يجد الوضع يف منطقة عمل "اليونيفيل" هادئا 
جدا "رغم حساسية االوضاع يف املنطقة نتيجة 
ما يحصل يف سوريا القريبة جدا من لبنان. اشعر 
ويف  اليوم  بسالم  سويا  العيش  اللبنانيني  بنّية 
الشعب  ينعم هذا  ان  امتناه  ما  كل  املستقبل. 

بالسالم يف كل االعوام".
نودع النقيب لورينسو ومعاونيه، ونقفل عائدين 
التذكاري  النصب  خروجنا  عند  يطالعنا  حيث 
لشهداء "اليونيفيل" الذين قضوا يف قصف العدو 
االرسائييل. كم هو عظيم لبنان الذي يستشهد 

الجله ابناء من كل دول العامل.

لبنان وشعبه يستحقان 
السالم والعيش بهدوء 

وطمأنينة

شجرة امليالد يف مقر الكتيبة االيطالية يف شمع.

كنيسة "ملكة السالم" داخل املقر.
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تحقيق
داود رمال

إحياء مشترك لألعياد في وطن الرسالة
النبطية النموذج: إرادة العيش الواحد

aborami20@hotmail.com

منذ ما قبل االستقالل بعقود، كانت سرية الشعب اللبناين قامئة عىل العيش 
االرادة  عن  تعبريا  الوطني  امليثاق  يف  تكرست  الروحية،  عائالته  بني  املشرتك 

الجامعة يف بناء دولة االستقالل ونهضتها وازدهارها

ابعاده  يف  الوطني،  االندماج  مظاهر  ابرز  من 
مدينة  النبطية  والوطنية،  والثقافية  الروحية 
منارة  التاريخ  مر  عىل  مثلت  التي  ومحافظة 
بكل  الوطن  رفد  يف  تبخل  مل  مميزة.  حضارية 
العيش  مسرية  وعالء  والوحدة  التحصني  اسباب 
الواحد. طورت عرب شخصياتها وانديتها وجمعياتها 
من فعل االميان بلبنان، من خالل الدفع يف اتجاه 
ترجمة هذا املوروث اىل فعل حي وعميل. فكانت 
املناسبات  احياء  التي تحولت مبادرة يف  الفكرة 
الوطنية والدينية عرب برامج مشرتكة وتفاعل كبري 
بني ابنائها الذين ينتمون اىل كل النسيج الوطني. 
سخرت لهذا االمر املتميز شخصيات نذرت نفسها 
يك تكون داعية تالق دائم وحوار مستمر ومحبة 

"جمعية  رئيس  الفكرة  عرابا  لينطلق  راسخة، 
االتحاد  رئيس  نائب  لبنان"  يف  البلدي  العمل 
الثقافية يف  العاملي لالندية واملراكز والتجمعات 
العامل لـ"االونيسكو" الدكتور مصطفى بدر الدين 
والرئيس االول ملحكمة استئناف النبطية القايض 

برنار شويري.
النبي  مولد  بني  الرائع  التزامن  كان  العام  هذا 
تضافرت  حيث  املسيح،  السيد  وميالد  محمد 
الجهود واالرادات، وتم احياء املناسبتني الدينيتني 
ارادة  عن  تعبري  اجمل  كانت  جامعة  بارادة 
هو  وطن  يف  الواحدة  والحياة  الواحد،  العيش 
فشارك  جمعاء،  االنسانية  عىل  الله  ِنَعم  من 
النبوي  املولد  احياء  يف  املسلمني  املسيحيون 

احياء  يف  املسيحيني  املسلمون  وشارك  الرشيف، 
ميالد يسوع املسيح.  "االمن العام" واكبت هذا 
يف  االنتقال  سيدة  كنيسة  من  املشرتك  االحتفال 
وشارك  فاعليات  حرضت  حيث  النبطية،  مدينة 
عزفت  التي  املهدي  االمام  وكشافة  مواطنون 
وحمل  والدينية،  الوطنية  واالناشيد  االلحان 
والورود.  الشموع  الطوائف  كل  من  االطفال 
املسرية  انطلقت  والكلامت  التهاين  تبادل  بعد 
من الكنيسة اىل دير مار انطونيوس حيث اقيم 
قداس امليالد يف كنيسته، لتتوزع الوفود املشرتكة 
اىل كل كنائس املنطقة مشاركة يف قداس منتصف 
الليل. يف صبيحة يوم امليالد انطلقت الجمعيات 
املدينة  يف  املنازل  اىل  واالندية  واملؤسسات 
ومحيطها لتوزيع الهدايا عىل االطفال. كان الفتا 
هذه السنة، مشاركة املركز الثقايف الرويس يف هذه 
االحتفالية، ليختتم االحياء املشرتك باحتفال جامع 

تاله زيارة املساجد والحسينيات واالديرة.

ظروف  الدين  بدر  مصطفى  الدكتور  يرشح 
والوطني  الحضاري  الفعل  هذا  انطالق 
املشرتك، فيقول: "ال يقوم مرشوع اذا مل تتوافر 
الروحانية واالندفاع واالرض الخصبة من اجل 
اليانعة.  الثامر  وجني  الصالحة  البذار  زرع 
هذه ميزة مدينة النبطية والجنوب، الن هذه 
عامل،  جبل  حارضات  حارضة  هي  املدينة 
بالوطنية  تضج  التي  املرشقة  الصورة  ومتثل 
الحرة  لالفكار  والحاضنة  الواحد،  والعيش 
الصادق  بالشعور  تزخر  التي  الحارة  والقلوب 
الروحية  العائالت  جميع  بني  التعايش  مبعنى 

باعتبارها منوذجا البناء الوطن الواحد".
لكل  املشرتك  االحياء  فكرة  عند  ويتوقف 
منها  الدينية  سيام  ال  واالعياد  املناسبات 

بفرح كبري يتحدث القايض برنار شويري عن 
الوطنية  املناسبات  احياء  الجامعة يف  الروح 
والدينية يف محافظة النبطية. يقول: "بدأت 
االنتقال،  سيدة  كنيسة  داخل  من  الفكرة 
وتحديدا بعد كارثة سقوط الطائرة االثيوبية 
عام 2010. معظم الضحايا كانوا من  قضاء 
النبطية ومن الطائفة االسالمية، فقلت ماذا 
ارواحهم  طاملا سيصىل عىل  افعل  ان  يجب 
قدمنا  يومها  والحسينيات.  املساجد  يف 
واجب العزاء اىل عائالت الضحايا، وتحدثت 
عبدالحسني صادق  الشيخ  النبطية  امام  مع 
االبرشية.  راعي  حداد  اييل  املطران  وسيادة 
سيدة  كنيسة  يف  جامع  لقاء  حصل  بالفعل 
املطران  لسيادة  كلمة  وكانت  االنتقال، 
سامحة  الهيكل  صدر  يف  تكلم  ثم  حداد، 

الكاثوليك  للروم  النبطية  رعية  كاهن  يقول 
عام  الرعية  "تسلمت  درويش:  نقوال  االب 
هيأ  ربنا  الطريق.  هذه  عىل  وكانت   2011
اشخاصا مثل الرئيس برنار شويري والدكتور 
بأن  مؤمن  وانا  الدين،  بدر  مصطفى 
ال  مبفردنا  الننا  فيهام  عمل  القدس  الروح 
نستطيع تهيئة الظروف املناسبة ليك نالقي 
البعض. ويف  بعضها  مع  البرشية  الجامعات 
الن  كبري،  جهد  اىل  االمر  يحتاج  ال  النبطية 
ليسا  اجتامعيا  والتحاما  مصاهرات  هناك 
املتوارث  من  نعرف  نحن  اليوم.  وليدي 
كانت  العالقة  ان  النبطية  ابناء  اخبار  من 
دامئا طبيعية جدا كام كل العالقات بني كل 
وبني  املنطقة،  يف  واملدن  والبلدات  القرى 
ليس غريبا  وثقافاته، وهذا  املجتمع  رشائح 

عىل النبطية وكل مناطق لبنان".
رواسب  تزال  "بدأت  عندما  انه  ورأى 

بدرالدين: النبطية صورة 
تضج بالوطنية 

شويري: التشارك في املناسبات
سيرة ابناء النبطية ومنطقتها

االب درويش: الروح القدس
ساهم في تالقي الجماعات

عىل  والفاعليات  العلامء  مع  "التقينا  فيقول: 
ترسيخ  االساس  همها  وشخصيات  تنوعها 
الوحدة الوطنية. كان التوجه الجامع اىل احياء 
االعياد واملناسبات سويا، ملنع ترسب اي غيمة 

انطالقة  اول  وكانت  صادق،  الشيخ  العالمة 
يف  التشارك  ان  علام  املشرتكة،  لالمور 
املناسبات هي سرية ابناء النبطية ومنطقتها، 
ومن بعدها انطلقنا يف التحضري الحياء عيد 
جامعة.  ومشاركة  جامعية  بروح  البشارة 

عقالنيته  اىل  اللبناين  وعاد  الحروب، 
وطبيعته، كانت العودة رسيعا اىل االصالة 
كان،  من  كائنا  اآلخر  فاالنسان  اللبنانية. 
والثقافة  واملواطنية  االنسانية  يف  اخي  هو 
والحضارة واللغة والرغيف ورشبة املاء. انا 
ومطرقة  سدان  تحت  نقع  اللبناين  واخي 

الدكتور مصطفى بدرالدين.

التاريخي  وعدونا  الثقايف  عدونا  العدو، 
للشعب  عدوا  نفسه  من  جعل  الذي 
العربية.  الشعوب  ولحضارة  اللبناين 
النخوة  كل  فيه  اصيل  العريب  فاالنسان 
هم  واللبنانيون  الصالحة،  والجرية  واملحبة 
سريتهم.  هي  هذه  النبطية  وابناء  كذلك 
املناسبات  هذه  يف  الحقيقة  منظهر  نحن 
الحقيقة  اىل  القلب  صميم  من  ونخرجها 

الظاهرة".
وختم االب درويش بالدعاء بأن "ينعم الرب 
التضامن، ال  بالقوة يف كل مناسبات  عليهم 
سيام يف مولد النبي محمد ويف ميالد يسوع، 
واينام  والحسينيات،  واملسجد  الكنيسة  ويف 
رسالة  ولدينا  مرشقيون  لبنانيون  نحن  كنا 
اتحاور  ان  استطيع  انني  هي  العامل  لكل 
الفوارق  تكن  ايا  معك  واعيش  والتقي 

بيننا". واالختالفات 

سوداء اىل فضائنا النظيف من سموم التطرف 
نفكر  هكذا  واحدة،  كلمة  كنا  واالنغالق. 
وهكذا نعيش، فكان االحياء املشرتك لعاشوراء 
املسيح،  السيد  ووالدة  محمد  النبي  ووالدة 
وصوال اىل التظاهرة الوطنية الحضارية الكربى 
البشارة  عيد  يف  املقبل  آذار  يف  نقيمها  التي 
بحيث ترشع املساجد والحسينيات والكنائس 
بهذه  املشرتك  لالحتفال  ابوابها  واالديرة 
واالحتفال  االحياء  وهذا  العظيمة.  املناسبة 
درس  وهو  واملشاعر،  القلوب  وّحدا  املشرتك 
وكيفية  الواحد،  العيش  لكيفية  وعميل  حي 
وجيشا  شعبا  اللبناين  الكيان  روح  تثبيت 
لهذه  املثالية  الصورة  اعطاء  عرب  ومقاومة 

الرسالة الحضارية الكبرية".

عيد  نحيي  متتالية  سنوات  اربع  مدى  عىل 
اىل  وصوال  والحسينية  املسجد  من  البشارة 
دير الراهبات، وكانت فاتحة الخري يف احياء 
كنيسة  من  برنامج مشرتك  وفق  امليالد  عيد 
انطونيوس،  مار  دير  اىل  االنتقال  سيدة 
النبطية  ابناء  مع  الرعية  تنتقل  بحيث 

ملعايدة رئيس الدير والرهبان والراهبات".
"ان  هي  مهمة  مالحظة  شويري  يسجل 
هذه  احياء  يف  املشاركة  اىل  تواقون  الناس 
بني  الفرح  وتنرش  تجمع  التي  املناسبات 
وخصوصا  املسافات،  وتلغي  املنطقة  ابناء 
املسافات بني القلوب والنيات، والفضل لله 
يف كل ذلك، ونحن جميعنا نصيل ليك تبقى 
والسالم  باملحبة  املدينة منرية ومشعة  هذه 

والكرامة".

القايض برنار شويري.

االب نقوال درويش.
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املرأة في املديرية العامة لألمن العام:
مساواة في الدور ومسؤوليات اإلدارة واألمن

املديرية العامة لالمن العام اول مؤسسة عسكرية يف تاريخ لبنان تطوع املرأة يف 
صفوفها عام 1972، تتجه اليوم اىل ان تكون املؤسسة االوىل التي تحقق املساواة 
بالوظائف  وانتهاء  بالتطويع  بدءا  ووظيفيا،  عدديا  والرجل،  املرأة  بني  الكاملة 

واملهامت الخاصة 

التي  التحديث والتطوير  منذ بدء تنفيذ خطة 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  اطلقها 
ابراهيم، زاد عدد الضباط االناث اربعة اضعاف 
ارتفعت  االناث  الرتباء  كذلك  عليه.  كان  ما 
وتتحدث  ونصف ضعف.  الضعفني  اىل  النسبة 

تحقيق

االرقام والوقائع عن ان الوظائف كلها اصبحت 
املهامت  فيها  مبا  املتطوعة  املرأة  امام  متاحة 
شبكات  رصد  متابعة  منها  السيام  االمنية، 
فرق  استحداث  بعد  والتجسس،  االرهاب 
محرتفة. باتت املرأة املتطوعة تخضع لدورات 

وادارية  مهنية  املختلفة  االختصاصات  يف 
العام” رئيس مكتب  وثقافية. قصدت “االمن 
شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن العام 
العميد الركن رياض طه والرائد املتقاعد نور 
السلك  اىل  املرأة  انتساب  واكبت  التي  عيد 
وخاضت  بداياتها،  منذ  لبنان  يف  العسكري 
معهام يف هذه التجربة واملراحل التي قطعتها، 
واالدوار املنوطة باملرأة يف سلك امني ـ اداري 
عىل  الرجل  مع  الكاملة  املساواة  لها  اتاح 

مساحة الجغرافيا اللبنانية.

الشدياق منير 
mounirchidiac2014@gmail.com

يقول رئيس مكتب شؤون العديد العميد الركن 
رياض طه: “اذا اعتمدنا تاريخ بدء خطة تطوير 
االمن العام وتحديثه التي اطلقها اللواء عباس 
نقطة  فيها  مسؤولياته  تسلمه  فور  ابراهيم 
انطالق للمقارنة، ميكننا القول ان عدد الضباط 
االناث يف الخدمة الفعلية كان مثاين فقط. اليوم 
بفعل الدورات املتالحقة من التطويع منذ اربع 
يف  امرأة.  ضابطا   41 اىل  العدد  ارتفع  سنوات 
ما خص املفتشات )الرتباء( كان عددهن 198، 
وارتفع اليوم اىل 669 مفتشة. مبقدار ما تكون 
مثة دورات تطويع ترتفع نسبة انتساب االناث 
جرى  اذا  خصوصا  تدريجا،  العام  االمن  اىل 
تطويع اناث يف رتبة مأمور يف املستقبل، وهو 

امر ال يزال قيد الدرس”.

التطويع  لرشوط  يخضعن  االناث  ان  هل   ■
والدورات نفسها التي يخضع لها الذكور؟

لصالح  يكون  يحصل  تعديل  اي  بالطبع.   □
االناث حتام. تطبيقا للمعايري املعتمدة للتطويع 

تاريخ  عن  عيد  نور  املتقاعد  الرائد  تقول 
دخول املرأة اللبنانية اىل السلك العسكري: 
العام  االمن  يف  االوىل  للمرة  ذلك  “حصل 
عام 1972، حيث افتتحت دورة متخصصة 
لتطويع مفوضات اول يف عهد املدير العام 
دحداح.  انطوان  الركن  العميد  السابق 
مرشحة   18 القبول  المتحانات  تقدمت 
حائزة اجازة يف الحقوق، ثم ما لبثت ست 
مرشحة   12 لتبقى  انسحنب  ان  مرشحات 
فازت منهن هيام ابوسعد )طليعة الدورة( 
الخيمي ومهى  وياسمني اسامعيل وربيعة 
تبع  فياض.  وليىل  سابيال  وهيام  الحميص 
من  ثانية  دفعة  تعيني   1974 عام  ذلك 
اىل  منهن   6 ضمت  املجازات  املفوضات 
خص  ما  يف  اما  اول.  مفوضا   12 جانب 
فكان  ثانيات  مفتشات  دورة  اول  تطويع 
مفتشة   85 تطويع  مع   1974 عام  ذلك 

املطبقة  العاملية،  العسكرية  املؤسسات  يف كل 
من  اكرث  يف  مراعاتهن  تتم  العام،  االمن  يف 
التوقيت  يكون  الركض  امتحان  ناحية. مثال يف 
للمسافة املطلوبة من املتطوعات مختلفا عن 
كذلك  الذكور.   املتطوعني  من  املطلوبة  املدة 
فان رشط طول القامة يكون بالنسبة اىل االناث 
اقل مام يطلب للذكور. هذه االمثلة عىل سبيل 

املثال ال الحرص.

■ هل تطبق املساواة عىل صعيد التشكيالت 
املرأة،  ام مثة مهامت محظورة عىل  الوظيفية 

كتلك املتصلة باالمن مثال؟
ما  يف  واملرأة  الرجل  بني  متييز  من  يعد  مل   □
الوظيفة  طبيعة  لناحية  سواء  املهامت،  خص 
او موقعها الجغرايف، مبا فيها الوظائف االمنية 
التي كانت سابقا محظورة اىل حد عىل املرأة. 
من  كبري  عدد  ارشاك  تم  التحديث  خطة  مع 
مفتشات االمن العام يف العمل ضمن املهامت 
االمنية، املكلفة متابعة ملفات لها عالقة برصد 

من  الثاين  القسم  حملة  بني  من  ثانية 
اللبنانية. البكالوريا 

■ ضمن اي دورة تطوعِت يف االمن العام، 
وما الذي دفعك آنذاك اىل تلك الخطوة؟

من  االوىل  السنة  بدأت   1974 عام   □
االدب  اختصاص  يف  الجامعية  دراستي 
يدعو  ان  وقتها  الصدفة  شاءت  العريب. 
تاريخه  يف  االوىل  للمرة  العام  االمن 
الثانيات.  للمفتشات  دورة  تطويع  اىل 
استهوتني الفكرة ان اكون من اوىل االناث 
عسكرية  مؤسسة  يف  يتطوعن  اللوايت 
وقد  آن.  يف  الجامعي  تخصصهن  ويتابعن 
السيام  الخطوة  هذه  عىل  اهيل  شجعني 
سلك  يف  حياته  امىض  كان  الذي  والدي 
الدرك. قدمت طلبي واجريت االمتحانات 
تابعت  التدريبية  الدورة  خالل  ونجحت. 

ونجحت  الجامعية  وامتحانايت  درويس 

العميد طه:
الرائد عيد:ال تمييز في املهمات

املواطنون كانوا يشجعوننا
االمن العام اول مؤسسة 

عسكرية ادخلت املرأة الى 
خضعنا لتدريب عسكري صفوفها عام 1972

ورياضي صارم شمل الدفاع 
عن النفس واالسعافات 

البدنية والتربية 

الركن  العميد  العديد  شؤون  مكتب  رئيس 
رياض طه.

الرائد املتقاعد نور عيد.

منظامت  اىل  انتامئهم  يف  مشكوك  اشخاص 
للعدو  تابعة  تجسس  شبكات  او  ارهابية، 
الوطن  امن  يهدد  مام  غريها  او  االرسائييل، 
عىل  اليوم  حتى  دورهن  يقترص  واستقراره. 
امليداين  العمل  دون  من  والتحليل،  املتابعة 
التي  االخطار  اىل  نظرا  الرجال  به  يقوم  الذي 
عمليات  تنفيذ  اثناء  يف  العسكريون  يواجهها 
اىل  تحتاج  مهارات  وهذه  والدهم،  املطاردة 

تدريبات متقدمة وشاقة.

■ هل يعيق واجب االمومة الذي تضطلع به 
املرأة عملها يف السلك العسكري؟  

□ ابدا. حقوقها كزوجة وأم محددة يف القوانني. 
طاملا تلتزم دوام العمل ورشوطه ال مشكلة يف 

املوضوع.

العسكرية بني املرأة  الخدمة  ■  هل تختلف 
والرجل؟

التي  الحرس  ونوبات  املنامة  باستثناء   □
تستثنى منهام عسكريات االمن العام، فان بقية 

العسكريني  مع  فيها  يشرتكن  الخدمة  تفاصيل 
التمييزان  اي اختالف. هذان  الذكور من دون 

هام لصالح املرأة.  

والحقوق  والتشكيالت  التطويع  من  بعيدا   ■
التي  االخرى  املساواة  اوجه  ما هي  والخدمة، 

حققتها املديرية؟ 
□ املساواة شملت كل اوجه العمل والخدمة 
نذكر عىل  استثناء،  بال  املديرية  يف  والتحديث 

سبيل املثال:
اىل  مدربات  ليكن  ومفتشات  ضباط  تأهيل 
العسكرية  الدورات  الذكور يف  جانب املدربني 
)االناث  املتطوعني  للعسكريني  تنجز  التي 

والذكور( يف االمن العام. 
اشرتاك ضباط ومفتشات يف كل الخطط االمنية 
اللبنانية  املناطق  يف  املديرية  نفذتها  التي 
املختلفة. اقترص دورهن يف املرحلة االوىل عىل 
اللوجستية ومتابعتها، من دون  املهامت  تنفيذ 
املشاركة املبارشة يف عملية حفظ االمن )حواجز، 
تفتيش( لعدم وجود حاجة ملحة اىل ذلك حاليا.

برنامج  يف  استثناء  بال  االناث  جميع  ارشكنا 
وهو  واملسدسات.  بالبنادق  السنوية  الرماية 

برنامج مل يكن يعتمد يف السابق.
تأسيس فرق رياضية خاصة باالناث اسوة بفرق 
الرجال، كفريق كرة السلة وفرق العاب القوى 
الفردية والجامعية وسواها. االتجاه يسري نحو 
تفعيل تلك الفرق يك تصبح مؤهلة للمشاركة 
االمن  باسم  والدولية  الوطنية  البطوالت  يف 

العام.
االستعانة مبدنيات متخصصات يف مجال تطوير 
الثقايف  والتدريب  واالتيكيت  التواصل  آداب 
مفتشات  لجميع  متخصصة  دورات  الجراء 

االمن العام.
الذكور  لبنان  خارج  اىل  السفر  دورات  تشمل 

واالناث عىل السواء من دون اي متييز.  
تجدر االشارة اىل انه تم اخريا استحداث فرقة 
عىل  باملسدسات  الرماية  يف  متخصصات  تضم 
نحو محرتف. العمل جار عىل تدريبهن ليتمكّن 
دولية  ورمبا  محلية  بطوالت  يف  املشاركة  من 

الحقا. 
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انهيت  بعد  ما  يف  السنة.  تلك  يف  ايضا 
يف  اتابعه  كنت  الذي  الجامعي  تخصيص 
دوام بعد الظهر. ثم ترقيت اىل رتبة مالزم 
رائد،  رتبة  اىل  وصوال  الرتب  يف  وتدرجت 
ومن ثم احلت عىل التقاعد يف عهد اللواء 
تسلم  قصرية  فرتة  بعد  جزيني.  وفيق 
وكالة،  مسؤولياته  خطار  رميون  العميد 
خربيت  من  االستفادة  طالبا  يب  فاتصل 
ضمن املديرية فعدت والتحقت يف خدمة 

املديرية وال ازال.

دخول  المتحانات  آنذاك  خضعنت  هل   ■
ودورات تدريب خاصة بكن كاناث؟

تجرى  التي  نفسها  الدخول  امتحانات   □
خص  ما  يف  نحن.  لها  خضعنا  للذكور 
عسكري  لتدريب  خضعنا  التدريب 
شمل  اشهر،  ثالثة  استمر  صارم  وريايض 
االولية  واالسعافات  النفس  عن  الدفاع 
االمن  تنظيم  ودرسنا  البدنية،  والرتبية 
والقانونني  العامة  واالستخبارات  العام 
وقانون  والدستور  واالداري  الجزايئ 
وقراءة  والربوتوكول  والجرمية  االجانب 
الهندام  يف  اخرى  دروس  اىل  الخرائط، 
الدورة  كنا  الجدية.  واالطاللة  والترصف 
قبل  ثانيات  ملفتشات  والوحيدة  االوىل 

اندالع الحرب عام 1975.

العسكري  املجتمع  تقبل  كان  كيف   ■
واملدين لكّن آنذاك؟

□ يف تلك الحقبة، حيث مل تكن هناك اي 
لبناين،  فتاة متطوعة يف اي سلك عسكري 
مل يكن سهال تقبل الفكرة الجديدة داخل 
كثرية  طريفة  حوادث  هناك  املديرية. 
حدثت معنا يف البداية. مثال كان عدد من 
الذكور االدىن منا رتبة يغرّيون  العسكريني 
مسار طريقهم او ال يغادرون مكاتبهم يف 
بنا ويضطروا  يلتقوا  ال  االوقات يك  معظم 
احد  ان  اذكر  المرأة.  التحية  لتأدية 
العسكريني تعرض لعقوبة مسلكية بسبب 
لزميلته  العسكرية  التحية  تأديته  عدم 
االعىل منه رتبة، ولدى سؤاله عن السبب 
اجاب: ال يشء شخيص بيني وبينها، امنا انا 

ال استطيع تأدية التحية المرأة، ولن افعل 
التي  الذكورية  املفاهيم  حيايت.  يف  ذلك 
كانت سائدة بقوة حتمت عىل املفوضات 
واملفتشات، وكذلك عىل العسكريني، امرار 
بعض الوقت يك يعتاد احدهام عىل اآلخر، 
وهذا ما حصل. اما يف ما يخص املواطنني 
كبرية  اعجاب  نظرة  الينا  ينظرون  فكانوا 

ويشجعوننا.  جدا 

والرتقيات  التشكيالت  صعيد  عىل   ■
وسواها من الحقوق، كيف كان الوضع؟

يف  املوقف.  سيدة  املساواة  تكن  مل   □
مبنى  يف  نخدم  كنا  التشكيالت  خص  ما 
الوظائف  للمديرية ضمن  املركزية  االدارة 
مل  الناس.  مع  مبارشا  تواصال  تتطلب  التي 
اىل  او  مثال  املطار  اىل  منا  اي  تشكيل  يتم 
آنذاك. كذلك يف  واقليمية  مراكز حدودية 
صعبا  االمر  كان  حيث  الرتقيات،  خص  ما 
نوعا ما كأن املرأة يجب ان ال تحصل عىل 
عليها  يحصل  التي  نفسها  بالرسعة  الرتقية 
الرجل. عدد من زمياليت تقاعدن وهن يف 
رتبة عميد بينام اخريات تقاعدن يف رتبة 
يربر  فعيل  سبب  اي  دون  من  منهن  ادىن 
يسمح  يكن  مل  العام  الجو  الن  امنا  ذلك، 
عىل  فقط  بعضهن  بل  النساء،  كل  برتقية 
يف  اما  دواليك.  وهكذا  خجول.  شبه  نحو 
ما يتعلق مبتابعة دورات يف الخارج، او يف 
ما خص بعض التعويضات املادية او طبابة 
االمور،  من  وسواها  عاتقنا  عىل  هم  من 
فلم نكن لنحصل عليها اسوة بالعسكريني 
واحيانا  جهارا،  بها  مطالبتنا  لوال  الذكور 
الخطية.  القانونية  الطلبات  من  عدد  عرب 
املدراء  تدخل  بفضل  الوقت،  مع  لكن 
املديرية  عىل  تعاقبوا  الذين  العامني 
تتحسن  االمور  اصبحت  واستجابتهم، 
القانونية.  حقوقنا  عىل  وحصلنا  تدريجا، 
اما اليوم، فاملديرية تشهد مع اللواء عباس 
الذهبي  العرص  تسميته  يصح  ما  ابراهيم 
للمساواة يف الحقوق والواجبات بني املرأة 
والرجل يف كل املجاالت، ال سيام االنسانية 
القوانني  من ضمن  ذلك  كل  واالجتامعية. 

التي ترعى عمل املديرية ومهامتها.

وتخرجهن امام الرئيس سليامن فرنجيه.

وتخرجهن امام املدير العام لالمن العام العميد الركن انطوان دحداح.

منتظامت يف صفوفهن. 

الدورة االوىل يف تطويع مفوضات عام 1972.

الدورة االوىل يف تطويع مفتشات عام 1974.

يتلقني تدريبات عسكرية.
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نشاطات

اللواء ابراهيم يتسلم هدية عائلة ابوخضري املصنوعة من الزيتون الفلسطيني.

والتصويب. 

العسكريون املشاركون يف الدورة مع العميدين طه والحجار.  العسكريون املتخرجون مع مدربيهم.

االستعداد للرماية.

املشاركون يف الدورة من عسكريني واساتذة اللغة الفرنسية.

اللواء إبراهيم يستقبل عائلة الشهيد أبوخضير

دورة دهم وتوقيف أشخاص

تخريج دورة في اللغة الفرنسية

دورة رتيب تحقيق دورة أمن الوثائق

عائلة  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  استقبل 
الذي زعيرت  هيثم  االعالمي  برفقة  ابوخضري  محمد   الشهيد 
الشهيد  عائلة  لوصول  قدمها  التي  التسهيالت  الوفد  باسم  له  شكر 
ابوخضري من القدس إىل لبنان. استمع اللواء ابراهيم من عائلة الشهيد 
الشهيد محمد ومضايقات  نجلها  لها  تعرض  التي  الجرمية  تفاصيل  اىل 
املحرقة  والصابرة عىل جرمية  “الصامدة  العائلة  بدور  واشاد  االحتالل، 
التي ارتكبها الصهاينة ضد طفل بريء”، مؤكدا “ان االبطال الفلسطينيني 
بالحق،  والتمسك  واالرادة  الحي  باللحم  االحتالل  يواجهون  الذين 
من  وفلسطني  والقدس  القيامة  وكنيسة  االقىص  ويحررون  سينترصون 

رجس االحتالل”. 
والقوى  الفصائل  بني  الداخلية  الوحدة  انجاز  “اهمية  عىل  وشدد 
الفلسطينية يف ارسع وقت”. وقدمت عائلة الشهيد ابوخضري اىل اللواء 
ُيقدم  الذي  الفلسطيني  الزيتون  من  مصنوعة  تذكارية  هدية  ابراهيم 
كتابه  من  نسخة  زعيرت  االعالمي  اليه  قدم  فيام  قطعه،  عىل  االحتالل 

“فرسان فلسطني”.

نظمت  املديرية العامة لالمن العام يف ارشاف دائرة التدريب، من ضمن 
الروزنامة التدريبية لعام 2015، بالتنسيق مع فوج التدخل الثاين يف قيادة 
العامة  املديرية  من  عنرصا  لـ30  اشخاص  وتوقيف  دهم  دورة  الجيش، 

لالمن العام.  جرت الدورة يف قيادة فوج التدخل الثاين يف البقاع )القاعدة 
ونظرية  تطبيقية  دروس  تخللتها  اسبوعني،  وامتدت  رياق(،  يف  الجوية 

متيزت بالجدية واالندفاع.

اقامت السفارة الفرنسية يف لبنان، يف املركز الثقايف الفرنيس، حفل تخريج 
عسكريني من االجهزة االمنية اللبنانية، بينهم املديرية العامة لالمن العام، 
تابعوا دورة يف اللغة الفرنسية عمال بالروزنامة التدريبية لعامي 2014 ـ 

2015، يف كانون االول املايض. 
حرض الحفل ممثال السفري الفرنيس السكرتري االول ارنولد بيشو والعقيد 
كميل نعوم ممثال املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم والعميد 

ابراهيم  اللواء  الداخيل  االمن  لقوى  العام  املدير  ممثال  الحلبي  ماهر 
بصبوص.

ومستواها  اللبنانية  االمنية  االجهزة  بدور  فيها  اشاد  كلمة  بيشو  والقى 
املتقدم يف اللغة الفرنسية، ونّوه بالتعاون القائم بينها والسفارة الفرنسية. 
يف ختام الحفل سلم اىل العسكريني املتخرجني شهاداتهم، يف حضور اساتذة 

اللغة الفرنسية.

الداخيل  االمن  احتفال مصغر يف معهد قوى  االول  كانون  اقيم يف 3 
الكفاءة عىل رتباء تابعوا دورة  يف عرمون، جرى فيه توزيع شهادات 
رتيب تحقيق بنجاح، يف حضور رئيس مكتب شؤون العديد يف املديرية 
العام العميد الركن رياض طه وقائد معهد قوى االمن  العامة لالمن 

الداخيل العميد احمد الحجار.
شارك يف الدورة 27 عسكريا.

املتكاملة للحدود يف مركز تدريب  اجرى فريق عمل مرشوع االدارة 
من  خرباء  مع  بالتعاون   ،)CERCA ICMPD  ( املطار  أمن  تعزيز 
قوات االمن امللكية التابعة لوزارة الدفاع الهولندية، دورة تدريبية يف 
أمن الوثائق )مستوى ثان(، شارك فيها مثانية عسكريني من املديرية 
االمن  لقوى  العامة  املديرية  من  عسكريني  اىل  العام،  لالمن  العامة 

الداخيل وادارة الجامرك اللبنانية.  
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2015/11/15 لغاية 2015/12/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2015/11/15 لغاية 2015/12/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2015/11/15 لغاية 2015/12/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2015/11/15 و2015/12/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العددالعدد

العدد

العدد

167 لبناني
222اثيوبي
5اردني
1افريقي

1اوزباكستانية
1اوكرانيا

3باكستاني
137بنغالدش

4تركي
4توغولي
2الجزائر
1روسي

1ساحل العاج
1سعودية

175لبناني

203اثيوبي
3اردني

1اوزباكستانية
1اوكرانيا

2باكستاني
122بنغالدش

4تركي
3توغولي
1تونسي
2جزائر

1سعودية
17سوداني

4787اثيوبيا
2اذربيجان

1اريتريا
1ارمينيا

1البرازيل
14السنغال

1المانيا
171الهند

4الواليات المتحدة االميركية
9اوزباكستان

137اوكرانيا
1ايطاليا

5باكستان
3بريطانيا
1بلغاريا

6الجزائر
13السودان

7تونس

دخول

مغادرة

املجموع

220713

216203

436916

215977

214916

430893

67012

64092

131104

503702

495211

998913

19سوداني
1167سوري

1سيراليون
16سري النكي

1صومالي
10عراقي
1عماني
2غامبي
3غاني

5فلسطيني
45فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

1فلسطيني - غزاوي
1فلسطيني - اردني

1173سوري
15سري النكي

1صومالي
5عراقي

1عرب رحل
1عماني
3غامبي
3غاني

6فلسطيني
44فلسطيني - سوري
1فلسطيني - الماني

1فلسطيني - غزاوي
1فلسطيني - اردني

2056بنغالدش
13بنين

7بوركينا فاسو
1بولونيا

33بيالروسيا
1تايلند
34توغو

1جزر الملغاش
1جزر الموريس

1جمهورية سلوفينيا
11دومينيك

21روسيا
88سري النكا

12غامبيا
106غانا

104فلسطيني الجىء
38فيليبيني

5قيد الدرس
10كاميرون

18كيني
1ليبيا

1ليبيري
1مدغشقر
43مصري

21مكتوم القيد
1مكتوم القيد - مصري

1نيبالي

7هندي

2074مجموع 

106فلسطيني الجىء
33فيليبيني

5قيد الدرس
10كاميرون

16كيني
1ليبيري

1مدغشقر
54مصري

22مكتوم القيد
1نيبالي

3نيجيري
7هندي

2049المجموع 

3فرنسا

395فيليبين
2فييتنام

19كازاخستان
49كاميرون

3كونغو الديموقراطية
6كيرغيز

1كينيا
2مالي

29مولدوف
62نيبال

13نيجيريا
8108المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتباراً من 2015/11/15  لغاية  2015/12/15 ضمناً

1سوريا
132مصر

159المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد

إحصاءات الشهر
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مجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازات

611141389سوريا

2110114لبنان

3126بلغاريا

55مالطا - بحري

33أثيوبيا

213غينيا

22ليبيا

112بريطانيا

22الربتغال

11ليتونيا

11اليونان

11أوكرانيا

11السويد

11الجئ فلسطيني يف سوريا

11رصبيا

11نيجرييا

11جنوب أفريقيا

11إيطاليا

11الربازيل

824225617136مجموع

جدول اجاميل مفّصل بالوثائق املزّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية
رسم بياين بعدد الوثائق املزّورة ترشين الثاين 2015

تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع 
الوثائق املزورة

جدول ورسم بياين بعدد املسافرين 
مقارنة بعدد املسافرين الحاملني 

الوثائق املزّورة

عدد املسافرينالدائرة أو املركز
حاملو وثائق 

مزّورة
درجة الفعاليّة

نسبة حاميل الوثائق املزورة 
مقارنة باملسافرين 

درجة الخطورة

18791253.21/1000006دائرة مرفأ بريوت

50434693518.43/1000004دائرة املطار

2652121244.52/1000003مركز املصنع

659000101مركز العريضة

81173121.23/1000002مركز العبودية

176170101مركز البقيعة

80458337.29/1000005مركز مرفأ طرابلس

94417211512.1/100000املجموع

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

ترشين الثاين 2015

عدد الوثائق املزّورة بحسب جنسية حاملها لشهر ترشين الثاين 2015

الدوائر واملراكز الحدودية          
ترشين الثاين 2015

الدوائر واملراكز الحدودية 
ترشين الثاين 2015

عدد الوثائق املزّورة بحسب النوع واملركز الحدودي لشهر ترشين الثاين 2015

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مزّورة لشهر ترشين الثاين 2015

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات 
ترشين الثاين 2015
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

املضارع املجزوم
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بأقالمهم

اإلعالم... وتسويق اإلرهاب

لور سليمان صعب * 

االعالم لغة عرصية وحضارية ال ميكن االستغناء عنها او تجاهلها. 
مقوماتها  امتالك  من خالل  واستيعابها  فهمها  يتطلب  ما  وهو 
بحيث  املختلفة،  وسائله  تشهدها  التي  التطورات  ومواكبة 
اصبحت اكرث قدرة عىل استجابة التحديات التي يفرضها الواقع 

االعالمي الذي بات مفتوحا عىل كل االحتامالت. 
ما  ويتابع  الحقيقة،  يعرف  ان  العام  الرأي  حق  من  كان  واذا 
والدولية،  واالقليمية  املحلية  الساحة  عىل  احداث  من  يجري 
ومعايري  مهنية  لضوابط  وفقا  يتم  ان  يجب  معها  التعامل  فإن 
ومزاج  املجتمع  ظروف  تراعي  وموضوعية،  وانسانية  اخالقية 
الجمهور  بني حق  التوازن  يعني رضورة  ما  وهو  العام.  الرأي 
الثقافية واالخالقية والدينية باعتبار ان  يف املعرفة، ومرجعيته 
مهنية  معايري  النهاية  يف  هي  وآخر  اعالم  بني  الفاصلة  املعايري 
التمييز  اليها يف  االستناد  اطرا ملرجعية ميكن  تجّسد  واخالقية، 
بني  ما  التفريق  بالتايل  السلبي.  والسلوك  االيجايب  السلوك  بني 

ظواهر سلوكية مقبولة واخرى مرفوضة.
ال تكمن اهمية االعالم يف امتالك املؤسسة االعالمية، بل يف سبل 
التعبري  قادرا عىل  يجعله  نحو هادف  وتوظيفه عىل  استعامله 
وسائل  تكون  بحيث  املختلفة،  القضايا  تناول  عند  املوضوعي 
االعالم يف اطار مرجعي كفيل بتوفري تغطية منهجية تتامهى مع 
قواعد االعالم ونظرياته بعيدا من العفوية واالرتجال. رمبا هذا 
ما تفتقده، ويالالسف، بعض وسائلنا االعالمية يف وقـتنا الراهن،  
متطلبات  مع  التعايش  يف  وتطلعاتها  سياساتها  رهنت  بعدما 
السوق االعالمية مبا يضمن لها ترويج سلعتها االعالمية يف اكرب 
عدد ممكن من االسواق، لضامن وصولها اىل اكرب عدد ممكن 
امام مامرسات  املجال  افساح يف  املتابعني. يف هذا  من جمهور 
اعالمية خاطئة وضبابية افرزت حاال من االرباك اثارت الشكوك 
حول حقيقة دور وسائل االعالم يف الحياة العامة. كل ذلك وفر 
الخالفية  املحطات  من  الكثري  عند  الوقوف  بررت  عامة  اجواء 

التي فرضت نفسها عىل ساحة االحداث املحلية والخارجية. 

هنا يطرح السؤال: هل ان وسائلنا االعالمية تعمل مبسؤولية، 
ام ان السبق الصحايف والسعي اىل زيادة نسبة جمهور املتابعني 
يدفع بعضها اىل نرش اخبار غري موثوق بها، ويف بعض االحيان 

كاذبة؟
والرتويج  التسويق  اىل  احيانا،  قصد  دون  من  ينزلق،  االعالم 
االهداف  ظل  يف  يستحقها  ال  اعالمية  هالة  واعطائه  لالرهاب 
التي يراد تحقيقها من وراء العمل االعالمي او العمل االرهايب، 
مبا هي شهرة وسلطة ومال وتأثري فكري.  فاالرهابيون يحصلون 
عىل دعاية مجانية العاملهم، واالعالم يستفيد ماليا الن التقارير 

التي تنرش يف هذا املجال تزيد عدد القراء واملشاهدين. 
ان عرض املناظر واملشاهد املأساوية، وتصوير االرضار عىل نحو 
متكرر ومبالغ فيه، اضافة اىل بث وجهات نظر االرهابيني التي 
يقصد منها اثارة الخوف، تشكل خطورة تنطوي عىل ردود فعل 

سلبية من شأنها خدمة العمل االرهايب.
االرهايب  فكره  لرتويج  االعالم  االرهاب  استغالل  يأيت  لذلك 
الدعاية  عن  البحث  يف  املستمرة  محاوالته  خالل  من  ودعمه 

االعالمية، لتسليط الضوء عىل وجوده واغراضه.  
هنا تكمن مسؤوليتنا يف املؤسسات االعالمية، مكتوبة او مرئية 
االعالمية  التغطية  بني  التمييز  يف  الكرتونية،  او  مسموعة  او 
والتحريض وبني نقل الوقائع والتسويق لالرهابيني واملسؤولية 

املهنية وغياب املوضوعية. 
رقابة  وتقيم  مسؤولة،  تكون  ان  اعالمية  وسيلة  كل  عىل  اذا، 
ذاتية عىل كل ما تنرشه حفاظا عىل السلم االهيل وعىل الرسالة 
االعالمية، خصوصا يف ظل الظروف التي مير فيها لبنان، واإلحجام 
عن نرش كل ما يسّوق اغراض االرهابيني وغاياتهم ويوظفها يف 

تضليل االجهزة االمنية واكتساب السيطرة عىل الرأي العام. 

* مديرة الوكالة الوطنية لالعالم
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مقال
عام القرصنة اإللكترونية

اىل  املجتمعات  لتنبه  الخطر  اجراس  تقرع  مستجدة  ظاهرة  االلكرتونية  الجرمية  تعترب 
حجم االخطار وهول الخسائر الناجمة عنها، باعتبارها تستهدف االعتداء عىل املعطيات 

بدالالتها التقنية الواسعة، والبيانات واملعلومات والربامج بانواعها كلها.
هي جرمية تقنية تنشأ يف الخفاء. يقرتفها مجرمون اذكياء. مرتبطة بجهاز الحاسب اآليل 
غري  بأنه  الجرائم  من  النوع  هذا  يتميز  للجرمية.  كأداة  االنرتنت  شبكة  تستخدم  حيث 
تقليدي، اىل غياب الدليل املريئ الذي ميكن فهمه بالقراءة، وصعوبة الوصول إىل الدليل 
امكانات  اما  قيايس.  وقت  يف  وتدمريه  اتالفه  وسهولة  الحامية،  وسائل  استخدام  بسبب 
املرصفية  الحسابات  عىل  القامئة  االلكرتونية  القرصنة  تعترب  نسبيا.  فمعدومة  املالحقة 
االلكرتونية، املتمثلة يف ارسال بريد الكرتوين اىل عدد من العناوين االلكرتونية الشخاص 
االنرتنت، يدعو  االلكرتونية عرب شبكة  البنك  تقدم خدمات  لديهم حسابات يف مصارف 
صاحب الحساب البنيك اىل الدخول اىل رابط املرصف املرفق مع الربيد االلكرتوين العادة 
ادخال اسم املستخدم وكلمة املرور، نظرا اىل وجود تعارض بني بياناته  وبيانات عميل 
آخر. تكمن الخدعة يف ان الرابط املرفق هو ملوقع منسوخ طبق االصل عن موقع البنك 
الذي يفرتض ان لدى الضحية حسابا فيه. مبحاولة اتباع التعليامت وادخاله اسم املستخدم 
يكون  االثناء  العملية. يف هذه  استكامل  محاولة  بفشل  الضحية  سيواجه  املرور،  وكلمة 
املحتال قد نسخ هذه البيانات ليعود ويستخدمها لصالحه، بتحويل الرصيد من حساب 
حظوظ  فان  تاليا  املرسوقة.  البيانات  بادخاله  للمرصف  الحقيقي  املوقع  عرب  الضحية 

استعادة االموال صفر بحسب رئيس هيئة الرقابة عىل املصارف عبد الحفيظ منصور.
ورغم االستثامرات مبليارات الدوالرات يف قطاع الحامية االلكرتونية عىل مستوى الرشكات 
باحجامها املختلفة، تبقى التهديدات االلكرتونية كابوسا جامثا عىل صدور تلك املؤسسات، 
مهددا اياها بخسائر قد تصل اىل ماليني الدوالرات. وقد خرس لبنان هذه السنة 20 مليون 

دوالر، وهي مبالغ ضخمة قياسا بحجم التجارة املحلية.
تشري احصاءات الهيئة الخاصة يف مرصف لبنان اىل ان عدد البالغات املقدمة اليها بلغت 
35 بالغا و80 طلب مساعدة عام 2015، تم تصنيفها ضمن عمليات قرصنة جرت عرب 
يف  عاملة  مالية  ومؤسسات  مصارف  لدى  حسابات  من  اموال  لسحب  االنرتنت  شبكة 
لبنان. ما يطرح التساؤالت حول َمن يتحمل مسؤولية وقوع خطأ يف املعامالت املرصفية 
االلكرتونية يف ظل عدم وجود الترشيعات، كمرشوع قانون التوقيع االلكرتوين املوجود يف 

ادراج مجلس النواب منذ وقت، املرصف ام العميل؟
الرقمي، ال يزال يعاين  االقتصاد  لبنان يف مجال  التي يحققها  االيجابية  النتائج  عىل رغم 
قصورا يف اصدار البنى الترشيعية مع غياب القوانني الخاصة يف مجال التجارة االلكرتونية، 
انظمة  استخدام  سوء  وجرائم  االنرتنت،  جرائم  ومكافحة  والبيانات،  املعلومات  وحامية 
الكومبيوتر. وبحسب حاكم مرصف لبنان رياض سالمة، فان »القانون الرقم 133 الصادر 
عام 1999 قد وّسع مهامت املرصف املركزي يف مجال الصريفة االلكرتونية، ما اتاح له اصدار 
تعاميم تنظيمية لتطوير وسائل الدفع وانظمته، وخصوصا العمليات الجارية من طريق 
مبا  النقدية  التحويالت  وعمليات  االئتامن،  او  الدفع  او  االيفاء  وبطاقات  اآليل  الرصاف 
فيها التحويالت االلكرتونية، وعمليات املقاصة، والتسوية العائدة اىل شتى وسائل الدفع 

واالدوات املالية«. 
اال ان الحاجة تبقى ماسة اىل قانون يقره مجلس النواب قريبا، حتى ال تبقى االمور متعلقة 

بالتنظيامت املرصفية. 

عصام شلهوب
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مستعيدًا صدقيته والتزامه المعايير الدولية
لبنان يخوض معركة مكافحة اإلرهاب 

قلب  يف  نفسها  املالية  واملؤسسات  املصارف  تجد 
معركة مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب، يف 
ضوء ما يحصل اليوم يف العامل من رصاعات تحتاج اىل 
متويل وتخطيط، وقنوات تستخدمها للقيام مبا تحتاج 
اليه. لذا تضع السلطات الرقابية واالمنية والقضائية 
يستخدمون  وافراد  منظامت  مواجهة  يف  نفسها 

القنوات تلك

يقول رئيس هيئة التحقيق الخاصة يف مرصف 
القوانني  لبنان عبد الحفيظ منصور: "وسعت 
لتبييض  االصلية  الجرائم  نطاق عمل مالحقة 
املرشوع،  غري  املال  منها  ينتج  التي  االموال 
للامل  الحقيقي  املصدر  الخفاء  محاولة  واي 
املرشوع،  املال  صفة  واعطائه  املرشوع  غري 
ويقع ضمن نطاقها املخدرات، االتجار بالبرش، 
االحتيال، رسقة اموال عامة او خاصة، وغريها. 
رفع القانون عدد الجرائم من 7 اىل 21 جرمية. 
مثة دول ال تعدد الجرائم بل تخضعها لقانون 
التعداد  من  تتخذ  اخرى  ودول  العقوبات، 
ما.  لسبب  االستثناءات  بعض  لوضع  وسيلة 
وقد اصبحت القوانني اللبنانية اليوم متوافقة 

مع املعايري الدولية".

■ كيف يتم ضبط هذه الجرائم؟
□  ترتكز عىل امر اسايس جدا هو نظام االبالغ. 
الجهات التي تبلغ اضافة اىل املؤسسات املالية، 
واملحاسبون  العدول  وكتاب  املحامون  هي: 
املراجع  هذه  زودنا  واملصارف.  املعتمدون 
ابالغنا  يتم  عندما  عليها.  تعتمد  مؤرشات 

معايري  يتضمن  الذي  عملنا  يبدأ  به  مبشتبه 
العمليات وطبيعتها.  انطالقا من حجم  اوسع 
عندما تتكرر املحاوالت من الشخص او الرشكة 
او املؤسسة املعنية تتعزز الشبهة، ويتم اتخاذ 
االجراءات التي قد تصل اىل تجميد الحساب، 
التمييزية.  العامة  النيابة  اىل  امللف  وارسال 
وليس  االداري  التحقيق  عىل  يرتكز  عملنا 
االموال  صاحب  قيام  مينع  التجميد  القضايئ. 
بدء  قبل  املهمة  الخطوة  وهي  بتهريبها، 
مهلة  الجديد  القانون  مدد  وقد  التحقيق. 

التحقيق فرتة سنة قابلة للتجديد 6 اشهر.

يتم  كان  الجرائم  من  النوع  هذا  مكافحة   ■
 ،318 والقانون  العقوبات  قانون  وفق  سابقا 
لضغوط  املرصيف  القطاع  تعرض  ذلك  مع 

دولية. يف اي خانة تضع هذه الضغوط؟
□  الضغط كان نتيجة انضباط منظومة مكافحة 
تهريب االموال مبعايري دولية حددتها مجموعة 
الدول العرشين. وقد كلفت مجموعة العمل 
املايل "غايف" وضع تلك املعايري وتطبيقها. ليك 
املرحلة  يف  ملتزمة  دوال  االخرى  الدول  تعترب 

السلطات  وتزور  ترشيعاتها،  درسها  بعد 
عىل  لالطالع  فيها  واملالية  واالمنية  القضائية 
فيها  املسؤولون  يتمكن  حتى  االنظمة  عمل 
مثال  تقول  مقتضاه.  اليشء  يبنوا عىل  ان  من 
يكن  مل  لبنان  ملتزم.  غري  او  ملتزم  لبنان  ان 
يطبق هذه املعايري لوجود نقص يف ترشيعاته، 
تعديله  القانون عام 2001 وجرى  وتم وضع 
يؤخذ  كان  االرهاب.  جرائم  كل  يشمل  حتى 
عىل لبنان انه مل يوقع معاهدة االمم املتحدة 
القانون  صدر  وقد  االرهاب.  متويل  ملكافحة 
اىل  االنضامم  اللبنانية  للحكومة  اجاز  الذي 
يعترب  الجديدة  القوانني  مع  املعاهدة.  هذه 

لبنان انه استوىف الرشوط املطلوبة. 

الحدود  عرب  االموال  نقل  قانون  يأيت  هل   ■
ضمن هذا االطار؟

□  ترصيح نقل االموال عملية اساسية مل تكن 
موجودة يف لبنان، وكان يعترب ذلك نقصا مهام، 
عىل  واالمريكية.  االوروبية  كالدول  نكن  ومل 
املسافر من دولة اىل اخرى الترصيح عن املبلغ 
عادية  اجراءات  انها  حوزته.  يف  يكون  الذي 
اموال  نقل  يحاول  مسافر  كل  ضبط  هدفها 

بطريقة متكررة من دون معرفة املصدر.

■ كيف تتم عملية الترصيح؟ هل تحتاج اىل 
مراسيم تطبيقية؟

اىل  يحتاج  االمر  نافذ وبسيط.  القانون  ال.   □
آلية عمل فقط، علام اننا كنا نعتمد آلية سد 
الدويل  املجتمع  ان  غري  الترشيعية،  النواقص 
عىل  حاليا  سنعمل  القانون.  اعتامد  يطلب 
تطوير هذه اآللية. نشري اىل ان عدم الترصيح 
عن االموال املنقولة مل يكن يخضع للمحاسبة، 
يجري  كان  ما  كل  مالية.  جرمية  يعترب  او 
االموال  لنقل  كبرية  عملية  تكتشف  عندما 
هو وضع محرض وارساله اىل الجهات املعنية. 
تغرميه.  يتم  َمن ال يرصح  املسار.  تغري  اليوم 
االموال  تنقل  التي  املرخصة  املؤسسات  حتى 
عىل  التصاريح.  هذه  ملثل  تخضع  للمصارف 
املصارف موجب التحقق من مصادر االموال، 
وتطبيق اجراءات العناية الواجبة عرب التحقق 

عىل االرض من صحة مصادر االموال.

يك يبقى لبنان ضمن املنظومة املالية واملرصفية الدولية، صادق مجلس النواب 
 .2012 آذار  منتصف  الحكومة  عليه  احالتها  دوليا،  مطلوبة  قوانني  ثالثة  عىل 
لبنان  مرصف  طور  االرهاب،  ومتويل  االموال  تبييض  مكافحة  يف  انخرط  والنه 
اي  سؤاال:  مثة  ان  عىل  والشمولية.  بالفاعلية  تتسم  التي  املكافحة  سياسات 
مردود ايجايب القرار مجلس النواب قوانني مكافحة االرهاب؟ بيد ان املسؤولني 
االموال  تبييض  مكافحة  تلتزم  اللبنانية  املصارف  ان  عىل  يشددون  املرصفيني 
اداراتها،  من  واع  بقرار  االموال  وتنقل  الرضيبية  املعلومات  وتبادل  واالرهاب 

دومنا االعتقاد بضغط سيايس، بل التزام معايري دولية معتمدة ونافذة.

منصور: ضبطنا 370 عملية
غير مشروعة عام 2014 

سجلنا نجاحا في ضبط 
عمليات غير مشروعة 

مرتفعة بنسبة 

رئيس هيئة التحقيق الخاصة يف مرصف لبنان 
عبد الحفيظ منصور.

الطلب  االوىل، اصدرت "غايف" 40 معيارا مع 
قوانينها.  اىل  املعايري  هذه  ادخال  الدول  من 
دولة  لكل  ميدانية  بزيارات  ايضا  تقوم  وهي 
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املعلومات  تبادل  قانون  اضاف  ماذا   ■

الرضيبية اىل عمل الهيئة؟
والهيئة.  املال  بوزارة  القانون  يتعلق   □
تعرضت وزارة املال لضغط كبري لالنضامم اىل 
الرضيبي.  التهرب  ملكافحة  الدولية  املعاهدة 
طلب املعلومات يتم بواسطة وزارة املال من 
وزارة  من  تطلب  مثال.  فرنسا  املعني،  البلد 
وضع  عن  معلومات  اعطاءها  لبنان  يف  املال 
الطلب. بعد  املال تدرس  عميل معني. وزارة 
ونحن  الينا،  الطلب  تحويل  يتم  موافقتها 
نقوم  لنا  املعطاة  الصالحيات  وفق  بدورنا 
بالتحقيق ورفع الرسية املرصفية عن الشخص 
املطلوب. ندرس حركة حساباته، ونزود وزارة 

املال ما كانت قد طلبته.

■ هل تأخر لبنان يف تطبيق هذا االجراء؟
التي وقعت  الدول  □ طبعا. كان من آخر 
الرضيبي.  التهرب  ملكافحة  الدويل  االتفاق 
لبنان مركز مايل، ولديه  ان  القول  ال ميكن 
ناشط.  ودويل  اقليمي  مرصيف  قطاع 
وتكمن  الحر،  االقتصاد  نظام  لبنان  يعتمد 
االموال  نقل  حركة  يف  النظام  هذا  رشوط 
واالشخاص والرساميل. ما ساعد لبنان عىل 
وتقيده  التزامه  الفرتة  هذه  كل  الصمود 

الدولية.  باملعايري 

■ اىل اي حد متكنتم من ضبط العمليات غري 
املرشوعة؟ 

املنطقة  يف  مرتفعة  بنسبة  نجاحا  سجلنا   □

لكن  الصالحيات.  كل  منلك  الننا  والعامل، 
الجواب  العمليات؟  هل متكنا من ضبط كل 
كاملة،  بواجباتها  تقوم  الهيئة  كال.  بالطبع 
بكل  تاليا  ونقوم  الفاعلية،  زادت  واليوم 

املطلوب. الجهد 

■ ما هو عدد الحاالت التي تم ضبطها؟
□ متكنا عام 2014 من درس 370 حالة. غري 
ان النسبة تقلصت هذه السنة اىل 50% فقط. 
املصارف،  عند  املتزايد  الوعي  اىل  ذلك  مرد 
وساعدتها  سنوات  منذ  تراكمها  التي  والخربة 
عىل تحديد حالة االشتباه. الحاالت التي تردنا 
مدروسة بدقة، ومبنية عىل خربة جيدة، متكننا 

من الرتصد وضبط العمليات.

يقول االمني العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور 
مكرم صادر: "كان من الطبيعي ان تتمنى جمعية 
املصارف عىل املسؤولني يف الحكومة ورؤساء الكتل 
النيابية املوافقة عىل قوانني تبييض االموال ومتويل 
االرهاب قبل نهاية السنة ملصلحة لبنان، خصوصا 
وان املجتمع الدويل ميهلك لكنه ال ينساك. اعتقد 

ان املوافقة اليوم جاءت وفق التوقيت الصحي".

لبنان  كان  كيف  القوانني،  هذه  اقرار  قبل   ■
يتعامل مع القرارات الدولية يف ما يخص متويل 

االرهاب وتبييض االموال؟
نصوص  من  له  املتوافر  وفق  لبنان  تعامل   □
بعض  يعترب  اللبناين  القانون  يكن  مل  ترشيعية. 
الجرائم جرائم مالية. اليوم تغري الوضع وزيدت 
القانون 318، بينام كنا نتحدث  21 جرمية عىل 
عن سبع جرائم فقط. كانت مثة عمليات مالية 
اللبناين مل  القانون  لكنها يف  تعترب غري مرشوعة، 

تكن تعترب جرائم.

■ َمن كان يتخذ االجراءات يف هذا الشأن؟
مع  تتعامل  عندما  املرصفية.  الصناعة  انها   □
اجراءات  تتبع  التي  الدولية  واملصارف  املجتمع 
معينة، عليك بالتايل اما التزام طريقة عملها، او 
ان ال تتعامل معها املصارف. يف هذه الحال كيف 
تترصف؟ مل يكن املوضوع خيارا. انه رضورة. القرار 
مل يكن لدينا فقط، بل لدى املصارف العاملية التي 

تعتمد معايري دولية، كنا نحن نقوم بتطبيقها. 

■ اال تحتاج هذه القوانني اىل مراسيم تطبيقية؟
تتعلق  تطبيقية  تعاميم  لبنان  مرصف  لدى   □
مضمون  تعديل  املفرتض  من  املالية،  بالجرائم 

بعض التعاميم وفق نصوص القانون الجديد.

الذي  الضغط  سريفع  هل  القوانني.  اقرت   ■
وخصوصا  لبنان  عىل  الخارجية  الدول  مارسته 

الواليات املتحدة االمريكية؟
هذه  باقرار  مرتبطا  كان  الذي  الضغط   □

الترشيعات سريفع، وهو ال يعترب ضغطا سياسيا. 
وفرنسا  املتحدة  الواليات  منك  تطلب  عندما 
هي  تقوم  التي  املعايري  تطبيق  وبريطانيا 
بتطبيقها، عليك تطبيقها، فَمن ساواك بنفسه ما 
ال  اجراءات  علينا  تفرض  ال  الدول  ظلمك. هذه 
تطبقها هي. لذلك، فان كلمة ضغط عندنا تدخل 

يف اطار االستهالك السيايس.

■ ما هي ابرز النقاط التي ادخلت عىل القانون 
318؟

□ تم توسيع نطاق الجرائم املالية اىل 21 جرما، 
وهناك جرائم مل تكن موجودة كحقوق امللكية 
الفكرية، وهي نقطة كانت محور ضغط مارسته 
الواليات املتحدة. النقطة الجديدة التي ادخلت 
االموال  وتجميد  الشبهة  فرتة  هي  القانون  يف 
من هيئة التحقيق الخاصة. القانون املايض كان 
يسمح مبدة خمسة ايام يتم تجديدها خمسة ايام 
التحقيقات  كافية الجراء  مدة غري  اخرى، وهي 
التحويالت  مسلك  مبالحقة  واملتعلقة  املطلوبة 
املالية، وان حركة االموال رسيعة جدا يف العامل. 
ال ميكن مالحقتها خالل اسبوع او اسبوعني. لذلك 
نصف  للتجديد  قابلة  سنة  ملدة  التعديل  جاء 
سنة اخرى، هذا يف ما يخص العمليات املشبوهة 
الداخل،  عمليات  اىل  بالنسبة  اما  الخارجية. 
فالفرتة اصبحت ستة اشهر قابلة للتجديد ثالثة 
اشهر اخرى. كذلك سمح التعديل الجديد، وهذا 
مل يكن متوافرا يف السابق، للمشتبه به باملراجعة 

امام السلطات املعنية. 

■ ماذا عن قانون نقل االموال عرب الحدود؟
دوليا،  بها  املعمول  القوانني  من  كغريه  انه    □
االموال  عن  الترصيح  املسافر  عىل  توجب  التي 
التي يحملها او ينقلها او التي يريد ادخالها اىل 
املبالغ  ادخال  كان  ألي  ميكن  املحلية.  السوق 
التي يريدها رشط الترصيح عنها لدى الجامرك، 
وهي بدورها تحيل الترصيح اىل هيئة التحقيق 
الخاصة ويحتفظ  بنسخة منه. عند ايداع املبلغ 

صادر: ليس ضغطًا سياسيًا
للمصرف الحق في التحقق بل تطبيق للمعايير الدولية

من مصدر االموال بغية 
طمأنته واملودع معا

الدكتور  لبنان  مصارف  لجمعية  العام  االمني 
مكرم صادر.

يف املرصف عىل الزبون ابراز هذا الترصيح حتى 
ايداع  ايداعه، الن مثة مشكلة متنع  يتمكن من 
للمرصف  الترصيح.  هذا  دون  من  االموال  هذه 
الحق يف التحقق من مصدر االموال وفق القاعدة 
يطمنئ  االجراء  وهذا  زبونك".  "اعرف  الذهبية 
حاال  يعكس  انه  اىل  باالضافة  واملودع،  املرصف 
القانون يالحق  القطاع. هذا  االرتياح داخل  من 

االموال غري املرشوعة فقط.  

املعلومات  تبادل  قانون  النواب  مجلس  اقر   ■
الرضيبية. ضمن اي نطاق يندرج هذا القانون؟

□  نطاق تطبيق هذا القانون ضيق. يندرج يف 
اطار قرارات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
الرضيبي،  التهريب  ملكافحة  وآلياتها   )OCDE(
شأن  يف  الرضيبية  املعلومات  تبادل  ويغطي 
املنظمة.  هذه  دول  ملواطني  الرضيبي  التهرب 
اوجدت الواليات املتحدة االمريكية قانون "فاتكا"، 
اكرث من سنتني عمال  بتطبيقه منذ  نقوم  ونحن 
باملثل الشعبي "الباب اليل بيجي منو الريح سدوا 
واسرتيح". طبق لبنان هذا القانون بدقة وامانة 
بصعوبة  ذريعة  وغريهم  لالمريكيني  نرتك  ال  يك 

التعامل معنا.
ع. ش
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بال رقابة وقواعد تضبط عملها
كونتوارات التسليف... باٌب على تبييض األموال؟

كارثة  التسليف  كونتوارات  البعض  يعترب 
اآلخر  البعض  يقاربها  فيام  اجتامعية، 
عىل انها خشبة خالص. يف االوىل يقتيض 
مرصف  عليه  يعمل  ما  وهذا  ضبطها، 
لبنان. اما الثانية فهي االخطر الن االقراض 
يتم برشوط سهلة بال سقف محدد، فيقع 
كونتوارات  اصحاب  فريسة  املقرتض 

يستفيدون من الرهن عند تعرثه

األقتصاد
عصام شلهوب

املصارف  عىل  الرقابة  لجنة  عضو  يقول 
"غري  التسليف  كونتوارات  ان  صفا  احمد 
مرخصة وغري مدرجة يف الئحة املؤسسات 
املالية سندا اىل املادة 181 من قانون النقد 
 183 للامدتني  تخضع  لكنها  والتسليف، 
و184، وهي تعمل وفق علم وخرب ملرصف 
لبنان. هاتان املادتان تحددان كيفية عمل 

هذه املؤسسات".

تنظيم  عىل  لبنان  مرصف  حاكم  يعمل   ■

حاليا  تنظم  والتعاميم  القوانني  كانت  اذا 
َمن  السؤال:  من  بد  ال  وتحميه،  املايل  القطاع 
يحمي املواطن من كونتوارات التسليف التي ال 
تخضع الي رقابة، وال تعمل برتاخيص قانونية، 
وال تنتمي اىل اي فئة مرصفية. ما يتعني تنظيم 
عملها وفق قواعد تحمي املواطن واملؤسسات 
اجراء  باصول  التقيد  والزامها  املعنية،  املالية 
العمليات بشفافية، والخضوع الصول مكافحة 

تبييض االموال.

صفا: ال سلطة للجنة الرقابة
على عمل الكونتوارات

سيكون  كيف  الكونتوارات.  هذه  عمل 
العامل التنظيمي لها؟

باالستقرار  لبنان  مرصف  حاكم  يهتم   □
بني  العمل  شفافية  اىل  اضافة  املايل، 
وكونتوارات  املالية  واملؤسسات  املواطن 
ان  اىل  ويسعى  حتى،  واملصارف  التسليف 
اعترب  الصحيحة.  االطر  ضمن  عملها  يكون 
وهي  كاف،  غري  والخرب  العلم  وجود  ان 
اصدر  لذلك  الرقابة،  للجان  خاضعة  غري 
املؤسسات  اىل  املوجه   1 رقم  التعميم 

ال يمكن لجنة الرقابة 
ان تعمل اال وفق ما 

سمحت به القوانني

عضو لجنة الرقابة عىل املصارف احمد صفا.

منها  وطلب  قامئة،  كانت  والتي  القامئة 
اذار  نهاية  قبل  والخرب  العلم  تجديد 
انخفض  التعميم  هذا  اىل  استنادا   .2015
عدد كونتوارات التسليف من 500 اىل 50 
تنظيم  لعملية  متهيدا  عليه،  بناء  كونتوارا. 
مرشوع  عىل  الحاكم  يعمل  القطاع،  هذا 
انشائها  وكيفية  عملها،  يحدد  تنظيمي 
والخضوع  وموجوداتها،  رأساملها  وتحديد 
لرقابة مرصف لبنان، والتقيد باصول اجراء 
فروع،  فتح  وعدم  بشفافية،  العمليات 

اىل  باالضافة  هذا  مراقبة.  مفوض  ولديه 
متتع االشخاص الذين سيديرون هذا العمل 
البيانات  تقديم  عن  عدا  املهنية،  بالكفاية 
الخضوع  االهم  لبنان.  ملرصف  املالية 
الصول مكافحة تبييض االموال. مع االشارة 
التنظيم  هذا  مضمون  تطبيق  قبل  انه  اىل 
هذا  عمله.  بدء  الكونتوار  يستطيع  ال 
حامية  اساس  مستقبال  سيكون  التنظيم 
هناك  املعنية.  واملؤسسات  والبلد  املواطن 
بكيفية  تتعلق  الحقا  ستطبق  تعاميم  ايضا 
والنسبة  وضامنتها،  وقيمتها  االستدانة 
يقع  ال  حتى  الزبون  راتب  من  املقتطعة 

يف العجز.

الكونتوارات يف وضعها  اال تخضع هذه   ■
املايل الحايل للقانون؟ َمن يحاسبها؟ النيابة 

العامة املالية مثال؟
عليه  الكونتوار  اىل  يلجأ  الذي  املواطن   □
يذهب  ان  ال  بالتحديد،  يريد  ماذا  معرفة 
الدين  يعطيه  احدا  يجد  مل  النه  هناك  اىل 
الفائدة  نسبة  معرفة  عليه  املطلوب. 
السنوية  والكلفة  املطلوبة،  السنوية 
يستطيع  ال  بالتايل  الدين.  لهذا  الفعلية 
رهن  عقد  عىل  التوقيع  طلب  الدائن 
رهن  عقود  تتوافر  ان  يجب  بل  عشوايئ، 
املخالفة،  وقعت  اذا  اما  االصول.  وفق 
اال  نعمل  ان  ميكن  ال  رقابة  كلجنة  فنحن 
وفق ما سمحت به القوانني والتعليامت. ال 
نستطيع االطالع عىل العقود وال عىل اسعار 
الطرفني عىل  الخلل بني  فاذا وقع  الفائدة، 
للنيابة  القضاء.  اىل  تقديم شكوى  املقرتض 
خالفت  حال  يف  كبري  دور  املالية  العامة 
املنصوص  عملها  اصول  الكونتوارات  هذه 
بعملنا  نقوم  نحن  العام.  القانون  يف  عليها 
املوجودة،  التعاميم  به  تسمح  ما  ضمن 
وتسمح  واضحة  الجديدة  والتعاميم 

وضبطها.  مبراقبتها 

■ هل تعتقد ان التنظيم الجديد سيخفض 
عدد الكونتوارات؟

نية  العلم والخرب ميلك  اعطاء  التزم  َمن   □

بامكانات  ايضا  يتعلق  االمر  االستمرار. 
يكون  ان  تاليا  عليه  املطلوب.  الرأسامل 
وعىل  وافر،  ورأسامل  رئييس  مركز  له 
استعداد لتطبيق القوانني. التنظيم الجديد 
اهتامم حاكم املرصف  يؤكد  الذي سيصدر 
املركزي بهذه القضية حفاظا عىل املستهلك 

وعمل املؤسسات االخرى. 

■ ماذا عن الفائدة التي يتقاضاها. أليست 
فائدة ربا؟

العقوبات  قانون  من   661 املادة    □
الفائدة  نسبة  تحدد  الربا  عىل  تنص  التي 
االطالع  اليوم  استطاعتنا  يف  ليس  بـ%12. 
الرهن، لذلك ال علم  او عملية  العقد  عىل 
عندما  املقرتض  عىل  لكن  يجري.  مبا  لنا 
يقال  كام  يكون  ال  ان  االمر  هذا  اىل  يلجأ 
نوع  يعرف  ان  الَدين". يجب  ع  "مستقتل 
بهذه  القيام  قبل  ونسبتها  وقيمتها  الفائدة 
اكرب  فائدة  يدفع  عندما  النه  العملية، 
الوضوح  ويقع.  سيتعرث  املبلغ  اصل  من 
اعتقد  املوضوع.  يف  االساس  العامل  هو 
هذا  اصول  سيلحظ  الجديد  التنظيم  ان 
بينة  عىل  الزبون  سيكون  تاليا  التسليف. 
اليوم  اما  التي تحميه.  القانونية  املواد  من 
اىل  الشكوى  تقديم  املشكلة  فعىل صاحب 

القضاء وليس اىل مرصف لبنان .

عىل  الكونتوارات  هذه  عمل  يؤثر  اال   ■
عمل املؤسسات املرصفية؟

لذلك  كبرية،  املنافسة  ان  اعتقد  ال   □
اىل   500 من  الكونتوارات  عدد  انخفض 
ميكن  الجديد  التنظيم  مع  كونتوارا.   50
العدد مع تطبيق معايري مهنية  ان يرتاجع 

عالية جدا. 

هذه  ظل  يف  الكونتوار  ينجح  كيف   ■
االجراءات؟

الرقابة  الشفافية.  تأمني  عليه  ينجح  يك   □
اليوم ذاتية. لكن عىل املسؤولني واملوظفني 
مبضمون  التقيد  املؤسسات  هذه  يف 
سيخضع  املخالف  واحكامه.   318 القانون 

للسلطات القضائية او سلطة مرصف لبنان 
املمثلة بهيئة التحقيق الخاصة التي ستقوم 
تعاطي  ثبت  اذا  االجراءات  بعملها واتخاذ 
املوضوع  هذا  االموال.  تبييض  كونتوار  اي 
كان محور اهتامم خاص من كل مؤسسات 
القطاعني املايل واملرصيف. عىل الكونتوارات 
امتثال  وضابط  قانوين  امتثال  ضابط  وضع 
نحو  عىل  املال  ليكسب  يعمل  مكافحة 
اذن،  الخداع.  طريق  من  وليس  قانوين، 
والوضوح  التعاطي  يف  ملزم  امر  الشفافية 
والعقود والتسهيالت، وينبغي تاليا االمتناع 

عن اقراض َمن ال يستطيع االيفاء .

يف  اليوم  الكونتوارات  هذه  يراقب  َمن   ■
حال سلكت مسلك تبييض االموال؟

لهيئة  تخضع  االموال  تبييض  عملية   □
الخاصة، وقانون 318 واضح يف هذا  التحقيق 
الخصوص السيام تعديالته االخرية. انه االساس 
الي تنظيامت جديدة ستصدر، وكل االشخاص 
يستطيع  فال  ملضمونه،  خاضعون  واملؤسسات 
اي كونتوار تبييض االموال. لبنان يقوم بدوره 
الفاعل عىل هذا الصعيد، خصوصا مع القوانني 

االخرية التي اقرها مجلس النواب.
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انطوان  املالية  املؤسسات  جمعية  رئيس  يقول 
ديب: "تعمل كونتوارات التسليف وفق علم وخرب 
تبلغ عنه اىل مرصف لبنان، لكنها ال تعمل تحت 
رقابته، وليس لها حقوق، وواجباتها محدودة جدا 
اما مؤسسات  العامة.  القوانني  وتتعلق مبخالفة 
الوساطة املالية التي تعمل عرب االسهم وسندات 
الدين وترويجها وتوظيف االموال، فهي تخضع 
نوعية  القانون  حدد  وقد  لبنان.  لرقابة مرصف 
عمل الكونتوارات، مع االشارة اىل ان جميع َمن 
لرقابة  يخضع  واملايل  الصرييف  القطاع  يف  يعمل 
متويل  مبكافحة  يتعلق  ما  كل  لبنان يف  مرصف 

االرهاب وتبييض االموال".

■ هل تخضع الكونتوارات لقانون معني؟
استيفاء  يحظر  الذي  العام  للقانون  تخضع   □
فائدة عىل الدين تتجاوز 9% ، وكل ما يتعدى 
ذلك يعترب فائدة ربا. لذلك مينع عليهم استيفاء 
املالية  املؤسسات  ان  غري   .%9 تتجاوز  فائدة 
وغريها  االجل  والطويلة  التجارية  واملصارف 
ارتباط  دون  من  الفائدة  مع  التعامل  تستطيع 
اىل  الفائدة  وصلت  االحيان  بعض  يف  بالقانون. 
رقابة  تحت  يتم  املؤسسات  هذه  عمل   .%40
مرصف لبنان، وهي تحقق تاليا يف االوضاع املادية 
واالجتامعية للمقرتض. غري ان الكونتوار ال يلجأ 
اىل مثل هذا التحقيق، وهو امر يؤدي يف بعض 
االحيان اىل نتائج سلبية. الحرية املعطاة لهؤالء يف 
عملية االقراض ال تلزمهم مراسلة مركزية املخاطر 

مثال ملعرفة واقع صاحب طلب القرض  .

تلتزم شفافية  الكونتوارات ال  ان هذه  يعني   ■
العمل؟ 

□ بالطبع. َمن يقوم فقط باالقراض يف مقابل رهن 
بينام  الرهن،  وضع  بل  املقرتض،  وضع  يهمه  ال 
املؤسسات املالية تخضع لقانون النقد والتسليف. 

■ اال يؤثر ذلك عىل عمل املؤسسات املالية؟
□ يعتقد الجميع ان هذه الكونتوارات مؤسسات 
نحن  االطالق.  عىل  صحيح  غري  وهذا  مالية، 

اما  لبنان كاملة،  نخضع للقوانني ورقابة مرصف 
بناء عىل رهن، ويف  الدين  فتعتمد  الكونتوارات 
العودة  دون  من  لهؤالء،  يحق  االحوال  مطلق 
ما  او  التسليف  او  الدين  اعطاء  رقابة،  اي  اىل 
شابه رشط تقديم ضامنة لهذا الدين رهنا ماديا 
يخضع  االسلوب  هذا  منزال.  او  ارض  قطعة  او 

للقوانني العامة واملحاكم فقط. 

■ اال يعاقبه القانون؟
□ يعاقبه اذا تقاىض فوائد عالية جدا مثال. 

 
■ انه يعتمد الرهن من دون اذن؟ 

القانون  يحميه.  ال  ولكن  القانون  مينعه  ال   □
الشكوى.  او  املخالفة  حال  يف  املقرتض  ينصف 
الالفت ان هذه الكونتوارات تخضع لرقابة مرصف 
املتعلق   318 القانون  مخالفتها  حال  يف  لبنان 
مبكافحة تبييض االموال، علام انه ال يتابع حتى 

اليوم اعامل هذه املراكز. 

■ هل يسمح لها عملها بتبييض االموال؟
او  التاجر  االموال،  تبييض  كان  الي  ميكن   □
الصناعي او اي شخص، وهي ال تخضع للرقابة 
اليوم. اال ان نطاق عمل هيئة التحقيق الخاصة 
الذي توسع بفضل القانون 318 ميكنه مالحقتها 
يف حال اعتمدت هذا االسلوب. نشري اىل لجوء 
املؤسسات  نظام  اعتامد  اىل  الكونتوارات  هذه 
من  ومنعها  لبنان  مرصف  فتدخل  املالية، 
االستمرار يف العمل، عرب تقديم شكوى يف حقها 

اىل القضاء النه ال ميلك السلطة عليها. 

الكونتوارات  هذه  الخضاع  الوقت  يحن  أمل   ■
لسلطة مرصف لبنان؟

□ بالطبع. مثة تنظيم جديد سيؤدي اىل اخضاعها 
لسلطته، وسيحدد اسلوب عملها وطرق مراقبتها. 
املالحظ ان االجراءات التي اتبعها مرصف لبنان، 
والقوانني التي اقرت، حدت من عمليات تبييض 
ميكن  ال  التي  الدول  من  لبنان  واصبح  االموال، 
املالية  املؤسسات  فيه.  العمليات  بهذه  القيام 

ال يهم اصحاب 
الكونتوارات وضع 

املقترض، بل وضع الرهن

رئيس جمعية املؤسسات املالية انطوان ديب.

تخضع اليوم لنظام "فاتكا" وفق بيانات محددة 
ومعروفة .

■ ماذا يعني تحديد رأسامل الكونتوار؟
□ الكونتوار ال يحتاج اىل رأسامل. 

 
■ من اين يأيت باملال لالقراض؟ 

□ من امواله الخاصة، علام ان التعامل بالسيولة 
تبييض  اىل  يؤدي  ان  ميكن  "الكاش"  اي  املالية 
هذه  يسهل  املبارش  النقدي  التعامل  االموال. 
اما  والقبض.  التسليف  خالل  من  العمليات 
عرب  او  الشيكات  وفق  تجري  التي  العمليات 

املصارف، فالوضع فيها ممسوك. 

لهذه  ترّوج  التي  االعالنات  عن  ماذا   ■
الكونتوارات؟

□ ال تؤثر عىل السوق، بل هي لرتغيب املقرتض. 
مكتب  عرب  تتم  ال  ان  ميكن  االقراض  عمليات 
اي  اي وقت، يف  تحدث يف  ان  بل ميكن  معني. 
مكان، سواء يف فرن او  يف سوبرماركت او دكان. 

ديب: يمكن تبييض األموال
في السوبرماركت والفرن
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بعد أربعني عامًا على رحيله
ماذا بقي من شوشو؟

اربعون عاما مرت عىل غياب حسن عالء الدين )شوشو( من دون ان يحصل عىل تكريم رسمي من اي جهة يف الدولة تليق 
مبكانة َمن حمل لقب "فنان الشعب"، او احتفال يلقي الضوء عىل ارث فني غني ومميز ملَن ُعّد ظاهرة ال تتكرر. االب االول 

ـ واالخري ـ ملرسح شعبي يومي يف لبنان احرقته الحرب، وجرفت معه تاريخا ضارب الجذور يف الكوميديا اللبنانية 

تحقيق
دنيز مشنتف 

denise.mechantaf@gmail.com

ظاهرة  شهدت  التي  املرحلة  واكبت 
شوشو قضايا تعني كل الناس، طرحها 
الحني.  ذلك  يف  الوطني"  "املرسح 
استطاع، من خالل خشبته، جذب كل 
الطبقات االجتامعية اىل مرسحه رغم 

انتامءاتهم وميولهم. اختالف 
مل يقو قلب شوشو عىل تحمل الحزن 
عىل  النريان  اتت  بعدما  عاشه  الذي 
شهرزاد  )سينام  الوطني"  "املرسح 
سابقا( قبل شهر واحد من وفاته، يف 
كل  اطاحت   .1975 الثاين  ترشين   2
اعباء  له  تاركة  ومشاريعه  احالمه 
الضعيف  املتعب  قلبه  فاذا  الديون. 
الخيه  وصيته  كانت  عمره.  ينهي 
عىل  مرسحه  ركام  من  خشبة  وضع 

نعشه. 
قبل ذلك التاريخ مل يكن يتحدث عن 
املوت اطالقا رغم حاله الصحية التي 

تدهورت يف العامني السابقني. 
رحيله،  عىل  عاما  اربعني  بانقضاء 
يتوقف  مل  الذي  نفسه  السؤال  يعود 
من  تبقى  ماذا  تلك:  العقود  مّر  عىل 
التي  واعامله  ومرسحه  شوشو  تراث 
التي اعقبت غيابه  مل تدركها االجيال 
ما خال الكالم عن الضحكة االستثنائية 
عرفها  التي  املسبوقة  غري  واملوهبة 

لبنان؟
فاطمة  الراحل  ارملة  ترويه  ما  ذلك 
عن  متتنع  اذ  الدين  عالء  شامل 
واملخرج  الكامريا،  امام  الوقوف 
و"املرسح  شوشو  مسرية  رافق  الذي 

الوطني" محمد كّريم.

فاطمة شامل: 
لم يبَق من ارثه اال االسم

اربعني  بعد  شوشو  ارث  من  بقي  ماذا   ■
عاما عىل غيابه؟ 

منه  يبق  فلم  االرث  اما  اسمه.  بقي   □
مرسحه  خرس  وفاته  عىل  شهر  قبل  يشء. 
ومكتبه بعد تفجريهام، فاشتد عليه الحزن 
ومل يتحمل قلبه هذا القهر. اعترب الحادث 
عىل  يضع  بأن  اخيه  فاوىص  عمره،  نهاية 
له  وكان  مرسحه،  ركام  من  خشبة  نعشه 
بيته فهو  الذي تركه يف  اما االرث  اراد.  ما 
نومه،  وغرفة  الخاص  مكتبه  يف  ارشيفه 
واحدة  رصاصة  الحرب.  عليه  قضت  وقد 
االرث  هذا  عىل  للقضاء  كافية  حارقة 
هو  منه  سلم  ما  فيه.  النار  اشتعال  بعد 
وبعض  ملرسحياته  الصوتية  التسجيالت 

الفوتوغرافية.  الصور 

■ هل كان يتحدث عن املوت ودنوه منه 
يف  االرساف  من  له  االطباء  تحذيرات  بعد 

التدخني ورشب القهوة؟ 
لدى  التدخني.  عن  التوقف  يستطع  مل   □
ذلك  وكان  االوىل  القلبية  بالذبحة  اصابته 
قبل وفاته بعامني، مل يبق احد يف لبنان مل 
الجمهورية  رئيس  من  املستشفى،  يف  يزره 
له:  قالوا  جميعهم  العادي.  املواطن  اىل 
اآلن  عليك  كثريا،  وسمعناك  كثريا  تكلمت 
عندما  نفسك.  اىل  فانتبه  نحن  تسمعنا  ان 
رميون  العميد  كان  الفائقة  العناية  يف  كان 
كامل.  شهر  امتداد  عىل  يوميا  يزوره  اده 
اىل  ويقف  صباحا  السادسة  منذ  يقصده 
تطيل  ان  اريدك  باكيا:  ويخاطبه  جانبه 
قويا.  املحنة  هذه  من  وتقوم  عمرك  من 
ويبتسم. حصلت  يعود  لكنه  فيبيك شوشو 
ابدا.  انساها  ال  حادثة  الفرتة  تلك  يف  معه 
سامسونايت  حقيبة  يحمل  شخص  وصل 
ان  املستشفى  صالون  يف  وانا  مني  وطلب 
السفراء  احد  انه  علمت  وقد  شوشو،  يرى 
العرب، فاوصلته اىل غرفة شوشو. بعد نحو 
عاليا  يرصخ  حسن  سمعت  دقائق  عرش 

حقيبتك  وخذ  اخرج  لزائره:  يقول  وهو 
سألت  مرسعا.  خارجا  الرجل  رأيت  معك. 
شوشو عن السبب يف ما قاله فاجابني: اىت 
دوالر  الف  مبئة  يشرتيني  يك  الرجل  هذا 
يف مقابل امرار بعض الكلامت يف مرسحي 
عن  يتحدث  يكن شوشو  مل  بسيده.  تشيد 
سنة  ملشاريع  يخطط  كان  بل  ابدا،  املوت 
2000 يف مرص وسوريا وبلدان اخرى. اراد 
بغية  لندن  اىل  ارساله  االردين حسني  امللك 
لتعذر  له  املفتوح  القلب  جراحة  اجراء 

اجرائها يف لبنان يف تلك االيام، لكنه تويف يف 
خالل الشهر الذي كان مقررا ان تجرى له.

■ ما الذي كان يؤمله يف الحياة ويسبب له 
بالقهر؟  شعورا 

فقريا ال  رأى شخصا  اذا  كثريا  يتأمل  كان   □
ميلك مثن رغيف خبز. ما يؤمله اكرث ان كان 
رؤيته  لدى  ويحزن  طفال،  الشخص  هذا 
اوالدها.  اعالة  عىل  لديها  قدرة  ال  ارملة 
الجانب من حياته كان نقطة ضعفه  هذا 
االب  يتيم  طفولته  يف  عاش  النه  الوحيدة 

وعرف قساوة اليتم.
 

شخصية  يف  املخفية  الجوانب  هي  ما   ■
شوشو التي ال يعرفها الناس؟

جدا،  وناعام  طيبا  هادئا  انسانا  كان   □
االفضل  من  الغضب  عليه  سيطر  اذا  ولكن 
او  جانبه  اىل  او  وجهه  يف  احد  يقف  ال  ان 
اشبه  عىل مقربة منه حتى، الن غضبه كان 
بالخوف  فيها  اشعر  كنت  درجة  اىل  بزوبعة 

برسعة.  يهدأ  كان  لكنه  اللحظة،  تلك  يف 

قرر ملك االردن حسني 
ارساله الى لندن الجراء 

جراحة القلب املفتوح، 
لكنه توفي خالل 

الشهر نفسه

حسن عالء الدين وفاطمة محمد شامل.

طابع بريدي تذكاري لشوشو.

فاطمة عالء الدين التي تتمسك باالحتجاب عن الكامريا امام صورة زواجهام.
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الكيل معه، كام  كان عندما يطفح  غضبه 
يف  آخر  وجه  مثة  مثال.  السنة  يف  مرة  يقال، 
جدا.  خجوال  كان  اذ  الحياء  هو  شخصيته 
صديقات  عىل  التحية  القاء  منه  طلبت  اذا 
اال  يرفض ويعتذر.  اليه  التعرف  يرغنب يف  يل 
ان االمر يصبح متاحا اذا كانت الزائرة تتقن 
كانت  القهوة.  فنجان  يف  التنجيم  او  التبصري 
هذه  تستجيب  طاهر  هند  املمثلة  والدة 
الرغبة لديه، واحيانا يهيىء لها عرشة فناجني 
يك يعرف اكرث عام يخبىء له الغد. الطريف 

انه كان يؤمن مبا يقوله فنجان القهوة. 

■ ما الذي كان يزعجه يف الحياة والناس؟ 
صحافية  احاديث  من  ينزعج  كان   □
مل  يصدقون.  وال  عنه  يتحدثون  الشخاص 
يكن يحب االضواء واملقابالت التلفزيونية. 

من  اكرث  له  تكن  مل  كلها  املهنية  حياته  يف 
فقط. مقابلتني 

■ هل كان مرح الطبع يف بيته ام حزينا؟ 
مىش  اذا  جدا.  ومرحا  عاديا  رجال  كان   □
كأنه  خطواته،  تسمع  بالكاد  االرض  عىل 
الرجل  هذا  أمر  غريب  الهواء.  عىل  مييش 
كأنه ابن املوت وهذا ما رأيته بعد وفاته. 
كنت دوما اتذكر هذه الناحية يف شخصه.

الذين يفضلون  ■ هل كان من االشخاص 
العزلة عىل االختالط باالخرين؟

وال  العتمة،  او  الوحدة  يحب  يكن  مل   □
ان  يريد  بل  املطلق،  الصمت  يتحمل  كان 
يسمع دوما بعض االصوات وان عىل نحو 
كان  النوم  اىل  الخلود  اراد  ما  اذا  خافت. 

يطلب مني دوما عدم اقفال باب الغرفة، 
اراه  عندما  لكن  مفتوحة.  النوافذ  وابقاء 
منفردا مع نفسه وشارد الذهن اعرف انه 
يرغب يف  يكن  مل  الحزن.  من  مير يف حال 
البوح عن اسباب حزنه، فعزة نفسه كانت 

اقوى ومتنعه من هذه املصارحة.

اوقات  يف  القراءة  محبي  من  كان  هل   ■
الفراغ؟ 

□ مل يكن يحب القراءة ابدا، وكانت لديه 
املرسحية.  ادواره  لحفظ  خاصة  طريقة 
يستمع اوال اىل َمن يقرأ له النص ثم يقوم 
فورا  يحفظه  يكتبه  وعندما  بكتابته،  هو 
وال يعيد قراءة النص قبل تأدية دوره عىل 
مع  العمل  بدأ  النحو  هذا  عىل  املرسح. 

والدي )محمد شامل(. 

وراء مكتبه يف "املرسح الوطني".حسن عالء الدين )شوشو(.

مع ابنته نوارة.

مع عائلته، وبدا ابنه خرض عالء الدين.

سائحا يف البندقية يف ايطاليا.

عىل خشبة "املرسح الوطني".

يف االستديو مع املمثلة املرصية نيليل والفنان عمر خورشيد يسجلون اغنية. من احدى مرسحياته.

■ كيف كان يقيض اوقات فراغه؟ 
□ مل تكن لديه اوقات فراغ اال يوم االثنني. 
يخصصه  املرسح  يف  العطلة  يوم  وهو 
ويشاهدون  معهم  االرض  يفرتش  الوالده. 
مخصصة  غرفة  يف  سينامئية  افالما  معا 
لهذا الشأن. كان ابا حنونا جدا، وهو اول 
وكان  لبنان،  يف  االطفال  مرسح  قدم  َمن 
ترفيهية  وسائل  تأمني  اىل  بعد سعيه  ذلك 
من  اكرث  يسعدهم  ما  يجد  فلم  الطفاله، 

هذه الطريقة.

غري  الحياة  يف  يريحه  كان  الذي  ما   ■
وجوده عىل خشبة املرسح؟ 

□ راحته كانت عىل املرسح ويتمنى لو يظل 

هناك كل الوقت. كان يتوجه اليه عند الثالثة 
ليال.  تقدم  مرسحياته  ان  رغم  الظهر  بعد 

شوشو احب املرسح اكرث من الدنيا كلها.

■ َمن اقرب صديق اليه؟ 
□ كان يحب الكاتب فارس يواكيم واملمثل 
يف  رافقوه  الذين  كل  مرعشيل.  ابراهيم 
اعامله املرسحية احبوه واحبهم كلهم من 

دون استثناء. 

بعد  الغناء  اعتزال  اىل  شوشو  دفعك   ■
اسامعه  منك  يطلب  يكن  أمل  زواجكام، 

اغنية معينة يحبها؟ 
□ مل اغن له اي اغنية النه مل يكن يحب 
يقصده  كان  عندما  االغاين.  اىل  االستامع 
املرسح  يف  مكتبه  يف  حافظ  الحليم  عبد 
ويبدأ بدندنة بعض اغانيه، يسارع شوشو 
اىل اسكاته متذرعا بوجع يف رأسه. فيجيبه 
عبد الحليم بأن الناس يدفعون له املال يك 
يسمعهم آها من آهاته، فيقول له شوشو: 
ادفع لك اآلن ما تريده من مال يف مقابل 

التوقف عن الغناء. 

كانت منصفة  الحياة  ان  تعتقدين  ■ هل 
معه؟ 

الحياة  الغري.  ال  نفسه  انصف  َمن  هو   □
ومستقيم،  ثابت  اتجاه  يف  تكن  مل  معه 

فالدهر تالعب به كثريا.

طوال شهر كان العميد 
ريمون اده يعوده يوميا 

في غرفة العناية الفائقة 
في املستشفى

لم يتحدث عن املوت ابدا 
في ايامه االخيرة، بل خطط  

ملشاريع سنة 2000 

كانت غرفة مكتبه يف البيت.بشاربيه الكثيفني احبه اللبنانيون.
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محمد كرّيم: بقيت 
التسجيالت الصوتية ملسرحياته

■ بعد اربعني عاما عىل غياب شوشو، ماذا بقي 
من ارثه الفني؟ 

□ بقيت ذكراه عند الناس الذين ما زالوا حتى 
املرسحية،  اعامله  وعن  عنه  يتحدثون  االن 
خشبة  عىل  يره  مل  الذي  الجيل  اىل  وينقلونها 
املرسح. ولوال تناقل هذه الذكرى من جيل اىل 
آخر ملا عرف شباب اليوم شوشو واهمية ما قدمه 
عىل خشبة املرسح الوطني. لكن املؤسف انه مل 
يبق من ارث شوشو الفني سوى  التسجيالت 
الصوتية العامله املرسحية. اما التلفزيونية منها، 
فهي مصورة لكنها ال تحمل معها مناخ مرسحه 
املرتافق دوما مع تصفيق الجمهور وضحكاته. 
ما هو موجود حاليا من هذا االرث اشبه بربنامج 

تلفزيوين.

■ ملاذا مل يقم شوشو بتصوير مرسحياته، هل 
النه مل يكن يرغب يف ذلك؟ 

□ تحدثت معه مرة حول هذا املوضوع فقال: 
اخاف من عدم اقبال الناس عىل املرسح يف حال 
اصبحت مرسحيايت مصورة عىل رشائط فيديو. 
فتمتىلء  يوميا  مرسحه  يقصدون  الناس  كان 
شاغرا.  مقعد  اي  يبقى  وال  بالحضور،  الصالة 
هكذا كان يزعم، لكنه كان يقول دوما: ال بد من 
ان يأيت يوم نقوم فيه بتصوير املرسحيات. هناك 
امر آخر رمبا مل يساعد شوشو عىل تحقيق هذه 
يعمل  كان  الذي  الضاغط  املناخ  هو  الخطوة 
يقدم  ان  عليه  كان  ثالثة  او  شهرين  كل  فيه. 
غري  الضاغط  املناخ  هذا  يف  جديدة.  مرسحية 
املريح مل يكن ليهتم بتصوير مرسحياته، فاكتفى 
بفرتة  وفاته  قبل  لكن  لها.  الصويت  بالتسجيل 
"فرقت  هام  االردن  يف  مرسحيتني  قدم  قصرية 
منرة" و"واو سني" اللتان توليت اخراجهام وتم 
التلفزيون االردين بنسخة  تصويرهام، فاحتفظ 

من كل منهام.

الصوتية  التسجيالت  عىل  نحافظ  كيف   ■
ملرسحيات شوشو يك ال تصاب باالهرتاء مع مرور 

الوقت؟ 

□ اقرتحنا يف فرتة من الفرتات عىل مدراء االذاعة 
اللبنانية نقل التسجيالت الصوتية التي تركها لنا 
شوشو عىل "يس  دي"، وعلمت يف ما بعد ان 

االذاعة  تحتفظ ببعض اعامله.

الحق يف  اليه  يعود  الذي  الشخص  َمن هو   ■
الترصف بارث شوشو واملحافظة عليه؟ 

□ ابنه خرض حارس هذا االرث الذي ميلك حق 
والده  بذكرى  التعلق  به، وهو شديد  الترصف 
يتعلق  ما  بكل  ويحتفظ  معقول،  غري  حد  اىل 

بشخص شوشو وال يسمح الحد باالقرتاب منه.

■ هل حصل شوشو عىل التكريم الذي يستحقه 
من الدولة؟

لذا  الفنانني،  بتكريم  تهتم  ال  عندنا  الدولة   □
مل يحصل شوشو عىل احتفال تكرميي يليق به 
وبفنه والذي اعطاه لهذا البلد. احتفال يأيت اليه 
ويقومون  اعامله،  عن  فيه  ويتحدثون  الناس، 
اللبنانيون  كان  بواقع  مرتبطة  كونها  بتحليلها 
هذا  بنقل  الشعب"  "فنان  وقام  يعيشونه، 
البلد  ظروف  رمبا  مرسحه.  اىل  وتبعاته  الواقع 
حالت دون تحقيق ذلك، ورمبا ايضا الن احدا 
ال يكرتث. ما اقوله دوما حول هذه املسألة ان 

الدولة عدوة املرسح. 

وما  شوشو  يستحقه  الذي  التكريم  هو  ما   ■
هي الطريقة الفضىل التي تليق مبَن حمل لقب 

"فنان الشعب"؟
□ هناك طرق عدة، اوال ان تكريم الفنان يكون 
بنرش انتاجه اديبا كان او ممثال يك يتعرف الجيل 
الجديد اليه. اذا استطعنا مللمة ما قدمه شوشو من 
برامج يف تلفزيون لبنان، كاالسكتشات التي شاركه 
ابراهيم مرعشيل، نكون قد ساهمنا  فيها املمثل 
يف نرش اعامله ليبقى يف ذاكرة كل االجيال، وله يف 
تلفزيون لبنان عمل مهم جدا هو مسلسل "املشوار 
الطويل". ملاذا ال يسعى احد لدى ادارة التلفزيون 
اىل اعادة عرضه؟ من جهة اخرى يستحق شوشو 
اليه  االونيسكو تدعى  له يف  اقامة حفل تكرميي 

شخصيات تتوىل تقييم مرحلته الفنية وتحليل ما 
قدمه "املرسح الوطني" للحركة املرسحية يف لبنان. 
هذه  تنشيط  يف  ساهم شوشو  هنا: هل  السؤال 
الحركة وكان نافعا لها او العكس؟ عىل ان يتوج 
هذا االحتفال بتقديم وسام اعىل رتبة من الذي 
حصل عليه يف حياته. االمر اآلخر يتعلق بخطوة 
براتب  بتخصيصها  زوجته  تجاه  الدولة  بها  تقوم 
االلتفاتة  االهم  بل  املادية،  قيمته  تهم  ال  شهري 
نحوها كونها زوجة شوشو، الفنان الذي رحل عن 

هذه الدنيا وهو ال ميلك فلسا واحدا. 

■ ملاذا ال يكرّم الفنان يف لبنان؟ 
□ ال وجود ملؤسسات او جمعيات يف لبنان تعنى 
بهذا الشأن، حتى وزارة الثقافة ال تقوم بدورها 
يف هذا املجال. التكريم الحقيقي للفنان يكون 
يف حياته وليس بعد موته كام هي الحال احيانا، 
عندما يعلق وسام التكريم او التقدير عىل نعش 
الفنان وليس عىل صدره. ال انىس يف حيايت ما 
قاله يوما املمثل محمود مبسوط )فهامن( وهو 
ماجد  املمثل  نعش  الوسام عىل  تعليق  يعاين 
قبل  بالتكريم  القيام  اجدى  كان  اما  افيوين: 

اسبوع، رمبا كان عاش اياما اخرى.

للفنان  الحقيقي  التكريم 
بتعليق الوسام على صدره 

وليس على نعشه

 املخرج محمد كرّيم.
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فنون

اصيب الجسم النقايب الفني عام 1993 بالترشذم بعد خالف وقع يف نقابة ممثيل املرسح 
والسينام واالذاعة والتلفزيون يف لبنان، ادى اىل تأسيس نقابة الفنانني املحرتفني. بانقضاء 
ثالث سنوات عىل هذا االنقسام، نشطت املساعي لتقريب املسافات ووجهات النظر 

بني النقابتني يف مسائل كانت محور الخالف. فهل نجحت؟ 

نقابتا املمثلني والفنانني املحترفني:
إنقساٌم... لكن متى أوان التقارب؟ 

يف  املسؤولني  جمعت  التي  اللقاءات  تسفر  مل 
نقابتي املمثلني والفنانني بهدف اعادة ملّ الشمل 
عن اي نتيجة. استمر االختالف يف وجهات النظر 
من  النقايب  الجسم  تاليا  منع  ما  املوقف،  سيد 

املقال

عندما تشهد مرحلة االستقالل يف االربعينات تأسيس اول نقابة فنية يف لبنان، 
هذه  كأن  واملجتمع.  للدولة  االسايس  بالبنيان  متصلة  املسألة  ان  يعني  فهذا 
كام  متاما  الفنان  لحامية  رضورية  الوقت،  ذلك  يف  انجازا  تعترب  التي  الخطوة 

االستقالل الذي يحمي االنسان يف وطنه. 
لكن، اىل اي مدى حافظ القيمون عىل الجسم النقايب عىل بقائه متامسكا محصنا 

ضد اي رشخ قد يصيبه؟ 
الغاية من انشاء اي نقابة الوصول اىل ان تكون مظلة تحمي افرادها، فكيف اذا 
كانت تعني الفنانني الذين يعانون يف هذا البلد من فقدان الحامية، خصوصا يف 
ما يتعلق بحقوقهم، وهم يف هذا املجال مرتوكون ملا يحمله القدر من مفاجآت. 
أال تكفي مغامرتهم يف اختيار درب الفن لعلهم يحققون شيئا مام يف نفوسهم 
من مواهب وطموحات ليصلوا يف النهاية اىل تساؤل قاس: ما الذي جنيناه من 

هذه الدرب؟
هو  فام  واقعهم.  من  يأس  حال  ويعيشون  نادمون،  لبنان  يف  الفنانني  معظم 
الدور الذي تؤديه النقابات الفنية يف هذه املشكلة املعقدة، ما دامت الغاية من 

وجودها حاميتهم، كام يقول القانون؟
اصابه  املجتمع، ومجتمعنا  اي  العام،  الهيكل  يتجزأ من  النقايب جزء ال  الجسم 
اسرتجاع  من  املجتمع  لتمكني  الوحيد  السبيل  وذيولها.  الحرب  بفعل  االهرتاء 
الحقوق  واسرتجاع  الصوت  العالء  موقعا  لتكون  النقابات  دور  تفعيل  عافيته 
الضائعة، واملطالبة بان ال يكون الفنان لعبة يف يد القدر. يكفيه انه غامر بحياته 
ليكون من صانعي املشهد الثقايف العام يف بلده، وكلنا يعرف ان الفنون هي مرآة 

الشعوب، واالوطان ال تتكون لوال وجود االنسان فيها.
ما ينقص الجسم النقايب الفني بعد هذا الترشذم الذي اصابه منذ 22 سنة، بذل 
كل الجهود لتوحيد الحركة النقابية يف هذا املجال. الفنانون، ممثلني وموسيقيني 
وسينامئيني ومخرجني، يف حاجة اىل مرجعية يلجأون اليها لحل مشكالتهم وما 
اكرثها يف هذه االيام، وخصوصا تحصيل مستحقاتهم املالية. هذا اذا ما وجدوا 

فرصة الطاللة الئقة بهم ـ وان نادرة ـ عىل الجمهور. 
ما من جهة غري النقابات قادرة عىل حل هذه الخالفات، وعىل متكني الفنان من 

تحصيل حقوقه ومّد يد املساعدة له، فضال عن دورها يف مّل شمل الفنانني. 
لكن، اىّن لها ذلك وهي تتفرق يف هذه االيام؟ وكيف سيلملم الرأس الجسد 

املفكك؟

دنيز مشنتف 
denise.mechantaf@gmail.com

ما دور الرأس 
والجسد مفكك؟

احتضان فناين لبنان جميعا. قبل خمس سنوات 
التوحد  اىل  ادت  التي  التقارب  خطوات  بدأت 
عمليا، لكن ليس اداريا. تم تشكيل لجنة مصغرة 
متثل النقابات الفنية يف لبنان، توافق املسؤولون 

فيها عىل رشوط االنتساب التي كانت موضوع 
الخالف.

املمثلني  نقابتي  بني  وقع  الذي  الرشخ  بعد 
والفنانني، مثة تساؤل عن االسباب التي ادت اىل 
توحيدهام: هل  وتاليا سبل  الطويل،  تباعدهام 
مثة مساع جرت لهذا الغرض؟ ما هي الخطوات 
قيام  بغية  اليها  التوصل  امكن  التي  املشرتكة 
املرجعية الواحدة التي يلجأ اليها الفنانون لحل 

مشكالتهم؟

يقول نقيب ممثيل املرسح والسينام واالذاعة 
»نقابتنا  قسيس:  جان  لبنان  يف  والتلفزيون 
فنية يف الرشق االوسط. تأسست  نقابة  اقدم 
يف10  ايلول 1948 مبوجب مرسوم وليس بعلم 
وخرب. يومها حصل اربعة فنانني عىل ترخيص 
الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس  وقعه 
ووزير االقتصاد، يف حني ان كل النقابات الفنية 
علم  كانت مبوجب  بعد  ما  يف  تأسست  التي 
والسينام  املرسح  ممثيل  نقابة  ضمت  وخرب. 
لبنان يف وقت  واالذاعة والتلفزيون كل فناين 
من االوقات، ممثلني ومطربني ومقدمي برامج 
والعبي خفة وكل شخص لديه اختصاص فني 
من الفنون املشهدية. انضم اليها ايضا االخوان 
وزيك  الصايف  ووديع  وصباح  وفريوز  رحباين 
كبار منهم من اصبح يف  اىل ممثلني  ناصيف، 
الباقي من هذا  القليل  العدد  اما  الحق.  دنيا 
لذا،  فيها.  القديم فام زال موجودا  »الطاقم« 
بكل بساطة، نستطيع ان نسمي هذه النقابة 
ثالث  بعد  اللبنانيني.  للفنانني  األم  النقابة 
سنوات تأسست نقابة الفنانني يف الشامل الن 
هذه املنطقة كانت متيز نفسها دامئا السباب 
كان  كرامي  رشيد  الرئيس  ان  علام  سياسية، 

وراء تأسيسها. بعد تلك الفرتة، بدأت تتشكل 
السينامئيني  والتقنيني  للفنيني  اخرى  نقابات 
الن حيثياتهم وتركيباتهم مختلفة. استمر هذا 
التي شهدت  السنة   ،1993 عام  حتى  الوضع 
املرسح  ممثيل  نقابة  داخل  من  االنقسام 
ذلك  وكان  والتلفزيون،  واالذاعة  والسينام 
املمثلني  نقيب  بني  شخصية  مشكلة  نتيجة 
احسان صادق  والفنانني  ثابت  ميشال  آنذاك 
وسمرية بارودي، وانضم اليهام يف ما بعد عدد 
من الفنانني وشكلوا نقابة الفنانني املحرتفني«. 

■ هل قمتم مبساع لتوحيد النقابتني؟
يف  للممثلني  نقيبا  اصبحُت  عندما   □
بارودي  سمرية  الفنانة  كانت  شباط2010  
جدا  متقاربني  وكنا  املحرتفني،  الفنانني  نقيبة 
بيني وبينها اي خالف. قمنا بخطوات  وليس 
صادق  احسان  الفنان  فيها  رافقنا  مشرتكة 
اجتامعات مشرتكة،  آخرون، وعقدنا  وفنانون 
القرار  يكون  مشرتك  قرار  اتخاذ  حال  ويف 
النقابتني. واذا اقتىض االمر اصدار  موقعا من 
من  موقعا  يكون  معني  موضوع  يف  بيان 
واتفقنا  اداريا،  وليس  عمليا  توحدنا  الجهتني. 

نقابتنا هي االقدم في 
الشرق االوسط، وتأسست 

بمرسوم وليس بعلم وخبر 

واالذاعة  والسينام  املرسح  ممثيل  نقيب 
والتلفزيون يف لبنان جان قسيس.

عىل تحديد اسعار الدوبالج ومكافآت املمثلني 
معني.  بروتوكول  لتوقيع  املنتجني  وجمع 
مشرتك  بتحرك  معا  قمنا  اننا  االمر  خالصة 
ايجابية جدا،  ومتواز، وهذه الخطوات كانت 

قسيس: توحّدنا عمليًا 
وليس اداريًا

اذا  بيننا.  املسافات  تقريب  يف  ساهمت  وقد 
فهو  احيانا،  النظر  وجهات  اختالف يف  حصل 
امر طبيعي. اما بالنسبة اىل موضوع التوحيد 
النقابات  مع  انني  الخاصة، وهي  نظريت  فيل 
املتخصصة، بحيث يكون لكل فئة فنية نقابة، 
تعود  التي  االختصاصات  تعدد  مع  ايضا  وانا 
عليه  ينص  كالذي  نقايب  اتحاد  يف  وتتوحد 
القانون 2008/56  تحت عنوان قانون تنظيم 
املهن الفنية يف لبنان. لكن، ويالالسف، فوجئنا 
وموسيقيني  محرتفني  وفنانني  ممثلني  كنقابة 
الشامل،  يف  الفنانني  اىل  اضافة  وسينامئيني، 
مبسارنا  لها  عالقة  ال  نقابات  ثالث  بادخال 
ونقابة  االعالنات  مصممي  نقابة  هي  الفني 
التشكيليني.  الفنانني  ونقابة  الزجل  شعراء 
ذلك  مبوجب  انشئ  الذي  التعاضد  فصندوق 
الفنانني  حفالت  من  بـ2%  يتغذى  القانون 
اللبنانيني، و%10 من عقود الفنانني االجانب 
الذين يقدمون حفالتهم يف لبنان. ال الفنانون 
مصممو  وال  الزجل  شعراء  وال  التشكيليون 
واحد  فلس  ادخال  يستطيعون  االعالنات 
الفئات  من  يجعل  الذي  االمر  الصندوق،  اىل 
منذ  يعاين  انه  خصوصا  عليه،  عبئا  الثالث 
امرها  املال مل تحسم  انشائه عجزا ألن وزارة 

من مسألة الجبايات. 

ممثيل  نقابة  اىل  املنتسبني  عدد  يبلغ  كم   ■
املرسح والسينام واالذاعة والتلفزيون؟

□ يف الوقت الحارض يبلغ عدد املنتسبني 800 
منهم  اسم   400 نحو  شطب  تم  وقد  فنان، 
وعدم  املالية  االشرتاكات  تسديد  عدم  بسبب 
النقابة،  اليها  تدعو  التي  االجتامعات  التزام 

وهذا ما يقيض به القانون.

■ هل مثة حامية للممثلني، كيف تكون؟ ما 
هي الوسائل العملية املعتمدة يف هذا املجال؟

□ برصاحة، القانون صارم عىل هذا الصعيد. 
عن  االمتناع  دوما  املمثلني  من  نطلب  نحن 
تقديم اي عمل اال يف مقابل عقود رصيحة. 
احيانا  تحملهم  الظروف  ان  يحصل  ما  لكن 
فعله  النقابة  تستطيع  فامذا  التساهل.  عىل 
مغايرا  يكون  بالطبع  االمر  الحال؟  هذه  يف 
مقاضاة  لنا  يتيح  مكتوب  عقد  مثة  كان  اذا 

املنتج امام املحاكم. اما الطريف يف هذا 
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املجال، فهو ان املنتجني انفسهم يشكون 
مستحقاتهم  تحصيل  يف  التلكؤ  من  ايضا 
يتعاملون  التي  املؤسسات  لدى  املالية 
»ال  محطة  املثال  سبيل  عىل  اذكر  معها. 

مببلغ  املنتجني  احد  يطالبها  التي  يس«  يب 
له  آخر  ومنتج  دوالر،  الف  و400  مليونني 
دوالر.  الف  و600  مليون  آخرين  ذمة  يف 
البال  بطول  التحيل  دامئا  املنتج  جواب 

الواقع  هذا  ضمن  الصعبة.  ظروفه  وتفّهم 
لالزمة  خاضعا  ويالالسف،  املمثل،  اصبح 
التلفزيونية  املحطات  اصابت  التي  املالية 

واملنتجني.

دوغان:  شاديا  املحرتفني  الفنانني  نقيبة  تقول 
“سأبدأ من كلمة انقسام، فانا ارى ان ال وجود 
له من االساس. مل تكن هناك نقابة فنية واحدة 
الشامل، وكان  للممثلني يف  نقابة  بل  لبنان،  يف 
ايضا.  نقابة  واملوسيقيني  السينامئيني  من  لكل 
لكن كان مثة خالف ايضا حول مسألة االنتساب 
والرشوط الواجب اعتامدها يف هذا املجال. يف 
مع  صادق  احسان  الفنان  اجتمع  الحني  ذلك 
عدد من الفنانني وقرروا تأسيس نقابة مستقلة 
النهم مل يتمكنوا من اجراء تعديل من الداخل، 
املشهدية  الفنون  نقابة تجمع  البديل يف  فرأوا 
كلها وتكون مشابهة لنقابتي الفنانني يف سوريا 

واالردن”. 

■ هل من مساع تقومون بها للتوحيد بينهام؟
□ سبق ان قمنا مبثل هذه املساعي عام 1996، 
السابق  النائب  حضور  يف  كنقابتني  فاجتمعنا 
االدارة  للجنة  رئيسا  بصفته  ضاهر  مخايل 
والعدل. طرحنا فكرة التوحيد لكن بعض املمثلني 
تحفظوا عن هذا الطرح انطالقا من وجهة نظر 
خاصة بهم، هي ان لديهم اختصاصاتهم. اقرتحنا 
فكرة صندوق التعاضد املوحد الذي نعمل عليه 
شمل  سيجمع  الذي  وهو  الحارض،  الوقت  يف 

الفنانني كلهم.   

■ هل مثة تعاون بني النقابتني او بني النقابات 
الفنية االخرى، كيف تحدد اطره؟ 

□ استطعنا تشكيل لجنة مصغرة متثل النقابات 
الفنية يف لبنان وسجلناها يف وزارة الثقافة. نعمل 
بهدف  الفنية  املهن  قانون  تعديل  عىل  حاليا 
الجهة املنتجة والفنان، عرب  العالقة بني  تنظيم 
الثقافة.  وزارة  من  له  تطبيقي  مرسوم  اصدار 
توافقنا من خالل اجتامعاتنا يف هذه اللجنة عىل 
رشوط االنتساب بحيث ال يقبل اي انتساب اذا 

مل يكن صاحبه مستوفيا الرشوط املطلوبة التي 
الثقافة  وزارة  عىل  ان  علام  عليها،  االتفاق  تم 

االطالع هي ايضا عىل طلبات االنتساب.

الفنانني  نقابة  اىل  املنتسبني  عدد  يبلغ  كم   ■
املحرتفني؟

□ 750 فنانا.

■ عىل ماذا ينص نظام هذه النقابة؟ 
□ يهمني يف هذا املوضوع التوقف عند مسألة 
يتم  للغاية.  دقيق  النه  نقابتنا  يف  االنتخابات 
سنوات  اربع  ملدة  النقابة  مجلس  انتخاب 
هذا  اعضاء  نصف  ويخرج  الرسي،  باالقرتاع 
اعضاء  فينتخب  سنتني،  بعد  بالقرعة  املجلس 
بدال منهم، ثم تسقط عضوية كل عضو مىض 
الذي  للعضو  يحق  سنوات.  اربع  انتخابه  عىل 
انتهت مدة عضويته ان يرتشح مجددا، وال يحق 
الي عضو منتخب ان يتوىل مهمة رئيس او نائب 
رئيس او امني رس الكرث من اربع سنوات متالية. 
يحق ملجلس النقابة حني تدعو الحاجة تشكيل 
مجلس تأديبي ال يحق له اتخاذ قرارات يف حق 
املخالفني، بل توصيات تحال عىل مجلس النقابة.  

لحامية  به  تقومون  الذي  الدور  هو  ما   ■
الفنانني؟

فعله  نستطيع  يشء  ال  الحارض  الوقت  يف   □
لحامية املمثلني سوى التعامل معهم بالحسنى، 
مراعاة  عىل  لحضهم  املنتجني  مع  والتواصل 
اىل تسديدهم مستحقاتهم  واملبادرة  احوالهم، 
يلتزم  قلام  سنة.  من  اكرث  منذ  املؤجلة  املادية 
املنتجون العقود املربمة النهم اذا انجزوا اعامال 
عدة فهم بالكاد يحصلون كلفة االول منها. يف 
نستطيع  ال  البلد  يف  مادية  ضائقة  مثة  الواقع، 
بالحقيقة.  املنتج  نواجه  كنقابة  لكننا  انكارها، 

التعاضد  صندوق 
املوحد سيجمع شمل 

الفنانني كل 

نقيبة الفنانني املحرتفني شاديا دوغان. 

لو مل يكن ميلك املال ملا قام باعامل عدة دفعة 
واحدة، وملا كان يدعو املمثلني اىل حفالت عشاء. 
عىل  املغلوب  املمثل  ان  الحال  هذه  يف  املؤمل 
امره يلبي الدعوة يك ال يخرس عالقته مع املنتج، 
املمثلني  بجمع  قمنا  املالية.  مستحقاته  تاليا 
ودعوناهم اىل عدم تلبية العروض املقدمة لهم 
ملدة ثالثة اشهر اىل ان يصل املنتجون اىل وقت 
متحدين  كنا  لو  واحدا.  ممثال  فيه  يجدون  ال 
كنقابات فنية لكان الوضع مختلفا. مثة تحرك 
خالل  من  الفنانني  لحامية  الحارض  الوقت  يف 
الذي  الفنية  املهن  تنظيم  قانون  بنود  تعديل 
نسعى اليه، وينص عىل توقيع العقود بني الجهة 
العقد  يكون  وان  النقابة،  يف  والفنان  املنتجة 
مذيال بتوقيع وزارة الثقافة. هذا يعني ان الدولة 
تدعم الفنان، ويف الوقت نفسه تحفظ حقوق 

املنتج. 
د. م

دوغان: نعمل لتعديل
قانون املهن الفنية
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الحدث الثقافي

البريويت  الذين تسنى لهم مشاهدة »بالنسبة لبكرا شو« عىل خشبة »اوريل« املرسح 
التي  الفذة  الكوميدية  الشعبية  الشخصية  امام  الدهشة  مشاعر  يتذكرون  العريق، 
اداها ابن عايص وفريوز، منتهرا معارصيه، منتقدا املجتمع والسياسة والحرب االهلية 
واملرحلة برمتها. اآلن، بعد 37 عاما، ها هي رائعة زياد الرحباين تنبعث عىل الشاشة 
لتكون يف متناول االجيال الجديدة، واالجيال املخرضمة التي طاملا سمعتها عىل ارشطة 

الكاسيت القدمية 

مسرحية الحانة ـــ الوطن إلى الشاشة بعد 37 عامًا 
»بالنسبة لبكرا شو؟« تنبعث من أدراج الذاكرة

قابلة للعرض يف الصاالت، مع املحافظة بالتأكيد 
عىل جودة الصوت واالبداع املوسيقي والحريف 
ما  اذا  خصوصا  االصيل،  العمل  به  متّيز  الذي 
علمنا بأن عددا من االغنيات ستبقى كام هي 
من دون اي تعديل، وتحديدا االغنيات التي ذاع 
صيتها واشتهرت مثل »اسمع يا رضا«، و»عايشة 
التي  »البوسطة«  اغنية  وكذلك  بالك«،  وحدا 
يؤديها كلها الفنان الراحل جوزف صقر. علام ان 
االخري يجسد شخصية رامز القروي الذي يبيع 
الخرض للمطعم الذي تدور فيه احداث القصة 

بأكملها. 
سّمى مرسحيته  الرحباين حني  زياد  يخطئ  مل 
شديد  املبهم  السؤال  شو«.  لبكرا  »بالنسبة 
اليومية الناس  الحياة  بات جزءا من  االهمية، 
التي  املرسحية  اتت  الرشق.  من  البقعة  هذه 
استمرت عروضها مثانية اشهر بالتامم والكامل 
حتى  معاشا  يزال  ال  واقعا  لرتسم   ،1978 عام 
ليلية تضم  انها حكاية مطعم/ حانة  اللحظة. 
التي  السنة  يف  اللبناين  العام  الجو  من  اناسا 
وكذلك  للبنان،  ارسائييل  اجتياح  اول  شهدت 
زياد  اراد   .)1976-1975( السنتني  حرب  بعد 
الرحباين ان يحايك الجو العام للمجتمع اللبناين 
املهتز بعنف آنذاك. هناك حياة ليلية بالتأكيد، 
لكن هناك فقرا وحرمانا، واثرياء ال يهمهم يشء، 
كل  فوق  طرق«.  و»قطاع  »بلطجية«  وهناك 
من  يربز  الذي  الخليجي  »التأثري«  هناك  هذا 
يسعى  الذي  الرثي«  »الشيخ  شخصية  خالل 
صاحب امللهى اىل انجاز صفقات تجارية معه 
زياد  املرسحية  بطال  املرسحية.  احداث  خالل 
كثريا  تشبهه  التي  زكريا  شخصية  يف  الرحباين 
تؤدي  التي  ثريا  وزوجته  الكثري،  منه  وفيها 
يرسامن  كالهام  زيتونة.  نبيلة  الفنانة  دورها 
كل  من  املهددة  العائلية  للحياة  قامتة  صورة 
يشء. يعمل زكريا وزوجته كنادلني يف الحانة. اما 
يف الخفاء، فالقصة تختلف متاما. يعرف زكريا 
بأن راتبهام ال يتيح لهام حياة جيدة. لذلك يرتك 

زوجته »تخرج« مع الزبائن. 
للغاية يف عمله  عالية  زياد  تبدو حرفة  تقنيا، 
املرسحي. فهو ال يخرجه او ينتجه فحسب، بل 
الياء، حتى ان املوسيقى  يؤلفه من االلف اىل 
تبدو جزءا اساسيا من رسمه للمكان. هنا تكمن 
رس عبقرية زياد، فال ميكن نهائيا فصل املرسحية 

حيزا  تشغل  التي  وااللحان  املوسيقى  عن 

بحثًا عن جمهور
الثقافة يف لبنان للعام 2015، ال مفر من ان يصاب بالدهشة. كل هذه  الناظر اىل حصاد 
التظاهرات الضخمة من مهرجانات فنية ومؤمترات ومعارض كتب… كل هذه املرسحيات 
واالفالم واملعارض التشكيلية واالمسيات املوسيقية واالصدارات واالسطوانات. لو قمنا بعملية 
احصائية، وقارنا بعواصم الثقافة الكربى يف العامل، لتقدمت بريوت - قياسا اىل عدد السكان - عىل 
باريس ولندن ونيويورك وميالنو وبرشلونة وطوكيو… من حيث حجم النشاطات واالحداث، 
وغزارة الحياة الثقافية وغناها. يكاد ال مير اسبوع اال يطلق فيه عمل مرسحي جديد، او تنظم 
امسيات موسيقية وغنائية محلية وعربية وعاملية، او يفتتح معرض تشكييل جديد، او يصدر 
كتاب مهم، وتنظم ندوات فكرية وادبية ومناقشات… هذا ومل نتحدث بعد عن التظاهرات 
الخاصة التي تعنى بنوع ابداعي معني او مبجموعة انواع متقاطعة مثل "اشكال الوان/ اشغال 
داخلية"، و"مهرجان بريوت الدويل للسينام"، ومعارض البيال ومعارض الكتب الخ. مبعنى آخر 
اذا كنَت معنيا بالثقافة، هاويا مستهلكا الفنون واالدب واالبداع عىل انواعه، يف وسعك ان تجد 
كل يوم، وكل مساء، نشاطا تقبل عليه، وتخرج بصيد مثني عىل مستوى املتعة الذوقية واملعرفة 
والتفاعل الفكري والفني. لكن املشكلة ان عدد املهتمني ليس يف مستوى حجم االبداع والزخم 
االبداعي. اي اننا لو اعدنا عملية املقارنة االحصائية الواردة اعاله، قياسا اىل حجم االقبال عىل 
الحياة الثقافية هذه املرة، لبدت بريوت عاصمة ثانوية ترصف فيها موازنات ضخمة نسبيا عىل 

احداث واعامل، لن يستفيد منها اال عدد قليل من املشاهدين وابناء النخبة! 
نعم. ان الحجم االجاميل للجمهور الذي تعيش عليه املدينة ضئيل ومخّيب لآلمال. الوجوه 
نفسها نجدها يف كل االمسيات والعروض واملواعيد واملعارض… حتى يفرض السؤال علينا؟ 
اين اآلخرون يف بلد يتمتع بنسبة ثقافية عالية؟ اين طالب الجامعات والكوادر واملواطنون 
من كل الفئات والطبقات االجتامعية وابناء الشعب؟ هل فقد اللبنانيون تقاليدهم العريقة 
منذ الخمسينات حتى العرص الذهبي يف السبعينات حني كانت مسارح كثرية تعمل طوال 
العام مبواسم حافلة؟ واملكتبات والغالرييهات واملتاحف واملقاهي االدبية ال تفرغ من الرواد 
بات  االهلية؟ هل  التمزقات  آثار  اقتصادي؟ هل هي  اجتامعي  تراجع  والزائرين؟ هل هو 
التلفزيون محور الحياة الفكرية والروحية بربامجه االستهالكية غالبا التي تضيق بكل ما هو 
راق وعميق؟ هل الجيل الجديد، جيل االنرتنت والفيديو والعامل الرقمي واملواقع االجتامعية، 
هو جيل غري اجتامعي و"أّمي" باملعنى الثقايف رغم مستواه التعليمي الرفيع، التخصيص غالبا، 

الذي بات ُيبنى عىل هدف الربح املادي والرخاء االجتامعي واالرتقاء الطبقي فقط ال غري؟
انحسار الجمهور عن الثقافة، هو طبعا مسؤولية مشرتكة للفنانني ومنتجي االبداع وموزعيه 
قسط كبري فيها. كام لالعالم قسط من املسؤولية كونه ال يرّوج لالعامل الراقية ويعرّف بها 

ويحض عىل االقبال عليها، ويخلق حالة معرفية واهتامم شعبي بها.
املسؤولية االكرث اهمية تقع عىل الوزارات املختصة، الرتبية والثقافة تحديدا، لكن حتى وزارة 
املال وسواها التي ال تدعم الحياة الثقافية بالرتويج والدعم املايل وخلق القواعد الراسخة لدى 
املواطنني لالهتامم بالفن الراقي والفكر واالبداع عىل اختالف مشاربه، وادخال هذا الجانب 

الروحي والحضاري يف قلب السوك اليومي للناس ومامرساتهم.
ينبغي ان ال ننىس ان وجود قاعدة شعبية واسعة حول الفن والفكر واالدب، يحّول الثقافة 
اىل صناعة تنموية منتجة، من املمكن ان تنمو وتتوسع وتكتفي بنفسها مع الوقت. بل تدّر 

االرباح عىل القطاعني العام والخاص. 
نأمل طبعا يف ان نشهد يف عام 2016 الزخم االبداعي نفسه الذي ميّيز بريوت، ويطبع هويتها 
وخصوصيتها كمنارة الرشق. لكننا نأمل، بالحرارة نفسها، يف ان تتسع قاعدة الجمهور الذي 

يغذي الحياة الثقافية ويدعمها ويقبل عليها، ويؤمن استمرارها وانتشارها وازدهارها.

سمري مراد 

نقطة على السطر

يف  املرسح  عشاق   M media رشكة  فاجأت 
الرحباين،  زياد  مرسح  عشاق  وتحديدا  لبنان، 
بعرض مرسحية »بالنسبة لبكرا شو« )1978( يف 
الصاالت السينامئية بدءا من نهاية كانون الثاين. 
كالسيكيات  من  واحدة  تعترب  التي  املرسحية 
املرسح الرحباين اللبناين، انتظرها كثريون حتى 
يشاهدوها بعدما استمتعوا بها بالصوت فقط 
عىل  الرحباين  زياد  دأب  عاما.   37 مدى  عىل 
عىل  تصّور  مل  بغالبيتها  مرسحياته  ان  القول 
طريقة »الفيديو« وان ال وجود لنسخ »صورية« 

لها، لكن ظهور هذه النسخة كان مفاجئا بعض 
اليشء، وإن كانت تلك املفاجأة مفرحة للغاية. 
كانت الرشكة قد عرضت عىل موقعها االلكرتوين 
املشاهدين  اعتياد  اىل  يشري  بسيطا  اعالنا 
يك  حان  قد  االوان  وان  املرسحية،  سامع  عىل 
يشاهدوها، مع عرض مشهد قصري من الفيلم. 
عىل  هائلة  ضجة  اىل  البسيط  االعالن  تحّول 
مواقع التواصل االجتامعي اوال، ليصري حديث 
الشارع بأكمله. الحقا، تبعته الرشكة باعالن ثان 
كل  الفيلم.  من  آخر  مقطع  مع  لالول  مشابه 

هذا دفع بكثريين من عشاق زياد الرحباين اىل 
ترقب الحدث لحظة بلحظة.

اىل  سينزل  الذي  العمل  هذا  حكاية  ما  لكن 
 21 من  ابتداء  لبنان  يف  السينامئية  الصاالت 
كانون الثاين عام 2016؟ كيف وصلنا اىل مرحلة 
مفاجآت  هناك  هل  هذه؟  السينامئية  عرضه 
اصدارها  عىل  العمل  سيجري  النوع  هذا  من 
الحقا، خصوصا وان البن عايص الرحباين وفريوز 
مرسحيات اخرى متوافرة صوتيا ومل يشاهدها 
امرييك  »فيلم  مثل  اللحظة  كفيديو حتى  احد 

طويل« و»يش فاشل«. 
يكشف محمد حمزة مدير رشكة »أم ميديا« 
بداية ان مرسحية »بالنسبة لبكرا شو« صوِّرت 
معدة  تكن  ومل  الشخيص،  لالستخدام  اساسا 
للعرض املحرتف. لذلك، حني وصلتهم، مل تكن 
تنفع للعرض. فام كان منهم اال ان عملوا عىل 
تحسينها بكل الوسائل املتاحة يك تخرج نسخة 

»بالنسبة لبكرا شو؟« ملصق املرسح.
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مسرحيات أخرى على الطريق؟
تنتمي M media اىل مجموعة »كوانتوم« التي يرأسها اييل خوري، وتضم اىل هذه الرشكة 
موقع »ناو« االخباري وغريها من الرشكات التي تعمل يف مجال االعالم والتواصل. وكانت 
M media اكدت ان مرسحية »بالنسبة لبكرا شو« ستعرض كاملة يف نسختها االوىل التي 
زياد  مع  سنوات  استمرت  مفاوضات  بعد  املفاجأة  هذه  وجاءت  السبعينات.  يف  عرضت 
ترميم  بهدف  لبنان  خارج  اىل  السفر  املرسحية  العمل عىل  تطلب  االتفاق،  بعد  الرحباين. 
االرشطة. ومن املرجح ان تكون الرشكة قد حصلت ايضا عىل تسجيالت املرسحيات االخرى 
ابرزها »فيلم امرييك طويل« و»نزل الرسور«. علام ان M media تتضمن موقعا الكرتونيا 
يرمي اىل تجميع االعامل الفنية اللبنانية، مبا فيها املرسحيات والكتب واملوسيقى، وسيتاح 

للمشاهدين رؤيتها عرب املوقع. 

»الطبقات  صدر  الساقي«  »دار  عن    ■
لبنان«  يف  السياسية  والسلطة  االجتامعية 
طرابليس.  فواز  اللبناين  والباحث  للكاتب 
تسعى هذه الدراسة اىل اثبات وجود تراتب 
اجتامعي يف لبنان يقوم عىل املواقع املتفاوتة 
لسكانه من االقتصاد واملوارد والدخل والرثوة 
وعالقات االنتاج بامللكية. وتهدف اىل اعادة 
انتاج املعارف  االعتبار اىل مفهوم الطبقة يف 

عن املجتمع والسلطة يف لبنان.

■ يف ليلة 14 ترشين االول 2011، اقدمت 
الرحمن  عبد  قتل  عىل  املتحدة  الواليات 
انور  نجل  ربيعا،  عرش  الستة  ذي  العولقي 
العولقي الذي اعدمته امريكا قبله باسبوعني 
دليل.  اي  دون  من  باالرهاب  اياه  متهمة 
اغتيال  سبب  عن  القاتلة  الجهة  تفصح  مل 
صارخا  مثاال  الفعلة  هذه  وشّكلت  االبن، 
امريكا  اليه  تذهب  قد  الذي  املدى  عىل 
باقدار  واالمساك  صائبا  تراه  ما  تنفيذ  يف 
اىل  اخريا  انتقل  الذي  قذرة«  »حروب  يف  والدول.  والشعوب  االفراد 
يكشف  والنرش«،  للتوزيع  املطبوعات  »رشكة  عن  العربية  املكتبة 
بدءا  الخيوط  سكاهيل  جريميي  السيايس  والكاتب  االمرييك  الصحايف 
ببالده ذاتها مع قصة العولقي، معاينا باسلوب صحايف تحقيقي مثري 
تنزله  الذي  االستهدايف  والقتل  الصومال،  ايه« يف  آي.  الـ»يس.  خفايا 
امريكا عىل رؤوس من تجدهم طائراتها من دون طيار يف طريقها يف 
شهودا  الصحايف  يقابل  ال.  أم  ارهابيا  كان  سواء  وافغانستان،  اليمن 
غارديز  ومنطقة  اليمنية  املعجلة  قرية  يف  جرى  ما  العني  بأم  رأوا 
وراء  يجري  ما  يفضح  بأنه  الكتاب  هذا  وصف  وغريهام.  االفغانية 
االمريكيني  االشخاص  وحقيقة  االمريكية،  التعذيب  معسكرات  اسوار 
املفرغة  الجهنمية  والحلقة  الديبلوماسية  وظائفهم  وراء  املتسرتين 

لحروب امريكا.

■ عن »دار نوفل ـ هاشيت انطوان«، صدرت 
اخريا الرواية الجديدة لكاتيا الطويل »السامء 
فكرة  عليها  تخيم  التي  يوم«  كل  تهرب 

الهروب من الحب. 
جنوب  يف   1990 عام  مواليد  من  الكاتبة 
العربية  اللغة  يف  املاجستري  نالت  لبنان. 
وآدابها من جامعة القديس يوسف يف بريوت 
التي تحارض فيها منذ عام 2013. وتعّد ايضا 
من مؤسيس املجلة االدبية الثقافية السنوية 
 2006 عام  الرشقية.  اآلداب  معهد  عن  الصادرة  قلم«  وادي  كل  »من 

حازت جائزة من وزارة الثقافة اللبنانية عن فئة القصة القصرية.  

واجهة املكتباتواجهة املكتبات
بعد  باكرا.  العام  املعرتك  رزق  شارل  دخل   ■
تخصص يف الحقوق يف جامعة القديس يوسف، 
صار عام 1960 اصغر مدير عام يف لبنان عندما 
يف  للدراسات  مديرا  شهاب  فؤاد  الرئيس  عينه 
معهد الدروس يف مجلس الخدمة املدنية. بعدها 
كرّت السبحة وصوال اىل توليه وزارة العدل من 

متوز 2005 اىل متوز 2008. 
والتفكك  اللبنانية  الفوىض  »بني  الجديد  كتابه 
السوري« الصادر حديثا عن »دار النهار للنرش«، 
ليس سرية ذاتية او مذكرات، امنا نتاج تجربته الشخصية يف الحياة السياسية 
اللبنانية. يف هذا العمل، يحلل مآل التجربة اللبنانية والفشل الذريع الذي 
يف  الطائفي.  تنوعه  عرب  للبنان  كتب  الذي  الكبري  بالدور  قياسا  به  منيت 
التوطئة، يشري رزق اىل ان لبنان لن يخرج من الدوامة التي يتخبط فيها منذ 
اكرث من اربعني عاما اال اذا دخل »محيطه مسارا سلميا يتمحور حول قضايا 
خالفية ثالث: املسألة النووية االيرانية، الدولة الفلسطينية، الثورة السورية«.

■ بدأ هاشم محمد ابراهيم الكتابة قبل اربعني 
عن  االفراج  جرأة  ميتلك  يكن  مل  انه  اال  عاما. 
نصوصه الرسدية والشعرية. كان مسكونا بالشك 
اذا كان سيضيف جديدا بنصوصه اىل  حول ما 
عامل الشعر واالبداع. ذات يوم جاءه ابنه احمد 
الذي  املنرب  صار  الذي  الفايسبوك  اىل  وعرّفه 
دهشة  مستدرجا  نصوصه،  عن  فيه  سيفرج 
تدهش،  مل  ان  كاملفاجأة،  فـ«القصيدة  القارئ، 
عليها ان تبقى يف بيتها مسجونة اىل ان متوت«. 
كتابه الجديد »عىل حدود الدمع ــ نرث وشعر« الصادر عن »دار التنوير«، 
وجودية  ومواضيع  واحاسيس  تيامت  طارقا  والرسد،  الشعر  بني  يجمع 
وانسانية شتى بدءا من العمر والحب واملوت والجسد واالمل وامرئ القيس 

اىل األم واملهجرين.

■ بكلمة املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيم، يبدأ كتاب »قلب وقلم« الصادر عن 
يزبك  لحود  اىل  تحية  العمل  صادر«.  »مكتبة 
السلك  تدرج يف  الذي   )1987 ـ  لحود )1914 
العامة  املديرية  يف  عاما  مفوضا  صار  حتى 
املزج  بفرادة  لحود  لحود  متيز  العام.  لالمن 
بني مزايا املسؤول االمني واالديب يف آن معا. 
نرش عددا من املقاالت والخواطر والقصائد يف 
وشارك  والعربية،  اللبنانية  واملجالت  الصحف 
من  بجهد  النور  ابرص  وقلم«  »قلب  الشعرية.  واالمسيات  الندوات  يف 
احياء ذكراه عرب اصدار عمل يضم بني دفتني  ارادت  التي  الراحل  عائلة 
من  تحمل  ما  قدر  الحب  قصائد  من  تحمل  التي  الشعرية  نصوصه 

القصائد الوطنية املليئة بالعزة والشموخ.

واسعا منها، وكلها من تأليفه. اما االغنيات 
التي ادى معظمها الراحل جوزف صقر، فتعرّب 
بكلامتها والحانها ضمنا عن واقع قاس معاش، 
موصلها  اليل  »فالخسة  مريرة،  بسخرية  لكن 
اسعار  حطوال  بالجريدة/  مأيد  وسعرا  بايدي 
جديدة/ كل لحظة يف سعر جديد/عجل خدها 

يا رضا«. 
شخصياته  زياد  يختار  املرسح،  لناحية  حرفيا 
نبيلة  ايصاله.  يريد  ملا  تام  نحو  عىل  مشابهة 
زيتونة مثال ليست االفضل مرسحيا وال االقوى، 
املمثلني  وبقية  املناسب،  مكانها  يف  هي  امنا 
وسواهام(  صقر  جوزف  او  حواط  )كسامي 
والحامسة  بالوترية  ادوارهم  لتأدية  يعملون 
)يف  اخربنا  قد  حواط  سامي  كان  نفسيهام. 
كانوا  انهم  العام«(  »االمن  مع  سابقة  مقابلة 
لوقت طويل،  املرسحيات  يتدربون عىل هذه 
ويؤدونها بطريقة عفوية وحامسية للغاية. لكن 
هذه الحامسة كانت تقودهم احيانا اىل ظروف 
»مؤذية«، اذ تعرض احد املمثلني الصابة بجرح 
كبري يف الوجه إثر رمي منفضة يف مشهد العراك 

يف املرسحية عينها. 
اخراجيا، ال يخفى عىل احد ان زياد كان يقود 
مرسحا تجريبيا خاصا، يبتعد متاما عن مرسح 
حد  اىل  الشارع  يشبه  مرسحه  وعميه.  والده 
ان  واملنطقي  الطبيعي  من  كان  لذلك،  كبري. 
ميكن  ما  وفق  لذلك  مامثال.  االخراج  يكون 
مالحظته من العمل الصويت ايضا )وما سيكشفه 
الفيلم الحقا بالتأكيد(، املمثلون سيمثلون عىل 
هواهم يف مكان ما، من دون قيود او ضوابط 

)اي  املخرج  كون  اىل  اضافة  وصارمة،  حادة 
زياد( يف ذاته متواجد يف غالبية الوقت معهم 

عىل الخشبة نفسها.
لغويا وفنيا، يبدو عمل زياد الرحباين مؤثرا للغاية. 
مجرد استمراره 37 عاما يف عقول املشاهدين 
املرسحية  ان  عىل  بوضوح  يدل  واسامعهم 
باتت جزءا ال يتجزأ من الثقافة اللبنانية، بعدما 
ألفها  التي  الجميلة  الكالسيكيات  اىل  انضمت 
والده وعاّمه )منصور والياس( ووالدته فريوز. 
لتعرّب  اليشء  املبارشة والفجة بعض  اللغة  تأيت 
عن الناس الحقيقيني، وهذا رمبا ما جعل جو 
اىل  منه  الواقعية  الحياة  اىل  اقرب  املرسحية 
زكريا  شخصية  احبوا  الناس  ان  كام  املرسح. 
التي متاهوا معها. فهو يعمل كل ما يف وسعه 
مدرائه  ضغوط  ويتحّمل  عيشه،  لقمة  لتأمني 

الزبائن  وثقل  املكان،  وصاحب  العمل،  يف 
وسلوكهم التسلطي عليه، بهدف لقمة العيش. 
اال انه يضطر اخريا للتنازل عن »اخالقه« النه 
ببساطة »الفقر كتري بيخوف، ملا تكون فيه ما 
بتحس فيه، بس ملا تبّعد عنه وتشوفه بيخوف 
كتري«. هو ال يريد ان يعيش اطفاله كام عاش. 
وذمتها«  »السبعة  لفعل  مستعد  فإنه  لذلك 
اىل  للوصول  نفسه  اليشء  زوجته عىل  واجبار 

هذا الحياة. 
لكن نهاية املرسحية تحمل الحقيقة كام الوجع. 
ال يستطيع ان يبقى عىل ما هو عليه، وليس من 
احد يسهل عليه االمر. هو ال يريد »الذهاب اىل 
مطعم بيربم بالخليج«، ويعترب نزوله اىل شارع 
الحمرا )مكان عمله( غربة، فكيف بالذهاب اىل 
الخليج؟ هذا النقاش املنطقي يقودنا بالتأكيد 
اىل بدايات »دورة الخليج الحلم« التي سكنت 
ازدهار  بدأ  اذ  السنوات،  تلك  ابان  املنطقة 
القرن  سبعينات  يف  الخليج  دول  يف  العمل 
املثقفة  العاملة  اليد  هجرة  وبدأت  املايض، 
البلطجي  فهو  انور،  اما  هناك.  اىل  والحرفية 
الذي ميّثل كل االمور التي كان لبنان يعاين منها 
له  عمل  ال  الذي  البلطجي  السنوات.  تلك  يف 
سوى التسلط عىل الناس، يعترب ان »الغرسونات 

هيدول وسخني وبدن ترباية«. 
كانت الضغوط التي فرضت نفسها عىل زكريا 
اىل  يعود  فال  اخريا،  انفجاره  يف  رئيسيا  سببا 
بل  انور  الريس  بإسم  انور  البلطجي  مناداة 
يناديه بإسمه فقط. وال يعود معوال عىل يشء، 
زوجته  وال  الزبائن،  وال  املكان،  وال  العمل،  ال 
الجله،  عمل  ما  لكل  التام  االنهيار  انه  حتى. 
النه مل يعد قادرا عىل االستمرار يف هذه الكذبة 
الكبرية التي ال تشبهه عىل االطالق. وما جلوسه 
ليقول:  اال  نفسه  عن  الدفاعي  ونقاشه  االخري 
ولوال  مضطر،  النني  اال  هذا  كل  افعل  مل  »انا 

ذلك مل اكن هنا«.
كام  املشاهدة  تستحق  مرسحية  اختصار  يف 
السامع، وتبدو فعليا كنوع من الجائزة الكربى 
وستكون  حتام،  كثريون  بها  سيفرح  التي 
كانوا  التي  املشاهد  ملقارنة  فرصة  مشاهدتها 
ابطالها  واماكن  حدوثها  كيفية  يتوقعون 
املشاهد  مع  وسكناتهم،  حركاتهم  وتفاصيل 

االصلية التي سيعرضها الفيلم.
س. م

وملصق الرشيط السيناميئ
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الثقافة تتحدى الظالم  الذي ودعناه كان حصاده استثنائيا يف بريوت. كأن  العام 
والخوف واالنحطاط. كأن لبنان بصوت مبدعيه ومفكريه يجاهر بوجوده كمنارة 
عربية يف هذه االزمنة الدامسة. روزنامة املدينة حافلة: االحداث املختلفة واملتغرّية، 
العام  كتب. شهد  معارض  دورية،  تشكيلية  مهرجانات ومعارض  الثابتة  املواعيد 
نشاطا خاصا يف الفن السابع واملرسح، وتوالت عروض الصاالت  والخشبات. لكننا 

خرسنا وجوها غالية غادرتنا لتلتحق بالتاريخ

بيروت منارة الشرق تواصل إشعاعها رغم ما يحدث
الحصاد الثقافي 2015: حيوية اإلبداع ورحيل كبار

فاطمة"  "االستاذة  مثل  مرص،  يف  عدة 
يف  املرأة  عمل  قارب  الذي   )1952(
عىل  اشهر  ستة  بعد  املرصي.  املجتمع 
لحقها  العربية"،  الشاشة  "سيدة  وداع 
الذي   )2015 ــ   1932( الرشيف  عمر 
بحبه  يشهر  االخري  رمقه  حتى  ظل 
اليها.  التي وصل  العاملية  رغم  لطليقته 
بعد مسرية اخذته اىل هوليوود ورشحته 
جوائز  ثالث  ونيل  االوسكار  لجائزة 
"غولدن غلوب" و"جائزة سيزار"، انطفأ 
مستشفيات  احد  يف  الوسيم  املمثل 
سبحة  عرص.  نهاية  معلنا  القاهرة، 
سقوط  مع  القاهرة  يف  كرّت  الرحيل 
امثال  واالدب  والشعر  الفن  يف  اعمدة 
الشاعر عبد الرحمن االبنودي والكاتب 
رأفت  املبدع  واملخرج  الغيطاين  جامل 

امليهي والنجم نور الرشيف.
يف عام 2015، واصلت السينام اللبنانية 
منّوها املطرد عىل صعيد االنتاج او عىل 
سلسلة  شهدنا  النوعي.  التقّدم  صعيد 
وحقق  الصاالت،  يف  طرحت  انتاجات 
حفاوة  بني  الصعبة  املعادلة  بعضها 
وضع  ميكن  آن.  يف  ونقدية  جامهريية 
يف  خليفة  الييل  عقبالكن"  "يال  فيلم 
هذه الخانة. الرشيط الذي جمع نخبة 
من املمثالت اللبنانية عىل رأسهن ندى 
بوفرحات ودارين حمزة، متّيز بالتصاقه 
كوميدية  بنفحة  قاربه  الذي  بالواقع 
فتيات  اربع  حكايا  شاهدنا  محببة. 

العام  واسدل   ،2015 اللبنانيون  وّدع 
الروزنامة  ميزت  حيوية  عىل  ستارته 
العام  ان  القول  والفنية. ميكن  الثقافية 
مّر هادئا عىل الساحة االدبية والثقافية 
تحيطنا،  التي  الزالزل  كل  رغم  والفنية 
واالخطار التي باتت عىل قايب قوس منا 
برابرة  من  ظالمي  وتهديد  حروب  من 
االنشطة  اقيمت  الحديث.  العرص 
وقتها  يف  السنوية  والثقافية  الفنية 
العريب  بريوت  "معرض  آخرها  املعتاد 
حيوية  شهد  الذي  للكتاب"  الدويل 
عليها  خيم  انه  رغم  االصدارات،  يف 
واخواتها  "داعش"  اي  الساعة  موضوع 

املتطرفة.  التكفريية  الحركات  من 
هكذا شهدنا اصدارات ومؤلفات تتوغل 
يف بنية هذا التنظيم العقائدية، واخرى 
من  وراءها  تقف  التي  الدول  تفكك 
يكتب  "ما مل  القايض  كتاب خليل  بينها 
الخطر  الداخل  من  رؤية  داعش...  عن 
القادم"، اىل اعامل تحمل شهادات عن 
مكابدات النساء اللوايت وقعن يف قبضة 
االيزيديات.  اولهن  االرهايب  التنظيم 
لالدب  فسحة  هناك  كانت  ذلك،  مع 

سمير مراد

من  جديدة  اعامل  مع  والفن  والشعر 
توقيع روائيني وشعراء لبنانيني مكرّسني 
"الواح"  الضعيف. روايته  ابرزهم رشيد 
الكاتب  سرية  من  شذرات  عن  كناية 
ذكريات  من  ملحات  يرسد  الزغرتاوي 
شبابه  ثم  واهدن،  زغرتا  يف  الطفولة 
العاطفية  وتجاربه  الحزيب،  وانخراطه 
داوود  حسن  كان  وبينام  والشخصية. 
يريث بريوت وماضيها يف روايته الجديدة 
والروايئ  الشاعر  استعار  فؤادك"،  "نقل 
السوري  الوضع  من  بيضون  عباس 
"خريف  روايته  لبناء  عنارص  املتفّجر 
الرباءة". نتابع هنا قصة لبناين ينضم اىل 
صفوف "داعش" يف درعا السورية، قبل 

ان يعود اىل لبنان ليامرس بطشه بسيف 
"داعش"،  ظالمية  من  بعيدا  االصولية. 
الوهاب"  عبد  "محمد  سرية  اىل  تعّرفنا 

من خالل كتاب الياس سحاب. 
الذي   2015 عام  عىل  خّيم  آخر  ملمح 
الزمن  طبعت  وجوها  فيه  وّدعنا 
والتلفزيون.  السينام  يف  الجميل 
سليامن  الكاتب  وّدع  لبنان  ان  صحيح 
والفنان   ،)2015 ـ   1952( الدين  تقي 
واملؤلف املرسحي غازي قهوجي )1944 
ـ 2015(، واملعّلم رميون جبارة )1935 
العرص  صّناع  من  كان  الذي   )2015 ـ 
الذهبي للمرسح اللبناين، اال ان الوجوه 
تأثريا  تقل  ال  ايضا  مرص  فقدتها  التي 
الراحلني  أثر  من  ووجداننا  وعينا  يف 
العربية  الشاشة  وّدعت  اللبنانيني. 
حاممة  فاتن  القديرة  النجمة  سيدتها 
وزخمة  غنية  مسرية   .)2015 ـ   1931(
 )1940( سعيد"  "يوم  بفيلم  بدأت 
 .)1993( االحالم"  بـ"ارض  وانتهت 
سواء  خاصة  حالة  الفنانة  هذه  شّكلت 
لنوعية االفالم التي اختارتها او ادائها او 
مشاركتها يف تقديم اعامل غرّيت قوانني 

بانوراما

قاوم لبنان الجراد 
االسود بالفن والثقافة 

واالبداع

وتخبطاتهن  العمر  من  الثالثني  تخطني 
تعامل  وكيفية  العاطفية،  وتجاربهن 
معهن  املحافظ  الرشقي  املجتمع 
ونظرته اليهن. ايضا من االعامل املميزة 
رشيط  الوثائقي،  خانة  يف  العام  هذا 
العمل  "أرق".  قشمر  دياال  الشابة 
يف  السينامئية  الصاالت  يف  طرح  الذي 
اجتامعية  رشيحة  قارب   ،2015 ربيع 
اللجى".  حي  "قبضايات  هي  اخرى 
شبان  من  التقرب  يف  املخرجة  نجحت 
وصديقا  ندميا  وصارت  العريق،  الحي 
ومكابداتهم  يومياتهم  وعكست  لهم، 
اييل  "نساء"  مكابدات  عن  املختلفة 
موقوتة  قنبلة  امام  هنا  اننا  خليفة. 
والبؤس  والبطالة  الفقر  غّذاها 
الطويلة.  الحرب  وتبعات  االقتصادي 
ضمن فئة الوثائقي ايضا، شاهدنا فيلم 
والشهادة"  الشاهد  جنبالط:  "كامل 
الزعيم  الذي استعاد سرية  لهادي زكاك 
اللبناين، واماط اللثام عن مالمح واجزاء 
معروفة  غري  كانت  شخصيته  من  كثرية 

للجمهور.
املميزة  والعاملية  العربية  العروض  من 
فيلم  اللبناين  الجمهور  استقبلها  التي 
هاين  الفلسطيني  للمخرج  "عمر" 
انتجته  الذي  "نبي"  وفيلم  ابواسعد، 
سلمى  اللبنانية  املكسيكية  النجمة 
جربان،  خليل  جربان  عمل  عن  حايك 
حيث  اللبنانية  العاصمة  عىل  وحّلت 

افتتحت العروض العاملية االوىل للعمل. 
حيوية  اللبنانية  الخشبة  شهدت 
الفضاءات  انحسار  رغم  مثيلها  قّل 
عيل  رفيق  عاد  البلد.  يف  املرسحية 
احمد بعمله "وحشة" حيث وّجه نقده 
اىل  آن  يف  والكوميدي  والساخر  الالذع 
املجتمع، مصّوبا عىل آفاته املزمنة اولها 
ايضا،  املجتمع  رحم  ومن  الطائفية. 
"مرسح  توتل  بيتي  مرسحية  جاءت 
الجرمية". هنا، قّدمت املؤلفة واملخرجة 
اللبنانية مرثية للعرص الذهبي للمرسح 
اللبناين ضمن قالب كوميدي، من خالل 
التي  كريم  سعاد  املمثلة  عىل  االضاءة 
علام  املنرصم.  العام  يف  املوت  غّيبها 
اللبنانية  االوبرا  فرقة  اسست  كريم  ان 
بأمينة  ولقبت   ،1939 عام  للتمثيل 
الفنانات  اوائل  من  وكانت  لبنان،  رزق 

يعتلني خشبة املرسح.
فقد  بريوت،  يف  الفنية  الفضاءات  اما 
والعروض  املرسحيات  استقبال  واصلت 
املدينة"  "مرسح  من  املوسيقية 
العود  لعازف  امسية  احتضن  الذي 
"مرتو  اىل  شاهني،  سيمون  الفلسطيني 
امايس  استضافة  واصل  الذي  املدينة" 
الكريم  عبد  مع  االصيل  والفن  الطرب 
اللبنانية،  املهرجانات  اما  الشعار. 
اىل  نقاطا  مضيفة  موعدها  يف  فأقيمت 
رصيدها باستقبال اهم الفرق والعروض 

مجد  صنعت  التي  الفنية  واالسامء 

من فيلم "يال عقبالكن" الييل خليفة. رفيق عيل احمد يف عرضه "وحشة".رميون جبارة.
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بعلبك  "مهرجانات  العربية.  االغنية 
قلعتها  يف  اماسيها  اقامت  الدولية" 
اىل  تحية  توجيه   2015 وشهد  الشهرية. 
الذي  العريقة ومرسحها  الهياكل  مدينة 
واعظمها  االسامء  اهم  خشبته  اعتلت 
عىل اإلطالق. جاء ذلك من خالل عرض 
املخرج  توقيع  حمل  الذي  االفتتاح 
عرض  االظن.  نبيل  املعروف  املرسحي 
من  نصوص  اىل  استند  بعلبك"  يا  "الك 
وناديا  كادونيس  كبار  شعراء  توقيع 
ستيتيه  وصالح  حيدر  وطالل  تويني 
وايتيل عدنان وعيىس مخلوف ووجدي 
ممرسحة  قراءة  يف  وقّدمها  معوض 
احمد مع موسيقى  مبشاركة رفيق عيل 
وبشارة  الباشا  الرحمن  عبد  توقيع  من 
حكيم  وناجي  الرحباين  وغدي  الخوري 
وابراهيم معلوف وزاد  ومرسيل خليفة 
العراقة  مدينة  بارد.  وغربيال  ملتقى 
آخر  احد  مع  استثنائية  ليلة  شهدت 
الفنانة  امسية  انها  الطرب.  عاملقة 
اليها  أّم  التي  الحناوي  ميادة  السورية 
عىل  والعرب  واللبنانيون  البعلبكيون 
االجواء  تكن  مل  االثناء،  تلك  السواء. يف 
اقل حامسة يف "بيبلوس" التي استقبلت 
مرياي  املشهورة  الفرنسية  الفنانة 
استضاف  الذي  الدين"  و"بيت  ماتيو، 
عرض "بار فاروق" للفنان هشام جابر. 
الفن  استعاد االخري اعامال من ريربتوار 

اللبناين وذاكرته ليقّدمها يف عمل ناجح 
اىل  اخريا  ينقله  ان  قبل  املقاييس،  بكل 

خشبة "مرسح املدينة". 
ويتحرّس  يضحك  الجمهور  كان  وبينام 
عىل االحوال يف لبنان من خالل امسية 
زوق  "مهرجانات  ضمن  الرحباين  زياد 
يف  طربا  يرتنح  كان  و"اهدن"،  مكايل" 
امسية مرسيل خليفة ضمن "مهرجانات 
يف  املضيئة  املحطات  من  الدين".  بيت 
املطربة  وقوف  لبنانيا   2015 سجل 
اللبنانية جاهدة وهبه عىل خشبة احد 
اىل  تحية  لتوّجه  باريس  مسارح  اعرق 
بياف.  اديث  الفرنسية  االغنية  عمالقة 
قّدمت وهبه امسية يف "مرسح بوبينو" 
الفرنسية.  االسطورة  والدة  مئوية  يف 
موسيقيي  اهم  يومها  الفرقة  ضمت 
فاضل  ميشال  املايسرتو  بقيادة  اوروبا 
اهم  من  اغنية   15 بتوزيع  قام  الذي 
االغاين  مناخ  اىل  مضيفا  بياف،  اعامل 

شذرات رشق - عربية تواءمت مع اداء 
وهبه املطعم بنكهات رشقية. 

فكان  لبنانيا،   2015 عام  حدث  اما 
العريق  رسسق  متحف  افتتاح  اعادة 
 2008 عام  اقفاله  بعد  االرشفية.  يف 
افتتح  التأهيل،  واعادة  الرتميم  بداعي 
املتحف الذي يعود بناؤه اىل عام 1912 
املعارض  من  مبجموعة  للجمهور  ابوابه 
واعلنت  الخاصة.  ملقتنيات ومجموعاته 
بناء  مواصلة  نيتها  عن  املتحف  ادارة 
التشكييل  املحرتف  من  مجموعتها 
تنشيط  عىل  املواظبة  مع  اللبناين، 
دورية معارصة  الفنية مبعارض  الساحة 

وحديثة عىل السواء. 
لبنان يسري يف خطى مطردة  ان  ويبدو 
املتحف،  ثقافة  اىل  االعتبار  اعادة  نحو 
ودوره االسايس يف حياة املدينة والناس. 
متوزعا  متحفا   39 من  اكرث  جانب  اىل 
عىل بريوت ومتنوعا بني االثري والفني 
اربعة  مثة  والديني،  واالنرتوبولوجي 
غضون  يف  ستفتتح  جديدة  متاحف 
و"سارادار  بريوت"  "بيت  منها  سنوات 

غروب" و"آبيل". 
اذا، ال تبدو الصورة الفنية والثقافية يف 
عام 2015 سيئة، خصوصا اذا اخذنا يف 
االعتبار الخراب املحيط بنا. فكأن لبنان 
والثقافة  بالفن  االسود  الجراد  يقاوم 

واالبداع.  

جاهدة وهبه عىل اعرق املسارح الفرنسية. اعادة افتتاح متحف رسسق.

رحيل ريمون جبارة 
من صّناع العصر الذهبي 

اللبناني للمسرح 
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منصة االمن العام يف املعرض.لوحات املعرض املسيحي ومنحوتاته. رئيس االتحاد الكاثولييك العاملي للصحافة يف لبنان رئيس جمعية »البورا« االب طوين خرضا.

لدور النرش الحصة الكربى.النقيبان طارق الشويف وبول نخلة يف اثناء املحارضة.

المعرض المسيحي الرابع عشر بمشاركة 70 مؤسسة
»البورا«: 100 فرصة عمل و230 منحة جامعية

نظم االتحاد الكاثولييك العاملي للصحافة يف لبنان املعرض املسيحي الرابع عرش يف 
قاعات كنيسة مار الياس يف انطلياس بني 26 ترشين الثاين و6 كانون االول مبشاركة 
70 مؤسسة، بينها جمعية »البورا« التي تعنى بتنشئة الشباب عىل اهمية البقاء يف 

لبنان عرب االنخراط يف وظائف الدولة 

تحقيق

اذا كانت لدور النرش الحصة الكربى يف املعرض  
مستقبل  عىل  حرصه  من  انطالقا  املسيحي 
اال  االنرتنت،  وجود  يف  بالخطر  املهدد  الكتاب، 
انه ركز يف ايامه العرشة عىل تنظيم محارضات 
لتدريب  العمل  وورش  تكرميية  واحتفاالت 
املسؤولني الرتبويني. كانت املديرية العامة لالمن 
طارق  النقيبان  وقدم  املشاركني،  بني  من  العام 
تاريخ  عن  موجزة  ملحة  نخلة  وبول  الشويف 
العامة  واملديرية  العام  لالمن  العامة  املديرية 
لقوى االمن الداخيل وانجازات كل منهام.  كذلك 
عرضا الدور الذي تقوم به املؤسستان االمنيتان 
اليهام، ورشحا ما تسعيان اىل  املوكلة  واملهامت 

تحقيقه مستقبال.
والتقت  املعرض  نشاط  العام«  »االمن  واكبت 
يف  للصحافة  العاملي  الكاثولييك  االتحاد  رئيس 

لبنان رئيس جمعية »البورا« االب طوين خرضا.

■ قبل الحديث عن املعرض، نود ملحة عن نوعية 
العمل الذي تقوم به جمعية »البورا«؟

اهمية  عىل  الشباب  بتنشئة  »البورا«  تهتم   □
االدارات  لبنان، واالنخراط يف وظائف  البقاء يف 
العامة حفاظا عىل التوازن بني فئاته، وحرصا عىل 
التنوع املوجود فيه. كذلك تتوىل تدريب الذين 
يعانون من البطالة واختبار قدراتهم من خالل 
اجراء امتحانات، وتوفري فرص عمل لهم سواء يف 
الخاص. وقد وقعنا  القطاع  او يف  العام  القطاع 
ما  لها  نؤمن  خاصة  مؤسسة   1700 مع  عقودا 

تحتاج اليه من كفايات. 

■ عىل ماذا يحتوي املعرض املسيحي؟ 
□ يتضمن اقساما عدة. لدور النرش حصة كبرية 
ومنشورات  ومطبوعات جديدة  كتب  من  فيه 
خاللها  يف  تناقش  محارضات  وهناك  سنوية، 

سوق  قضية  مثل  املطروحة  االساسية  قضايانا 
حيث  البطالة  ازمة  وتفاقم  للشباب  العمل 
اىل  الرتكيز عىل نوعية االختصاصات. اشري  كان 
خالل  يف  للشباب  عمل  فرصة   100 قدمنا  اننا 
االعالم  خريجي  قضية  اىل  وتطرقنا  املعرض، 
موضوع  ايضا  طرحنا  عمال.  يجدون  ال  الذين 
اعلنها  التي  الوثيقة  ضوء  يف  الروحية  املحاكم 
قداسة البابا فرنسيس يف هذا املجال، املتعلقة 
هذه  موازاة  يف  املحاكم.  هذه  عمل  يف  بتغيري 
حفالت  اقامة  عىل  املعرض  ركز  املحارضات، 
تكرميية، مثل االحتفال بالذكرى السنوية االوىل 
الشاعر سعيد عقل، ومناسبة مرور 70  لرحيل 
عاما عىل تأسيس منظمة االمم املتحدة. كانت 
لنا وقفة تضامن مع الطائفة االرمنية يف مناسبة 
مرور 100 سنة عىل االبادة االرمنية عرب مسرية 
املشاعل التي انطلقت من ساحة انطلياس اىل 
ملحطة  تكرميي  حفل  اقيم  االرمن.  كاتدرائية 
»تييل لوميار« يف مرور 25 عاما عىل تأسيسها، 
كام قمنا بتكريم 70 طالبا متفوقا يف الجامعة 
اللبنانية. وانطالقا من رغبتنا يف تشجيع اللبنانيني 
قام  الرسمية،  املدارس  يف  اوالدهم  تعليم  عىل 
كامل  يوم  برعاية  الياس بوصعب  الرتبية  وزير 

مخصص لهذا الشأن.

■ ملاذا سمي املعرض معرضا مسيحيا؟ 
□ الن مثة منطلقات اساسية فيه ملناقشة املواضيع 
الطاوالت  ذلك  مثال  مسيحية.  نظر  وجهة  من 
تفكري  طريقة  خاللها  من  نرى  التي  املستديرة 
الكنيسة يف االعالم، او ازمة البطالة لدى الشباب. 
سميناه كذلك الن منظمه هو االتحاد الكاثولييك 
العاملي للصحافة »اورا«، ويك منيزه عن معرض 
الكتاب العريب او الفرنيس او املعارض املناطقية، 
لكنه يف الواقع ال يقترص عىل املسيحيني بل هو 

لكل الناس.

■ َمن هم املشاركون يف املعرض؟
اما  ورهبانيات.  نرش  ودور  مؤسسة   70  □
واملؤسسات  للجامعات   فهي  الكربى  املشاركة 

تقوم  التي  والجمعيات  والثقافية،  الفكرية 
يف  بكريك«.  »شبيبة  بنشاط  شبيهة  بنشاطات 
مطبوعات،  ولديها  بالشبيبة  تهتم  دائرة  بكريك 
من  املجال.  هذا  يف  معينة  بنشاطات  وتقوم 
و«جمعية  البولسية  املكتبة  ايضا  املشاركني 
يعمل  الذي  العلم«  و»نادي  املقدس«  الكتاب 
عىل تقديم معلومات وبرامج اىل تالمذة املدارس 
والجامعات. املهم هنا ان املعرض املسيحي ليس 
تجاريا بل هو عمل فكري وثقايف، مبعنى انه ليس 

لبيع الهدايا يف االعياد او ملن يدفع ماال اكرث.

■ ما هو الدور الذي تقوم به جمعية »البورا« 
كمشارك يف املعرض؟ 

كتبا  تعرض  اخرى  مؤسسة  اي  مثل  انها   □
ومنشورات، وقد نظمت لقاء خاصا مع الشباب 

لتأمني فرص عمل لهم.

يخدم  مدى  اي  واىل  الجمعية،  اهداف  ما   ■
املعرض املسيحي هذه االهداف؟ 

ثقافة  ايجاد  »البورا«  يف  اهدافنا  اول   □
ليس  املجال  هذا  يف  اليه  نفتقد  فام  اعالمية. 
ان  املهنة.  هذه  اخالقيات  بل  املهنية  الناحية 
اهداف  من  العلم هو  اكتساب  التشجيع عىل 
االتحاد الكاثولييك العاملي للصحافة املؤلف من 
الشباب«  و»نبض  »اورا«  هي:  جمعيات  اربع 
و»البورا«.  اللبنانية«  الجامعة  و»اصدقاء 
منحة   230 املسيحي  املعرض  خالل  يف  قدمنا 
املدارس  طالب  مع  ونعمل  جامعية،  دراسية 
والغناء  املرسح  يتضمن  برنامج  اعداد  عىل 
اىل  مدخال  نعتربها  التي  واملوسيقى  والتصوير 
اىل  ايضا  املعرض  من  نهدف  النفس.  تهذيب 
صون مستقبل الكتاب يف لبنان املهدد بالخطر 
نتيجة انتشار االنرتنت والفايسبوك. هناك آالف 

كتابة  املهنة،  هذه  من  تعيش  التي  العائالت 
تثبيت  اىل  نسعى  ونحن  وانتشارا،  وطباعة 
مجتمعنا،  ويف  الحياة  يف  الناس  هؤالء  وجود 
وتوفري الفرص ملن ال ميلكون امكان املشاركة يف 

معارض اخرى.

■ 14 عاما مرت عىل اقامة املعرض املسيحي. 
مباذا يختلف معرض اليوم عن االمس؟ 

وكان  بها،  قمنا  التي  العمل  بورش  يتميز   □
يتولون  الذين  الشباب  تدريب  محورها 
مسؤولية الرتبية يف املدارس. وقد شهد املعرض 
انطالق “الصالون االول للفنون املرئية” للسنة 
االوىل، وشارك فيه 22 فنانا قدموا اعامل نحت 
التعاونيات  مشاركة  العام  هذا  جديد  ورسم. 
اقامة  عىل  وسنعمل  االوىل،  للمرة  الزراعية 

معرض خاص مبنتجاتهم خالل سنة 2016.
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مسابقة
وزراء وسياسيون وإعالميون وكّتاب وطالب إمتحنتهم الهمزة

"إمالؤنا لغتنا" مساحة مفتوحة على الضاد
تؤرق االمالء يف العربية وكتابة الهمزة وقواعدها كثريين من معرش الذين يعشقون 
لغة الضاد ويعملون عىل اتقانها وتذوق معانيها، شعراء وكّتابا واعالميني وطالبا، 

ناهيك بسياسيني ال يقلون اهتامما. فاذا الهمزة متتحنهم سنة بعد اخرى

 درجت الجامعة االنطونية يف الحدت يف بعبدا، 
مباراة  تنظيم  التوايل، عىل  الثالثة عىل  للسنة 
لغتنا"،  امالؤنا  بعنوان"  العربية  باللغة  االمالء 
اميانا من ادارتها مبوقع  اللغة وحروفها يف حياة 
واستمراره.  تراثها  عىل  والحفاظ  الشعوب، 
الفرانكوفونية  تنتهج  التي  الجامعة   تحيي 
للغة  العاملي  "اليوم  يف  التجربة  كلياتها  يف 
واللغويني  الكّتاب  تعلق  لتأكيد  العربية"، 
برعوا  التي  باالبجدية  اللبنانيني  واالعالميني 
يف حقولها  وابدعوا فيها. وكان نتاجهم مثمرا 
والصحافة،   والرواية  والشعر  االدب  حقول  يف 
الضاد  حروف  يف  والغوص  متسكهم  ودليل 
يف  هذه  مكانتهم  عىل  للمحافظة  وقواميسها 

الرشق.
العامة يف  القاعة  اىل  االول حرض  كانون  يف 6 
العاملني  الجامعة 120 متباريا، 40 منهم من 

املتسابقون.

بسام براك واضع النص.اكتبوا الهمزة.

اىل  واملكتوب،  واملسموع  املريئ  االعالم  يف 
واختصاصات  االعالم  كليات  خريجي  من   80
حشد  اىل  والرتجمة،  واللغة  االداب  يف  اخرى 
عىل  يتدربون  الذين  الجامعيني  الطالب  من 
كتابة قواعد الهمزة، وعدم الوقوع يف افخاخها 
ومقاالتهم.   كتاباتهم  نصوص  ينجزون  عندما 
حل اىل جانبهم رسميون واكادمييون وضيوف 
بينهم وزير االعالم رمزي جريج والنائب غازي 
جرمانوس  االب  الجامعة  ورئيس  العرييض 
جرمانوس، اىل ممثلني وفنانني ومذيعني قدامى 
وكّتاب مرسح ورجال دين مسيحيني ومسلمني. 
وكان اعد نّص االمتحان وقرأه االعالمي بسام 
كلمة،   350 يف  وطني"  "اعالم  بعنوان  براك 
الصحافيني وارواح شهداء  ركز فيه عىل تحية 
اليوم،  اىل  االوىل  العاملية  الحرب  منذ  االعالم 
وارشفت  خاصة.  بتحية  تويني  غسان  وخص 

عىل تصحيح املسابقات لجنة خاصة يف ارشاف 
باتريك رزق الله.

ان  العام"  لـ"االمن  جرمانوس  االب  يوضح  
تقليدا  تحّول  الثقايف  اللغوي  الحدث  "هذا 
سنويا يتامهى مع اهداف الجامعة يف الحفاظ 
العربية وتعزيزها، يف وقت  اللغة  عىل مكانة 
باالندثار  مهددة  وباتت  بها  االهتامم  تراجع 

والتاليش، السيام يف صفوف الناشئة".
املسابقة  نص  براك  كتب  واحد  شهر  قبل 
تناول  عام 2013  "نص  وصّور مراحل والدته: 
عام  ونص  املطلق،  يف  العربية  اللغة  اهمية 
انتقل اىل مقارنة بني القديم والجديد.   2014
االعالمي  صورة  تناولت  االخرية  املسابقة  يف 
انتهيت  عندما  الشهداء.  وسقوط  الحرب  يف 
القاموس ودققت يف كل  النص عدت اىل  من 
طربيه،  ادما  الدكتورة  مع  تعاونت  الكلامت. 

الوحيدة التي اطلعت عىل النص االخري". 
يف  يكون  عندما  "املتسابق  بأن  يعرتف 
االخطاء. رسرت  بعض  كتابة  يف  يقع  االختبار 
االعالميني  من  الشابة  الوجوه  بعض  مبشاركة 

والجامعيني". 
"بدأت  انها  براك  يروي  املسابقة  والدة  عن   
عرب  و2004    2003 عامي  العامية  اللغة  يف 
مسابقة  وتنظيم  لالرسال  اللبنانية  املؤسسة 
رئيس  مبشاركة  الحكومية  الرسايا  يف  االمالء 

الحكومة وعدد من الوزراء انذاك". 
عندما بارش عمله يف الجامعة االنطونية، كان 
قرص  يف  املدارس  لتالمذة  مسابقة  نظم  براك 
االونيسكو  بالتعاون مع اندية "الليونز": "عندما 
اقرتحت  االنطونية  الجامعة  اىل  الصدى  بلغ 
دمت  ما  املسابقة،  هذه  مثل  تنظيم  ادارتها 
اعمل يف املكتب االعالمي وادرّس يف الجامعة 
ورسنا فيها، يف وقت اعلنت االمم املتحدة اليوم 
العاملي للغة العربية يف 18 كانون االول. عام 
2013 كانت النسخة االوىل من هذه املسابقة، 
وطلبت من املؤسسة اللبنانية لالرسال تصوير 
انها  تقول  واتصلت يب  عادت  ثم  اللقاء،  هذا 

ستبث املسابقة مبارشة، وهذا ما حصل. االمر 
الذي يسمح للمشاهدين مبتابعتها يف منازلهم. 
هذا  والقت  مبارشة  املسابقة  نقلت  عندما 
النجاح  والصدى والتجاوب استمرت التغطية 
للعام الثالث عىل التوايل. متت املسابقة االوىل 
من  طالب  فيها  وشارك  الرتبية  وزارة  برعاية 
التعليمني الرسمي والخاص. عام 2014 كانت 
املباراة برعاية وزير الثقافة روين عريجي مع 
كليات  من  طالب  ومشاركة  الجامعات  كل 
اما  والجغرافيا.  واالعالم  والرتجمة  اآلداب 
من  ضيوفا  اليها  فدعوت  الثالثة  املسابقة 
املباراة  يف  مشاركتهم  فكرة  ولدت  االعالميني. 
االخرية يك تكون مثة فئة من االعالميني اىل فئة 

من  نحرمهم  ال  حتى  الجامعيني،  الطالب  من 
هذه املشاركة. اخذت تحظى بتغطية واسعة 
املنافسة  تولد  االمالء  ألن  االعالم  وسائل  يف 

والحامسة".
بالفرنسية  االمالء  عّراب  بتجربة  بّراك  يذّكر 
اىل  حرض  الذي  بيفو  برنار  والكاتب  املقدم 
هذا  و"عىل  املباراة  هذه  مثل  ونفذ  لبنان 
االساس كربت مساحة مسابقتنا وزاد وهجها. 
كل سنة نزيد الجوائز ويكرب اللقاء مع احتضان 
عىل  هنا  ارص  انا  لها.  االنطونية  الجامعة 
اعرف  املسابقة(، وال   ( الجرمية  ارتكاب هذه 
منذ االن تحديد ماذا سنفعل يف العام املقبل 
حيال الفئة املتبارية. نلقى الدعم الكامل من 

رئاسة الجامعة واملسابقة مفتوحة امام طالب 
الجامعات جميعا يف لبنان".

االنطونية  الجامعة  "مسابقة  يضيف: 
اللغة  ان  وتؤكد  نفسها،  تثبت  ان  استطاعت 
لغتنا  امالؤنا  وان  فيها،  موجودة  العربية 
عىل  الجامعة  سامت  من  سمة  اصبحت 
ان  اعتقد  ومؤمتراتها.  اختصاصاتها  غرار 
االبواب  فتحت  الفرنكوفونية  الجامعة  هذه 

للعربية".
يبقى طموح براك تنظيم مسابقة امالء للنواب 
يف ساحة النجمة مبشاركة 128 استاذا لتصحيح 
له  يحقق  ان  يف  ويأمل  مبارشة.  املسابقات 

الرئيس نبيه بري هذه االمنية - الطلب.

حل الزميل يف "النهار" و"الوكالة الوطنية لالعالم" زياد حرفوش يف املرتبة االوىل 
 3000 بقيمة  مبلغ  عىل  وحصل  لغتنا"،  "امالؤنا  مسابقة  يف  االعالميني  فئة  يف 
دوالر. وحل يف املرتبة الثانية امين املرصي من اذاعة "الفجر" ونال 1500 دوالر. 
يف فئة الطالب فاز عالء صعب من الجامعة اللبنانية يف املرتبة االوىل، ونال  1500 
ونالت 1000  اللبنانية،  الجامعة  من  ثانية  عجينة  الطالبة هبة  دوالر. وجاءت 
دوالر.  ووزعت الجامعة االنطونية سلسلة "اسم علم" من منشوراتها، وقدمت 
الدكتورة ادما طربيه موسوعتها الصحاب املراتب االوىل. كام وزعت الجامعة عىل 

الحارضين كتاب "درب القمر" لالديب فؤاد سليامن.

األولون في "إمالؤنا لغتنا"

زياد حرفوش االول يف الهمزة.
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غبريال أبي سعد
لبنان في عاملية الحساب الذهني الفوري

اىل  سنوات،  التسع  ابن  سعد،  ايب  غربيال  اللبناين  وصول  بعد 
يف  اقيمت  التي  الفوري  الذهني  الحساب  مسابقة  يف  العاملية 
فاز  كيف  البديهي:  السؤال  بدا  نيودلهي،  الهندية  العاصمة 
بالبطولة؟ بفعل ذكائه وتدريباته عرب برنامج  ucmas املتخصص 

بتطوير عقل االوالد، ام املسألة يف رس الخلق؟

تحقيق

اللبنانيني، وكل َمن  اشعر االنجاز العاملي الذي حققه غربيال ايب سعد 
تابعه، بفخر غري مسبوق. راحوا يتساءلون عن رس ذكائه الخارق الذي 
قاده اىل الفوز باملرتبة االوىل يف العامل يف الحساب الذهني الفوري، فرحني 
بأن لبنان اعتاد عىل تقديم املواهب اىل العامل وال يزال ارضا خصبة لالبداع.
التقت »االمن العام« غربيال ووالده االب منري ايب سعد والرئيس التنفيذي 

ملعهد plc سعد سعد الذي يتبع ضمن عمله برنامج  ucmas العاملي.

■ متى بدأت هذه املوهبة تظهر لديك؟
□ قبل وصويل اىل بطولة العامل يف الحساب 
طفل  انني  اعرف  اكن  مل  الفوري  الذهني 
كنت  بحيث  االمور،  بعض  يف  اال   مميز 
يف  رفاقي  سائر  عىل  درويس  يف  متقدما 
العامل  بطل  اصبحت  بعدما  لكن،  املدرسة. 
اعالنات  اشاهد  وبدأت  الوضع،  اختلف 
كثرية عني عىل الطرق. كام ان وسائل االعالم 
بدأ  معي.  مقابالت  اجراء  وتطلب  يب  تهتم 

الناس يسألونني عن معادالت حسابية.

■ َمن ساعدك عىل تنمية املوهبة؟
□ اهيل واملعلامت يف معهد ucmas، حيث 
 80 خالل  من  مكثفة  لتامرين  خضعت 
واستمرت  ايار  يف  بدأت  حسابية  مسابقة 

حتى كانون االول املنرصم. 

■ هل بدأت تحب عامل االضواء؟ 
□ طبعا، لكنه لن يشغلني عن دراستي. 

تريده  العلمي  االختصاص  من  نوع  اي   ■
مستقبال؟ لنفسك 

املواد  كل  احب  النني  اآلن،  اعلم  ال   □
العلمية التي اتلقاها يف املدرسة وليس مادة 

الحساب فحسب. 

ابنك  لدى  املوهبة  هذه  منت  كيف   ■
غربيال؟

فالله  الوحيدة،  ليست  هذه  موهبته   □
العزف  منها  عدة  مبواهب  عليه  انعم 
فو.  الكونغ  ورياضة  والرسم  البيانو  عىل 
من  يعطيها  التي  االمور  هذه  كل  مع 
يف  تلميذا   150 بني  من  االول  هو  وقته 
االيام من طريق  احد  تلقينا يف  مدرسته. 
التي  جبيل  يف  الوردية  راهبات  مدرسة 
يتعلم فيها كتيبا يقول ان هناك مؤسسة 
الفوري،  الذهني  الحساب  بتعليم  تعنى 
ويدعو من يرغب من اهايل التالمذة اىل 
تسجيله  احببنا  لديها.  اوالدهم  تسجيل 
القيام  منطلق  من  املؤسسة  هذه  يف 
النشاطات  جانب  اىل  له،  اضايف  بنشاط 
يشء  كل  يعطي  بطبعه  وهو  االخرى. 
 ucmas حقه. عندما انتسب اىل مؤسسة
عليه  طرحت  التي  الفكرة  استوعب 
فاطلقت  نفسه  تدريب  وبدأ  برسعة، 
»الطائرة«  لقب  عليه  املدرسة  معلامت 
يف  سؤاال   20 عن  االجابة  من  متكنه  بعد 
اربع دقائق، بينام احتاج زميل له اىل 11 
كأس  جدارة  عن  استحق  غربيال  دقيقة. 
نرى،  كنا  الننا  بل  ابني  النه  ليس  العامل، 
من  ميل  وال  يكافح  كيف  وانا،  والدته 

بالتدريبات.  القيام 

كافيا  كان  التدريب  ان  تعتقد  هل   ■
وحده الحراز لقب بطل العامل يف مسابقة 

الحساب الذهني الفوري؟
□ نقول دامئا ان هذا من عمل الله. لكن 
اىل  سفره  قبل  كبريا.  جهدا  بذل  غربيال 
الهند للمشاركة يف هذه املسابقة العاملية، 
الجهد  كان يحمل معه “مونة” من هذا 
الذايت الذي كان ميارسه عىل نفسه طوال 
التدريبات. لهذا السبب حصل عىل  مدة 

العامل.  بطولة 

غبريال: األضواء 
لن تشغلني عن دراستي 

االب ابي سعد: فوز ابني
هدية من ربي

غربيال ايب سعد يحسب باصابعه.

االب منري ايب سعد.

العامل  ■ هل كنت عىل ثقة بفوزك ببطولة 
يف الحساب الذهني الفوري قبل سفرك اىل 

الهند؟ 
املسابقة  هذه  قبل خويض  لنفيس  قلت   □

حمله  صفحة   240 من  يتألف  اصدقائنا 
القطار،  الطائرة ويف  قراءته يف  وبدأ  معه، 
السبب  لهذا  ايام.  اربعة  وانهاها يف خالل 
ولغريه من االسباب ال استطيع توقع كيف 

مستقبله؟ سيكون 

■ هل كانت لديك ثقة بفوزه؟
□ يف االساس كان بطل لبنان امام تسعة 
وفق  منهم  واحد  كل  آخرين،  ابطال 
املستطاع  قدر  حاولنا  العلمي.  مستواه 
مساعدته عىل اجراء متارين مكثفة، وكان 
بالبطولة  الفوز  بغرض  الهند  اىل  ذهابنا 
هذه  بالنجاح.  مسبقة  ثقة  مع  العاملية، 
كربت  الله  اياها  اعطانا  التي  النعمة 
 ucmas مؤسسة  ساعدتنا  وقد  فيه، 
سائر  مع  اكرث  ابرزتها  النها  تنميتها  عىل 
املواهب التي يتمتع بها. ما اود قوله هنا 
هو ان االوالد هدية من ربنا، ووزنة علينا 
كريم  فالرب  تتضاعف.  يك  بها  االهتامم 

وهداياه غالية. 

قبل سفره الى الهند 
حمل “مونة” من الجهد 

الذاتي والتدريب

يكون  ان  تتوقع  علمي  مجال  اي  يف   ■
بارعا يف املستقبل؟

يف  افكر  عندما  احار  الواقع،  يف   □
تفوقه  اىل  غربيال،  الن  املوضوع  هذا 
العربية  يف  ايضا  متفوق  الحساب،  يف 
وقدرة  قوية  ذاكرة  ولديه  والفرنسية، 
القت  يوم  ذات  االستيعاب.  عىل  هائلة 
رددها  قصيدة  الصف  املعلامت يف  احدى 
مسألة  برشح  يقوم  عندما  وراءها.  فورا 
يعرف كيف يقدمها ويرشحها. قبل رحلتنا 
احد  من  هدية  كتابا  تلقى  الهند  اىل 

جيدا  االمر  يكون  العامل،  بطل  اصبحت  اذا 
قد  اكون  الفوز  هذا  احقق  مل  واذا  طبعا، 
جديد،  بلد  اىل  وتعرفت  الهند  اىل  سافرت 

وساكون فرحا بهذه الرحلة.
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مؤسسة  برنامج  يتضمن  ماذا   ■
فوزه  قبل  اتبعه غربيال  الذي   ucmas
ببطولة العامل، وما عالقة هذه املؤسسة 

مبعهد plc؟
تلتزمه  عاملي   ucmas برنامج   □
يف  املوجود   plc ومعهد   دولة،   55
الربنامج  هذا  يتبع  عربية  دول  تسع 
هدف  والعراق.  لبنان  يف  يطبق  الذي 
الربنامج تنمية قدرات التالمذة عموما، 
الرتكيز  حيال  خصوصا،  واالطفال 
قوة  لتعزيز  واملالحظة  واالستامع 
الذاكرة والتخيل لدى التلميذ، ليس يف 
ما يتعلق باملواد العلمية التي يتلقاها 
حياته  يف  بل  فحسب،  املدرسة  يف 

العامة. 

وكيف  التدريب،  هذا  يتم  كيف   ■
بدأت العالقة مع غربيال ايب سعد؟

اصدر  وقد  □ هناك عرشة مستويات، 
كل  اىل  موجها  تعميام  الرتبية  وزير 
لتطبيق  والخاصة  الرسمية  املدارس 
الربنامج  ضمن   ucmas برنامج 
االوىل  املرحلتني  من  انطالقا  الدرايس. 
آلة  عىل  التلميذ  تدريب  نبدأ  والثانية 
قدمية شبيهة باآللة الحسابية املعارصة 
اسمها »اباكوس«، وتعود اىل 2300 سنة 
قبل امليالد. يف املرحلة الثالثة عليه ان 
العمل  ويبدأ  يديه،  وعن  عنها  يتخىل 
الحسايب يف عقله كأنه يتخيلها ليعطي 
يفعل  كان  كام  الصحيحة  االجوبة 
بوجود الـ»اباكوس«. هدفنا يف الربنامج 
دماغه  تشغيل  عىل  التلميذ  مساعدة 
مقترصا  ليس  وهو  فاعلة،  بطريقة 
يف  كانت  البداية  الحساب.  مادة  عىل 
يتبعون  تلميذ   8000 مع  املايض  ايار 
ففاز  لهم  مسابقة  اجرينا  برنامجنا. 
500 منهم تنافسوا يف حفل خاص اقيم 
ايار 2015، ففاز  لهم يف االونيسكو يف 
مستوى  كل  عن  تالمذة  عرشة  منهم 

سعد: ندّرب تالمذتنا على آلة 
عمرها 2300 سنة قبل امليالد

الرئيس التنفيذي ملعهد plc سعد سعد.

يف  اعتمدت  التي  الوسائل  هي  ما   ■
هذا الربنامج البراز ذكائه؟

□ نركز مع كل تالمذة  ucmas  عىل 
وان  افضل،  بطريقة  االمور  يروا  ان 
يف  ودقة  بديهة  رسعة  لديهم  تصبح 
التامرين  الرتكيز.  يف  وقوة  املالحظة 
ننطلق  التالمذة،  لها  يخضع  التي 
تبدأ  اخرى.  تلو  خطوة  تدريجا،  فيها 
بعد.  ما  يف  اكرث  لتعلو  خفيفة  بوترية 
الربنامج الذي نتبعه متنوع ويتغري كل 
خمس دقائق. اذكر من هذه التامرين

بطاقات  كناية عن  ، وهي   flashcard
وعىل  برسعة،  ترمى  ارقاما  تحمل 
ذاكرته،  يف  رسعتها  يتبع  ان  التلميذ 
»اباكوس«  آلة  رأسه  يف  ويستحرض 
الطفل  الصحيح.  الجواب  ويعطي 
كثف  وكلام  صورية،  بذاكرة  يتمتع 
قوة  وتزداد  ذاكرته  تكرب  التامرين 
تدريبات  ايضا  هناك  لديه.  املالحظة 
عىل  الحصول  اجل  من  السمع  عىل 
خانة  يف  تصب  كلها  االستامع.  قوة 

القدرات غري املعلنة للطفل.  تقوية 

ما نقصده تقوية القدرات 
غير املعلنة للطفل 

سعد.  ايب  غربيال  بينهم  من  علمي 
املسابقة  يف  اشرتكوا  الفائزون  هؤالء 
الفوري  الذهني  الحساب  يف  العاملية 
من  تلميذ  الف   11 فيها  يشارك  التي 
كأس  العامل. حاز غربيال  دولة من   55
وحل  )أ(  االبتدايئ  املستوى  عن  العامل 
مصطفى سويدان وصيفا اول يف العامل 
واييل  )ب(  املتوسط  املستوى  عن 
املستوى  عن  ايضا  اول  وصيفا  خليل 
تلميذ  االساس  يف  غربيال  املتوسط. 
ذيك جدا، وقد اشتغل عىل نفسه كثريا 
ابراز  عىل   ucmas برنامج   وساعده 

ذكائه اكرث.
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"فوبيا داعش وأخواتها" لجوين داير:
كي نتغلب على الخوف بالفهم واملواجهة

كتاب الشهر

“فوبيا داعش واخواتها” مرجع يسلط الضوء عىل وقائع وخلفيات ومعلومات تهم 
القارئ اللبناين والعريب. يكشف الكتاب عن تفاصيل سلوكيات الحركات التكفريية 
يف العراق وسوريا والدول املحيطة، ويرشح بلغة مبارشة تاريخ “القاعدة/ داعش”، 

متعامال معهام كتنظيم واحد الهيئة والرتكيب والنتيجة والفعل

االحزاب  )حتى  العامل  يف  تنظيم  يحظ  مل 
بقراءات  الباردة(  الحرب  ابان  الشيوعية 
ما  مقدار  واالداء  والنشأة  التفكري  يف 
السلفية،  التنظيامت  عليه  حصلت 
يأيت  و“داعش”.  “القاعدة”  وتحديدا 
للكاتب  واخواتها”  داعش  “فوبيا  كتاب 
املستقل  الكندي  العسكري  واملؤرخ 
جوين داير الذي انتقل اخريا اىل العربية 
العربية  “الدار  طوقان،  رامي  )ترجمة 
جدا.  قيم  كمرجع  نارشون”(  للعلوم 
شهادة  يحمل  بريطانيا  يف  املقيم  مؤلفه 
وتاريخ  العسكرية  العلوم  يف  الدكتوراه 
الرشق االوسط، اىل جانب خربته الطويلة. 
الكتاب يف عرشة فصول مع مقدمة  يقع 
تفصيليا  رشحا  داير  فيها  يقّدم  قصرية 
تنظيامت  بداياتها.  منذ  للحكاية 
“اسالمية” انترش الخوف منها يف الغرب، 
تقتل  مام  بكثري  اكرث  املسلمني  من  تقتل 
تسميهم،  كام  الكفار”  “الغربيني  من 
حاميل  من  جامعات  ليست  “وهي 
ايديولوجيات  ذات  بل  فقط”،  االسلحة 
العاديني”  “املقاتلني  لكن  ايضا.  وافكار 
ليسوا مدركني كل ذلك، بل قد ال يفهمون 
كبريا  ان “عددا  مثاال  يورد  منه.  اي يشء 
كانوا  ايلول   11 هجامت  منفذي  من 
الفردوس  اىل  الذهاب  فقط  يريدون 

االعىل”. 
ابرز ما يأيت عليه الصحايف الكندي املحنك 
الفوارق الضخمة بني تنظيمي “القاعدة” 
بنهاية  “يبرّش  تنظيم  االخري  و”داعش”. 

الضفدع  حمله  ايضا.  نفسه  سيقتل  فإنه 
منتصف  يف  اصبحا  حاملا  ظهره.  عىل 
قتلهام  ما  بقرصه  العقرب  قام  الطريق، 
الضفدع  بينام  غرقهام.  يف  وتسبب  معا 
ملاذا؟  االخرية:  انفاسه  مع  سأل  يغرق، 
يجيبه العقرب الغارق ايضا: “انه الرشق 

االوسط”. 
ال يحيك داير هذه القصة بهدف اإلشارة 
خيانتهم  او  اوسطيني  الرشق  “غدر”  اىل 
يف  الظروف  ان  اىل  يشري  ما  مقدار  ابدا، 
“انتحارية”  هي  االرض  من  البقعة  هذه 
اىل حد. فالناس هنا “غاضبون جدا جدا! 
التاريخ، كام انهم غاضبون  غاضبون عىل 
انهم  يعتقدون  الذين  االشخاص  عىل 
انهم  حتى  التاريخ،  ذلك  عن  مسؤولون 
بأن  النهم سمحوا  انفسهم  غاضبون عىل 

يقعوا ضحايا ذلك التاريخ”. 
“حني يتوقف الجميع يف املجتمع االسالمي 
املوسيقى،  اىل  واالستامع  التدخني  عن 
باالختالط  والنساء  للرجال  والسامح 
والعملية،  االجتامعية  البيئات  يف 
لحاهم  حلق  عن  الرجال  يتوقف  وحني 
العيش  اىل  الجميع  ويرجع  وتهذيبها، 
املسلمون  كان  التي  نفسها  بالطريقة 
قبل  فيها  يعيشون  النبي  زمن  االوائل يف 
هؤالء  يعتقد  وكام  عندها  سنة،   1400
لتوفر  االلهية  العناية  ستتدخل  الناس 
والرخاء  القوة  االسالمية  البالد  يف  للناس 
واالحرتام التي كان الجميع يتوقون اليها. 
الغيبيات  عىل  قائم  تفكري  بالطبع  هذا 
بدال من الواقع، ولكن اقلية من املسلمني 
تجتذبها  الكايف يك  باليأس  العرب شعرت 

هذه االفكار”. 
بعض  طويال  كان  وإن  املقطع  هذا 
يرشح  انه  اال  كمثال،  اليراده  اليشء 
انها  الكتاب.  من  كثرية  فصوال  بالضبط 
البنية  تدور حولها  التي  االساسية  الفكرة 
عليها  يتكل  التي  العقائدية  التفكريية 
التنظيامت.  هؤالء “التكفرييون” يف هذه 
تنظيم مثل “بوكو حرام” يف نيجرييا الذي 
التنظيم  عن  الكيلومرتات  من  اآلفا  يبعد 
فارق(  ال  “داعش”  )“القاعدة”/  االصيل 

املبايعة.  شيكاو  ابوبكر  رئيسه  عرب  يعلن 
هنا تبدو املبايعة “رمزية” اكرث من كونها 
تواصال حقيقيا بالعتاد واالسلحة واالموال 
وسواهام(.  والحصار  الجغرافيا  )بحكم 
مردها  رسالة  اليصال  االعالن  ذلك  يأيت 
ان  كام  ذاتها.  افكارنا  هي  “افكاركم  ان 

تطبيقكم لها هو ذاته تطبيقنا”. 
مع  التعامل  يأيت  عينه،  االطار  يف 
لقبول  الرافضني  و“الكفار”  “املرتدين” 
وبسيطا:  وبينا  واضحا  الرسالة  هذه 
بأكمله  املجتمع  “تكفري”  يأيت  املوت. 
املفهوم  من  يتجزأ  ال  جزءا  ـ  قتله  كام  ـ 
الكاتب  فينبه  الجامعات،  تلك  عرف  يف 
الجامعة  )امري  زوابري  عنرت  فتوى  اىل 
-1996 الجزائر  يف  املسلحة  االسالمية 
باستثناء من  الذي قال: “الجميع   )2002

هم معنا مرتدون يستحقون املوت”. 
ابومصعب  تأثري  الكتاب  يرشح  ميدانيا، 
فالرجل  العراقية.  الحالة  عىل  الزرقاوي 
اكرث من 300 مقاتل  الذي مل يكن “معه 
احسن  يف  ـ  العراقيني  غري  من  جلهم  ـ 
حربا  يشعل  ان  وحده  استطاع  االحوال، 
وبحسب  العراق”.  يف  شاملة  اهلية 
الكتاب، توىل الزرقاوي ادارة تلك املعركة 

الداخل  يف  احد  يريدها  يكن  مل  التي 
يف  الطوائف  بني  فالتعايش  العراقي، 
ان  اال  “عاديا”،  امرا  كان  الرافدين  بالد 
ادت  الكثرية  “االنتحارية”  العمليات 
اىل  وصوال  عليه  هي  ما  اىل  باالحوال 
سامراء  يف  العسكري  االمام  مرقد  تفجري 
التي  القشة  كان  الذي   2006 شباط  يف 

قصمت ظهر البعري. 
يشار  لرمبا  التي  الطائفية  الحرب  هذه 
اليها يف هذا الكتاب للمرة االوىل بطريقة 
جون  اجراها  دراسة  عنها  تعرّب  علنية، 
جامعة  يف  البارز  الجغرافيا  استاذ  اجنيو 
كاليفورنيا. الحقت هذه الدراسة التطهري 
صور  عرب  املختلطة  للمناطق  العرقي 
لالقامر الصناعية تلحظ استعامل االضاءة 
“سطوع  الليل  خالل  الحظت  اذ  ليال، 
بغداد  من  طائفيا  املختلطة  غري  املناطق 
اما  الكهرباء.  واستخدام  االضاءة  بسبب 
فكان  حجام،  االكرب  املختلطة  املناطق 
الطائفة  كانت  بينام  فيها،  يتزايد  الظالم 
قد  كاملة  ابيدت  او  القتال  التي خرست 
هجرت بيوتها، فلم يعد هناك َمن يشعل 

االضواء يف الليل”.
تفصيالت  اىل  ذلك  بعد  الكتاب  ينتقل 
التكفريية  الحركات  سلوكيات  ترشح 
العراق  يف  سواء  “داعش”  مقدمتها  ويف 
كونها  املحيطة،  الدول  او  سوريا  او 
اصال  املتوجهة  الرشوحات  هذه  اساسية. 
العريب  القارئ  )تفيد  الغريب  القارئ  اىل 
رسالة  كبري  نحو  عىل  توضح  عموما( 
ارادها الكاتب واضحة: “ال تذعر، كام ال 
تفكر يف ارسال مقاتلني اجانب اىل الرشق 
بالضبط  وهو  خطأ  االمرين  كال  االوسط. 

ما تريده هذه التنظيامت”. 
واخواتها”  داعش  “فوبيا  او  تذعر”  “ال 
كتاب رسدي، تأريخي، شارح يستحق ان 
امرا  يتناول  ألنه  ليس  مرة  من  اكرث  يقرأ 
آنيا مؤثرا فحسب، بل ألنه يحوط عموما 
بفكر إن اختفى وحورب خالل السنوات 
العرش )او العرشين املقبلة(، فإنه سيعود 
من  النوع  فهذا  الحقا.  برأسه  ليخرج 

الفكر يخرج كلام زاد الظلم ولو قليال.

تفاصيل  اىل  داير  ينتقل  “تكفرييني”.  وال 
مهمة للغاية ال يف وجود هذه التنظيامت، 
بل يف “طريقة” تعامل الغرب معها. من 
ففكرة  ذاته.  يف  العنوان  اىت  رمبا  هنا 
“الذعر” تؤدي باملتلقي اىل الترصف عىل 
ان  اىل  املؤلف  يشري  عقالين”.  “ال  اساس 
“وجود التنظيامت االرهابية ـ كام تأثريها 
مثيله  من  بكثري  اكرب  االعالم  يف  ـ  الفعيل 
ان  مؤكدا  االرض”،  وعىل  الحقيقة  يف 
تفجريات  يف  آالفا  خرسوا  مثال  االمريكيني 
لكنهم  العاملي،  التجارة  مركز  برجي 
واحداث  مشابهة  اموٍر  يف  اكرث  خرسوا 
السري  كحوادث  بها  لالرهاب  عالقة  ال 
الترّسع  علينا  ليس  “لذلك،  النار  واطالق 
يف قصف املدن وارسال الجنود اىل الرشق 
االوسط كلام اطل خرب عن االرهاب عىل 

وسائل االعالم”. 
يلفت داير هنا اىل ان كثريين من الرؤساء 
“قصف”  ان  متاما  يعرفون  الغربيني 
الصواريخ(  او  )بالطريان  املسلمة  الدول 
بل  القدامى  االعداء  عىل  يقيض  لن 
انه  عن  فضال  اكرث،  جددا  اعداء  سيخلق 
سيؤكد  النه  وسواه،  “داعش”  سيقّوي 
بأن  التنظيامت  هذه  تقوله  ما  لكثريين 
بجميع  “املسلمني”  تقتل  الغربية  الدول 

اطيافهم وانتامءاتهم من دون تفريق. 
موجزا  تاريخا  البداية  يف  داير  يقّدم 
حاكيا  العريب،  والعامل  االوسط  للرشق 
التي  البنية  ماهية  حول  كثرية  تفاصيل 
متذكرا  عليه،  ما هي  اىل  االمور  اوصلت 
قصة متداولة يف الرشق االوسط مفادها 
النهر.  “يقطع”  ان  يريد  كان  عقربا  ان 
من  طلب  السباحة،  يستطيع  ال  والنه 
لكن  االخرى.  الضفة  اىل  ايصاله  ضفدع 
العقرب  غدر  من  كثريا  خاف  الضفدع 
فعل،  ان  انه  اىل  العقرب  فطأمنه  به، 

غالف الكتاب.

كتاب يحوط بفكر إن 
حورب خالل السنوات 

ليخرج  املقبلة، فسيعود 
برأسه الحقا

تحقيقه،  واىل  اليه  ويسعى  العامل” 
لحدوثه.  متهيدا  الطرق،  بكل  وتطبيقه 
عىل  وتحديدا  “القاعدة”،  حال  يف  اما 
ايام زعيم التنظيم القتيل اسامة بن الدن 
وافكاره، فإن االمر كان مختلفا. بن الدن 
متارس  قوية  حديثة  اسالمية  دولة  يريد 
وبالقوة  تريد  كام  الدينية  سلوكياتها 
ونقلها  التجربة  نرش  اىل  ليصري  نفسها، 
“داعش”  اما  االسالمي.  العامل  بلدان  اىل 
فال  حرام”(  كـ“بوكو  ضمنا  )واخواتها 
“تدمر”  ان  تريد  كله.  هذا  من  ايا  تريد 
و“تخرّب” وصوال اىل “تحطيم” كل ما هو 

مخالف او مختلف. 
بني  الخالف  موضوع  ايضا  داير  يطرق 
السّنة والشيعة، قائاًل ان “تسعة من اصل 
كل عرشة مسلمني هم من السّنة”. لذلك، 
حرب  حدثت  اذا  انه  كثريون  يعتقد  قد 
الجغرايف  التقسيم  لكن  “مذبحة”.  ستقع 
عن  فضال  ابدا،  كذلك  ليس  واملنطقي 
“سلفيني”  ليسوا  بتكويناتهم  السّنة  ان 
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إستبدل الحلويات بالفاكهة وال تتخلى عن الرياضة
نظام غذائي لطاقة الجسم

اعداد دائرة املعاينات والعالج
تغذية

املواد  الجسم  يحّول  الطعام،  تناول  عند 
ثم  ليمتصها،  اصغر  مكونات  اىل  الغذائية 
العملية  هذه  وتسمى  كوقود،  يستخدمها 

.)metabolism( االيض اي
الكربوهيدرات:  من  نوعان  لدينا  املقابل،  يف 
اىل  منهام  كل  تحويل  يتم  ومعقدة.  بسيطة 
السكر )الغلوكوز( الذي تستخدمه خاليا الدم 

لتوفري الطاقة خالل النهار.

افضل االطعمة لتوفري الطاقة املستدامة:
الغنية  الحبوب  مثل  املعقدة  الكربوهيدرات 
الحبوب  الكاملة،  القمحة  خبز  بااللياف، 
الكاملة، املعكرونة الكاملة، الفاصوليا املجففة، 
البطاطا، املوز افضل انواع املأكوالت للحصول 
يتم هضمها  الطاقة لفرتات طويلة، النه  عىل 
يف بطء. فالكربوهيدرات املعقدة تحتوي عىل 
االلياف التي تأخذ وقتا اطول يف عملية الهضم 
يف الجسم ويتم امتصاصها بطيئا. تساعد ايضا 
الذي  الجسم  يف  السكر  معدل  استقرار  عىل 
ما  االنسولني،  من  اقل  انتاجا  بدوره  يسّبب 

مينح االنسان شعورا بالشبع.
غذايئ  نظام  باتباع  ينصح  ذلك،  من  انطالقا 
صحي يرتكز اساسا عىل تناول اطعمة تحتوي 
الديك  الدجاج،  مثل  الربوتني  مادة  عىل 
الرومي، االسامك ولحم العجل، لكن باعتدال. 
كالعدس  الحبوب  الخرض،  اىل  طبعا  اضافة 
الدهون  من  معتدلة  وكمية  والفاصوليا، 
البذور،  االفوكادو،  مثل  املشبعة  غري  الصحية 
املكرسات، وبعض الزيوت النباتية التي تساعد 

عىل انتاج الطاقة.
يحتاج الجسم ايضا اىل السوائل، وهي رضورية 
عىل  تساعد  فاملياه  طاقته.  عىل  للمحافظة 
املواد  نقل  وتاليا  واالمتصاص،  الهضم  عملية 
املغذية يف الدم اىل خاليا الجسم للحصول عىل 
الجفاف  يسّبب  ان  ميكن  املقابل،  يف  الطاقة. 
العادي يحتاج  الشخص  اذا،  الطاقة.  نقصا يف 
اىل كمية من املياه يف اليوم ترتاوح ما بني ستة 

اىل مثانية اكواب، اي ما يعادل 2 ليرت.

االطعمة التي يجب تجنبها:
تكون  ان  ينبغي  البسيطة:  الكربوهيدرات 
النهار،  خالل  محدودة  املستهلكة  كميتها 

نصائح لصحة افضل ووزن مثالي

استبدال الحلويات السكرية بالفاكهة: بدال من رشاء الحلويات والشوكوال وتناولها بعد العشاء، 
من املفضل تناول الثامر الطازجة التي تشمل التوت، البطيخ االحمر، الشامم، املشمش والخوخ.
جعل الوجبات الرئيسية من السلطات املتنوعة بضع مرات يف االسبوع، مع اضافة الربوتينات 

القليلة الدسم اليها.
تناول الربوتينات الخالية من الدهن مثل صدر الدجاج من دون جلد، الربغر، لحم الحبش، 
االسامك )يفضل ان تكون مشوية(، من دون ان ننىس الخرض املشوية مثل الباذنجان، الكوىس، 

القرنبيط، الفلفل والفطر.
الفاكهة  تناول  ويفضل  السكر،  من  الكثري  عىل  يحتوي  النه  الفاكهة  عصري  تناول  يف  الرتوي 

الطازجة بدال منه النها تحتوي عىل االلياف التي تفيد الجسم.
إبدأ يومك بفطور مغذ وصحي. الشوفان خيار جيد النه يحافظ عىل معدل السكر يف الدم، 
وتاليا ال يسّبب الجوع. من املفضل اضافة الجبنة التي ال تحتوي عىل الكثري من الدهون وبعض 

املكرسات النيئة للحصول عىل فطور متكامل وصحي.
اعتامد برنامج ريايض يومي، اقله السري مدة 30 دقيقة يوميا عىل مدار االسبوع.

ما هي املكونات الغذائية املسؤولة عن تزويد 
الجسم الطاقة؟

الكربوهيدرات املعقدة 
املفتاح  هي   ،)complexcarbohydrates(
الرئييس للحصول عىل الطاقة املستدامة طوال 
تحتوي  التي  الخفيفة  الوجبات  بينام  النهار، 
عىل الكثري من السكريات، ميكن ان تؤدي اىل 
نعرض بعض  لذلك  الطاقة.  هبوط يف معدل 

السكرية  واملرشوبات  والكعك  الحلوى  مثل 
والعصري. 

البسيطة  الكربوهيدرات  تقسيم  يتم 
الطاقة  توفر  الجسم برسعة، وهي  وميتصها 
من 30 اىل 60 دقيقة.  لكن، مبا ان هضمها 
هبوط  اىل  تؤدي  ان  ميكن  رسيعا،  يكون 
الدم ما يسبب  السكر يف  مفاجئ يف معدل 

االرهاق والتعب.
االكتئاب،  الكحول  تسّبب  والكافيني:  الكحول 
وميكن ان تقلل من مستويات الطاقة، يف حني 
ان الكافيني  يوفر عادة الطاقة ملدة ساعتني، 

قبل ان يؤدي اىل هبوطها.

الطاقة  عىل  للحصول  الوجبات  تقسيم 
املستدامة خالل النهار:

تشري الدراسات الحديثة اىل ان من املفضل تناول 
خفيفة  وجبات  وثالث  اساسية  وجبات  ثالث 
بني  اربع ساعات  اىل  اليوم، يف معدل ثالث  يف 
الوجبة االساسية والخفيفة. عدم تناول الطعام 
بالجوع،  الشخص  يشعر  ان  ملدة طويلة ميكن 
وتاليا يؤدي اىل تناول وجبة دسمة تتسّبب يف 
زيادة السمنة. كام يفضل ان تشمل كل وجبة 
مجموعة من املواد الغذائية، مع االشارة اىل ان 
والربوتني  االلياف  عىل  تحتوي  التي  االطعمة 

والدهون تتطلب وقتا اطول يف الهضم.

افضل،  نحو  عىل  عمله  يؤدي  يك  الطعام  اىل 
ويحارب تاليا االجهاد اليومي.

الطاقة والغذاء: كيف يتحّول الطعام وقودا؟
تأيت الطاقة من االطعمة التي نتناولها والسوائل 
الثالث  الرئيسية  الغذائية  املواد  التي نرشبها. 
هي  الطاقة  عىل  للحصول  تستخدم  التي 
فيام  والدهون،  والربوتني  الكربوهيدرات 
يتكون املصدر الرئييس يف الكربوهيدرات. لكن 
والدهون  الربوتني  استخدام  يستطيع  الجسم 
منه  استنفدت  حال  يف  الطاقة  عىل  للحصول 

الكربوهيدرات. 

وظائفه  وامتام  بفاعلية  يعمل  يك  الطاقة  اىل  يحتاج  جسم  كل  ان  املعروف  من 
الفيزيولوجية والعقلية عىل اكمل وجه. لذلك سنتعرف عىل نظام غذايئ ميكنه منح 

الطاقة الرضورية والالزمة لجسم االنسان

الجسم  اليها  يحتاج  التي  االساسية  االطعمة 
للحصول عىل الطاقة عىل مدار الساعة، علام 
ميكن  الحياة  ومتاعب  العمل  مسؤوليات  ان 
ان يشكال السبب الرئييس يف قلة النوم والكثري 

من التوتر.
لكن، عندما يكون االنسان يف حال توتر حتى، 
املحافظة  بالنا رضورة  ان ال يغفل عن  يجب 
عىل اتباع نظام غذايئ صحي. الجسم يف حاجة 
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مقالرياضة
املسمار 

في نعش الرياضة
يف  عرش  الثالث  القرن  اىل  تعود  قدمية  ظاهرة  الرياضية  املالعب  يف  الشغب 
االرجنتني  بني  املباراة  يف   1964 عام  ادى  بحزم  معالجتها  وعدم  بريطانيا، 
اكرث من  العامل اىل سقوط  املؤهلة اىل مسابقة كأس  التصفيات  والبريو ضمن 

300 قتيل و500 جريح نتيجة اعامل عنف بني جمهوري املنتخبني.
سنة  هيسيل  ملعب  حادثة  اىل  ادى  ومنوها  الظاهرة  هذه  خطر  استفحال 
اثر  االيطايل،  جوفنتوس  فريق  من  مشجعا   39 ضحيتها  ذهب  التي   1985
عىل  القيمني  دفع  ما  االنكليزي،  ليفربول  فريق  مشجعي  مع  عنف  اعامل 
وضع قوانني متشددة، حرمت عىل اثرها النوادي االنكليزية من اللعب خمس 

سنوات يف البطوالت االوروبية. 
الالعبني  املشجعني عىل  اعتداء  مراحل:  ثالث  املالعب يف  مرت ظاهرة شغب 
املالعب،  داخل  املتنافسة  الفرق  بني مشجعي  والتضارب  االحتكاك  والحكام، 

ثم انتقال »االشتباكات« اىل الشارع خارج اسوار امللعب. 
الجمهورين،  بني  مشاكل  من  رياضة جامعية  يف  مباراة  تخلو  ال  تكاد  محليا، 
او مع الحكم، او مع العبي الفريق الخصم، ويف حال وجود قرار مبنع دخول 
الرسمية حيث من املفرتض  املنصة  الخالفات اىل  تنتقل  امللعب،  الجمهور اىل 

ان ال يتواجد عليها سوى الرسميني من اداريت الفريقني.
بتنا  بل  الرسمية،  املباريات  عىل  تقترص  تعد  مل  الشغب  ظاهرة  ان  االخطر 
نشاهدها يف املباريات الحبية والدورات الودية. كام ان اثارتها او افتعالها مل 
يعد بدوره يقترص عىل املشجعني واملتفرجني، بل ان رد فعل بعض االداريني 
ورؤساء نواد ومسؤولني اتحاديني عىل صافرة او قرار حكم، مل تعد تقترص عىل 
االعتداء  ومحاولة  امللعب  اقتحام  اىل  االحيان  غالب  يف  تصل  وباتت  الشتم، 

عىل حكم او العب او اداري.  
املالعب  الجمهور من دخول  املشاكل منع  لهذه  الحلول  اسهل  ان  ال شك يف 
الالعبني  االكرب ينعكس عىل  العقاب رضره  االداريني. لكن هذا  وتحديد عدد 
امللعب، اضافة اىل  املنافسة والحامسة داخل  الفني، وعىل جدية  ومستواهم 

هروب املستثمرين وعقود الرعاية واالعالن. 
التنفيذية للجنة االوملبية  وما التحذيرات املتكررة التي يطلقها رئيس اللجنة 
ضبط  بوجوب  والنوادي  لالتحادات  مناسبة،  كل  يف  هامم،  جان  اللبنانية 
ال  حتى  املشاكل،  تجنب  رضورة  اىل  التنبه  باب  من  اال  وادارييها  جمهورها 
خلف  املباريات  واقامة  الجمهور  منع  قرار  التخاذ  املختصة  الجهات  تضطر 

ابواب موصدة بذريعة »حامية السلم االهيل«. 
يف مفهوم اللبناين ان فريقه دامئا عىل الحق، ويجب ان ينارصه باخالص عىل 
طريقته، مطبقا املثل القائل »من الحب ما قتل«. فهل يكون الشغب املسامر 

االخري يف نعش الرياضة التي تحترض منذ سنوات؟

نمر جبر

عاىن نادي الصفاء، وال يزال، من ازمة مالية حادة كادت تهدد مصري الفريق، وتحول 
دون مشاركته يف بطولة الدوري التي سبق ان احرز لقبها. وقد سمح وقوف رئيس 
سابق للنادي اىل جانب االدارة الحالية بتجاوز املحنة، وان جزئيا، يف انتظار حل شامل 

يعيد الحال املالية اىل نصابها

عصبها يف هذه االيام. تجاوزنا جزئيا االزمة 
بفضل احد املحبني للنادي الذي شغل سابقا 
الكشف عن  )رفض  االدارة  رفيعا يف  منصبا 
اسمه(، وهو راهنا يقف اىل جانبنا ويؤمن 

لنا االستمرار.

■ اين اخطأت ادارة الصفاء واين اصابت؟
□ جل َمن ال يخطئ. االدارة اخطأت عندما 
االمناء  ملجلس  السابق  الرئيس  منحت 
الحقت  التي  الزائدة  الثقة  ابوحمزة  بهيج 
يعاين من  يزال  الذي ال  بالنادي  كبريا  رضرا 
تاريخه. لكنها اصابت حني  ارتداداتها حتى 
العب  اي  عن  تتخل  ومل  صفوفها  مللمت 
رغم العروض املادية املغرية وحاجة النادي 
والحفاظ  الصعوبات  تحّمل  اخرتنا  اليها. 
وخياراتنا،  عملنا  صحة  الثبات  العبينا  عىل 

والحفاظ عىل املوقع الطليعي للنادي.

■ هل ان فريقكم مستهدف من االتحاد؟
اللجنة  اىل  تحية  كل  ونوجه  ابدا،   □
لها كل محبة واحرتام،  التي نكن  التنفيذية 
مع  العالقة  تكون  ان  اىل  نتطلع  ودامئا 
الذي  القانون  ويحكمها  ابوية،  االتحاد 
يجب ان يطبق عىل الجميع. لكن االخطاء 

التحكيمية تشوه صورته.

به  يحظى  غطاء  عن  الكالم  صحة  ما   ■
الفريق من نافذين؟

الظالمات  بدليل  الكالم،  لهذا  صحة  ال   □
اكرث  يف  الفريق  طاولت  التي  التحكيمية 
من مباراة، واالدارة مل تقم باي عمل خارج 

االطار القانوين حتى تحظى بغطاء.

■ راض عن اداء الحكام؟
□ دامئا هناك اخطاء تحكيمية برشية، لكن 
ناتجة  وهي  الشكوك.  ويثري  قاتل  بعضها 
نية،  سوء  من  وليس  القوانني  يف  جهل  من 
او  تصميم  او  ارصار  سابق  عن  موجهة  او 
استهداف محدد كام كان يحصل يف السابق. 
الحكام  للجنة  الجديد  الرئيس  عىل  امتنى 

اي  يف  التساهل  عدم  الربعة(  )محمود 

من  اي  عن  الصفاء  نادي  ادارة  تتخل  مل 
العبيه، رغم العروض املغرية وتفاقم االزمة 
االقتصادية. مل تكتف باالحتفاظ بغالبيتهم، 
بل اختارت جهازا فنيا بقيادة املدير الفني 
الذي  رستم  اميل  الكابنت  الوطني  املدرب 
كأس  نهايئ  اىل  الفريق  وقاد  الجميع،  فاجأ 
حتى  الدوري  صدارة  يف  واستمر  النخبة، 

السادسة. املرحلة 
للنادي  العام  االمني  العام«  »االمن  التقت 
الشؤون  معه  وتناولت  شعبان،  هيثم 
االدارية واملالية واوضاع الفريق يف املرحلة 

املقبلة. 
 

■ كيف تقّوم مستوى الدوري؟

االمني العام لنادي الصفاء هيثم شعبان.

□ ال يتبدل او يتطور بني موسم وآخر عىل 
مبستوى  مبارشة  مرتبط  وهو  الفت.  نحو 
الالعب اللبناين الذي يشكل حجر االساس يف 
وغياب  الحياتية  ظروفه  ويالالسف  اللعبة. 

قوانني  وجود  عدم  اىل  اضافة  االحرتاف، 
االندية من  لحاميته من جهة، وحفظ حق 

جهة اخرى، تحول دون التقدم والتطور.

■ ما هي الوسيلة االنجح لتطوير املستوى؟
□ خطة متكاملة بني االتحاد واالندية لرفع 
الفئات  من  تبدأ  املحيل،  الالعب  مستوى 
وتكون  الرباعم،  من  وتحديدا  العمرية 
اعتمدها  التي  الخامسية  بالخطة  شبيهة 
املفاهيم  تغيري  اىل  وصوال  االردين  االتحاد 
اللبنانيني  الالعبني  غالبية  عند  االساسية 
مفهوم  من  االدىن  الحد  يفتقدون  الذين 
التي  االصابة  وابسطها  الرياضية،  الثقافة 
التي  منها  الطبية  وتحديدا  لها  يتعرضون 
يجب  التي  املعايري  بعض  جهلهم  اىل  تعود 

اتباعها لتفادي هذا النوع من االصابات.

■ هل فاجأك تصّدر فريقك الدوري يف ظل 
اطالق  دون  حالت  التي  املالية  الصعوبات 

باكرا؟ التحضريات 
احيي  ان  اال  يسعني  ال  وهنا  طبعا،   □
ارض  رجال عىل  انهم  اثبتوا  الذين  الالعبني 
يطمئننا  ما  عليهم.  االعتامد  امللعب وميكن 
متقلب.  غري  ثابت  املستوى  ان  ويريحنا 
املفاجأة مل تكن يف تصّدر الدوري، بل االداء 
القصرية  التحضري  فرتة  النخبة رغم  كأس  يف 

بقيادة املدرب القدير الكابنت اميل رستم.

لضامن  واجهتكم  التي  املشاكل  هي  ما   ■
الفريق؟ استمرار 

□ الصعوبات التي تعاين منها غالبية الفرق، 
وهي مالية، وتعود اىل االوضاع االقتصادية 
الصعبة. مل يعد ينطبق عىل كرة القدم املثل 
بل  غوال«،  »الكرة  املرصيني  عند  الشائع 
يشكل  بات  الذي  مال«  »الكرة  فيها  يصح 

لم يعد ينطبق على كرة 
القدم املثل الشائع عند 
املصريني »الكرة غوال«، 

بل يصح »الكرة مال«

حافظ  النادي على العبيه إلثبات صحة الخيارات
شعبان: ال خوف على فريق الصفاء
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خطا تحكيمي يثري الشبهات، حفاظا عىل 
اللعبة. سمعته وسمعة 

الفني  والجهاز  املدرب  خيار  ان  هل   ■
صائب؟

□ نشكر رب العاملني عىل هذا الخيار، ال بل 
الخبري  الفني  فاملدير  الهية.  هدية  نعتربه 
الكروي اميل رستم صاحب الرؤية الواسعة، 
امللعب  قراءة  يتقن  الذي  الصامت  املدرب 
جانبه  واىل  القيادية،  شخصيته  خالل  من 
املجهول صاحب  الجندي  البار  النادي  ابن 
ومدرب  ابوذياب،  غسان  الشغوف  العطاء 
والكابنت  محجوب  جهاد  الكابنت  الحراس 
ال  املتجانس  الرباعي  هذا  بختي،  نارص 
االهداف  اىل  بالفريق  يصل  ان  من  بد 
املنشودة، ونحن نعلق عليه اآلمال الكبرية. 
التفاهم  صعيد  عىل  نادر  املوسم  هذا 
واملشجعني  الجمهور  رابطة  بني  القائم 
ومواكبة  مميز  فني  وجهاز  نحييهم  الذين 
بني  التجانس  ادارية صحيحة وجدية. هذا 
الرباعي ال بد من ان يتوج باذن الله بلقب 

الدوري. 

التي  القاسية  املالية  االزمة  اسباب  ما   ■
الحلول  باتت  هل  النادي؟  منها  يعاين 

قريبة؟
حصلت  التي  الخالفات  ان  يف  شك  ال   □
بهيج  االمناء  ملجلس  السابق  الرئيس  مع 
ابوحمزة دفعت بعض املمولني اىل التساؤل، 
كام اثارت الشبهات حول االوضاع املالية يف 
النادي، ما ادى اىل فرملة املساهامت املالية 
لفرتة غري قصرية، ما فاقم الوضع املايل. اما 
النادي  بفضل صديق  احسن  فاالمور  اليوم 
الكشف  مجددا  )رفض  السابق  الرئيس 
من  جبارة  جهودا  يبذل  الذي  اسمه(  عن 
ومحبيه  النادي  اصدقاء  مع  التواصل  خالل 
واملساعدات  املساهامت  بدأت  وراعييه. 
املالية تتحسن وتعود اىل مكانها الطبيعي.

■ ماذا عن امللعب والكالم عن بيع االرض 
للنادي؟ والتعويضات 

النادي تم رشاؤها منذ عام 2012  ارض   □
يف  بجديد  ليس  وهذا  املتمولني.  احد  من 
الذي  الصفاء  نادي  لكن  العقار.  موضوع 
تعويض،  اي  اليه  يصل  مل  العقار  يشغل 
وال  مبلغ،  اي  صندوقه  اىل  يدخل  ومل 
املختصة،  املحاكم  يف  عالقا  املوضوع  يزال 
حق  يسرتجع  ان  يف  القضاء  من  ونأمل 
النادي املسلوب، وكلنا ثقة بنزاهة القضاء. 
ملوضوع  الشامل  الحل  اطار  يف  وتوجهنا 
خارج  عقار  اىل  االنتقال  هو  النادي،  عقار 
تكون  رياضية  مدينة  لبناء  بريوت  مدينة 
وتجهيزات  منشآت  وتضم  النادي،  ملك 

رياضية حديثة ومتطورة. 

■ هل ان الوضع االداري مستقر؟
□ اىل اقىص حد، خصوصا بعد قرار تأجيل 
العام  مطلع  اىل  االدارية  اللجنة  انتخابات 
املقبل التي قد تشهد تغيريات ادارية تصب 
النادي، اضافة اىل تشكيل مجلس  يف صالح 
التي  االساسية  االعمدة  احد  يكون  امناء 

تضمن بقاء نادي الصفاء واستمراره. 

عن  الستبعادك  مساع  هناك  كانت   ■
االدارية  اللجنة  يف  العامة  االمانة  منصب 

للنادي؟
مقابل.  الصفاء من دون  نادي  اعمل يف   □
احد  ال  شخيص  قرار  عدمه  او  ووجودي 

يقرره عني.

من  بغطاء  يحظى  النادي  يزال  ال  هل   ■
النائب  ورئيسه  االشرتايك  التقدمي  الحزب 

وليد جنبالط ؟

□ طبعا يحظى بغطاء كل القوى السياسية 
وكل املرجعيات، وخصوصا الحزب التقدمي 
لكن  جنبالط.  بك  وليد  وزعيمه  االشرتايك 
النادي يعمل يف الرياضة وال يتعاطى الشأن 
وهو  معنوي،  النادي  عىل  تأثريه  السيايس. 
الرياضة،  السياسة يف  يتمنى علينا عدم زج 
الرياضية يف مبارياتنا،  الروح  والحفاظ عىل 
ضمن  من  النادي  بحق  التفريط  وعدم 

القوانني املرعية االجراء.

تطالبون  كنتم  التي  االموال  ان  هل   ■
بهيج  االمناء  ملجلس  السابق  الرئيس  بها 

ابوحمزة ال تزال متوافرة؟
استحصلنا  وقد  كثريا،  عليها  نعّول  نحن   □
ماليني  ثالثة  مببلغ  املحكمة  من  حكم  عىل 
املقرر  من  امرييك.  دوالر  الف  واربعمئة 
السنة  نهاية  قبل  الحكم  عىل  يصادق  ان 
واالجيال  النادي  حق  من  وهذا  الجارية. 

املقبلة، ولن نفرط او نسامح باي قرش.

القدم  كرة  لعبة  مستقبل  عىل  خائف   ■
محليا؟

عدم  بسبب  اللعبة  عىل  قلق  لدينا   □
ويوفر  عموما  يغطيها  مادي  دعم  وجود 
تكون  االتحاد يف خري  كان  اذا  الحامية.  لها 
الخوف  صحيح.  والعكس  خري،  يف  االندية 
بالقطاع  الدولة  اهتامم  عدم  من  نابع 
هي  التي  القدم  كرة  وتحديدا  الريايض، 
التحية  توجيه  من  بد  ال  الشعبية.  اللعبة 
اللعبة وعىل رأسهم رئيس  القيمني عىل  اىل 
يدفع  الذي  حيدر  هاشم  الصديق  االتحاد 
من جيبه الخاص لتطوير املنتخب، ومنافسة 
التي  والدولية  االقليمية  املنتخبات  اعرق 
منتخبنا  موازنة  اضعاف  موازناتها  تفوق 

الوطني.

■ خائف عىل مستقبل نادي الصفاء؟
النادي  مبستقبل  جدا  متفائل  بل  ابدا.   □
طريق  عىل  جديدة  والدة  سيشهد  الذي 

االحرتاف. 
ن. ج

تأثير وليد جنبالط على 
النادي معنوي، ويتمنى 

علينا عدم زج السياسة 
في الرياضة
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رياضة

تتضمن رياضة الرتياتلون ثالث العاب متتابعة: السباحة والدراجة الهوائية والركض. 
تعود بدايتها اىل القارة العجوز، وتحديدا فرنسا، يف الفرتة ما بني عامي 1920 و1930، 
وفق ما ورد يف مدونات املؤرخ والكاتب سكوت تينيل، حيث كانت تسمى آنذاك 
 La Course" او   "La Course des Débrouillards"او  "Les Trois Sports"
des Touches à Tout" الذي كان يقام قرب جوانفيل لوبون يف ضواحي العاصمة 

الفرنسية باريس

الفرنسية  اتو"  "يل  صحيفة  اوردت   1920 عام 
ان  فيه  ذكرت  ترياتلون،  سباق  عن  تقريرا 
املتسابقني قطعوا مسافة ثالثة كيلومرتات ركضا، 
و12 كيلومرتا عىل الدراجة الهوائية، ثم اجتازوا 
قناة مارن سباحة، من دون فرتات اسرتاحة. كام 
نقلت الصحف اخبارا عن سباق اقيم عام 1927 
يف مدينة مرسيليا الفرنسية، ثم يف مدينة روتشييل 
عام 1934، تضمن سباحة اىل مسافة 200 مرت، 
ودراجات اىل مسافة 10 كيلومرتات، وركضا اىل 

مسافة 1200 مرت يف ستاد اندريه باربيو.
اول ظهور للمسابقة الثالثية يف الواليات املتحدة 
االمريكية كان عام 1904 يف سان لويس يف والية 

من بطولة لبنان لعام 2015.

رئيس االتحاد اللبناين للرتياتلون العميد املتقاعد محمود ديب.

الترياتلون: 
رياضة فردية تنافس األلعاب الجماعية

الثالثة  االوملبية  االلعاب  خالل  من  ميسوري، 
لاللعاب الحديثة التي تضمنت منافسة يف العاب 
القوى شملت ثالث مسابقات يف القفز الطويل 
ورمي الكرة الحديد والركض الرسيع اىل مسافة 
100 ياردة )91،44 مرتا(، واطلق عليها يف حينه 

ترياتلون. 
و1945   1935 عامي  بني  ما  املرحلة  شهدت 
لـ"ترياتلون  تنظيام مشرتكا بني فرنسا وسويرسا 
املدريس" عىل شكل مسابقة مدرسية يف العاب 
الطويل  والقفز  الركض  سباق  تضمنت  القوى، 

ورمي الكرة الحديد. 
مل يظهر "الرتياتلون الحديث"، كام اطلق عليه، اال 

يف 25 ايلول 1974 يف "سان دييغو تراك كلوب" 
والية  يف  دييغو  سان  قرب  ايالند،  فييستا  يف 
كاليفورنيا االمريكية، مببادرة من جاك جونستون 
املسابقة سباق ركض  شانهان، وتضمنت  ودون 
اىل  ودراجات  كيلومرتات،  مثانية  مسافة  اىل 
مرتا،   450 مسافة  اىل  وسباحة  عينها،  املسافة 
فيليبس  بيل  حل  وعداءة.  عداء   46 مبشاركة 
اوال مسجال 55:44 دقيقة، بينام حل جونستون 

سادسا مسجال 1:02:18 ساعة. 
االخوان جودي وجون  اسس  اربع سنوات  بعد 
الحديد"  الرجل  "ترياتلون  هاواي  يف  كولينز 
املركزين 30  )Triathlon Ironman(، وحال يف 
و35، واصبحت بربارة ستالدر اول عداءة تجتاز 

خط النهاية ملسابقة ثالثية بـ1:34:51 ساعة.
البحرية  يف  الضابط  اطلق  شباط 1978،  يف 18 
االمريكية جون كولينز املسابقة االصعب واالقوى 
الرياضيني  قدرات  الختبار  هاواي  تاريخ  يف 
 ،)Ironman( "للحصول عىل لقب "الرجل الحديد
وتضمنت سباحة اىل مسافة 3،824 كيلومرتات، 
 179 مسافة  اىل  هوائية  الدراجة  عىل  وركوبا 
كيلومرتا، وماراتون هونولولو اىل مسافة 42،195 
اىل   12 منهم  وصل  عداء  مبشاركة 15  كيلومرتا 
النهاية ويف مقدمهم غوردن هالر مسجال  خط 
هذه  دخلت  سنتني  بعد  ساعة.   11:46:58
املسابقة يف شكلها الحديث واملتطور اىل القارة 
االوروبية من بوابة مدينة بلزن التشيكوسلوفاكية، 
وتحديدا يف 30 آب 1980، تاريخ اول ترياتلون 
اورويب. لقيت املسابقة تجاوبا رسيعا يف هولندا 
االهتامم  غياب  لكن  الرشقية.  واملانيا  وبلجيكا 
االعالمي جعل انتشارها بطيئا اىل حد حتى عام 
بثتها محطة  التي  الصور  عندما شكلت   ،1982
اول  يف   ،)Antenne 2( الفرنسية  الثانية  القناة 
ظهور اعالمي واسع، صدمة لدى الجمهور الذي 
اكتشف رياضة مختلفة عن الرياضات التقليدية 

املحصورة يف اماكن محددة. 
والدة  اىل   1985 عام  ادى  التصاعدي  املسار 

نمر جبر

برئاسة   )ETU( للرتياتلون  االورويب  االتحاد 
االيرلندي كون اوكالخان الذي اطلق اول بطولة 
اوروبية. يف السنة التالية اجتمعت الدول الـ11 
العاصمة  يف  االورويب  االتحاد  اسست  التي 
البلجيكية بروكسل ووضعت االسس التنظيمية 

التحاداتها الوطنية.
بعد اربع سنوات تأسس االتحاد الدويل يف االول 
يف  عقد  اجتامع  يف   )ITU(  1989 نيسان  من 
مدينة افينيون الفرنسية، اقر خالله اطالق اول 
العام  آب  يف  نفسها  املدينة  يف  للعامل  بطولة 
لاللعاب  املسافات  تحديد  تم  بعدما  نفسه، 
االربع التي اطلق عليها الحقا املسافات االوملبية 
 DO"، 1500" او   )Distance Olympique(
مرت سباحة، و40 كيلومرتا دراجة هوائية، ثم 10 
كيلومرتات ركضا. وشارك يف البطولة زهاء 800 
عداء وعداءة من 40 دولة، فكان اللقب العاملي 
من نصيب االمرييك مارك الن واالوسرتالية ايرين 
بايكر. منذ تأسيسه اعتمد االتحاد الدويل مدينة 
فانكوفر الكندية مقرا له، قبل ان ينتقل يف كانون 

الثاين 2014 اىل مدينة لوزان السويرسية.
للجنة  التنفيذية  اللجنة  اقرت   1994 آب  يف 
التي  العمومية  الجمعية  يف  الدولية،  االوملبية 
تحت  باريس،  الفرنسية  العاصمة  يف  عقدتها 
وطأة "ترياتلون باريس" الذي نظم تحت االلوان 
برنامج  اىل  الرتياتلون  رياضة  ادخال  االوملبية، 
الرسمية  املشاركة  فكانت  االوملبية،  االلعاب 
االوىل يف اوملبياد سيدين يف اوسرتاليا، واحرز اول 
ميدالية ذهبية كل من الكندي سيمون وايتفيلد 
احصاء  ويف  ماكامهون.  بريجيت  والسويرسية 

عدد  ان  تبني   2012 لندن  اوملبياد  عن  اجري 
تجاوز  الرتياتلون  لنهايئ  بيعت  التي  البطاقات 
53 الف بطاقة، يف مقابل 48 الف بطاقة لنهايئ 

بطولة كرة القدم.
محليا، تأخرت والدة اتحاد الرتياتلون حتى 17 
كانون الثاين 2011، تاريخ صدور مرسوم وزاري 
يقيض بتشكيل اتحاد لرياضة ترياتلون يضم ستة 
نواد هي فينيقيا صور والتضامن صور وايليت 
بريوت وهومنتمن بريوت وهومنمن بريوت وانرت 

ليبانون. 
ديب  محمود  املتقاعد  العميد  االتحاد  رئيس 
الذي سبق له ان شغل عضوية اللجنة االدارية 
لالتحاد اللبناين لكرة السلة، عزا الصعوبات التي 
تواجهها لعبة الرتياتلون عىل الصعيد املحيل اىل 
"عدم وجود رعاية وتسويق جيد للعبة من جهة، 
واالوضاع االقتصادية الصعبة التي متر فيها البالد 
واملنطقة من جهة ثانية التي تنعكس سلبا عىل 
االكرث  الرياضة  وتحديدا  املختلفة،  القطاعات 

تأثرا". 
لجمعيات  السامح  االتحاد  قرار  ان  واكد 
االتحاد  ارشاف  يف  بطوالت  بتنظيم  وبلديات 

عن  االعباء  وتخفيف  اللعبة  نرش  اىل  "يهدف 
االتحاد". ووصف تجربتي البرتون مع جمعيات 
ناشطة بالتعاون مع البلدية، وجونية مع النادي 
اللبناين للسيارات والسياحة، بالناجحتني تنظيام 
ومشاركة من خالل االعداد الكبرية من الرياضيني 

الذين شاركوا فيهام.
وشكا من "الكلفة العالية للمعدات التي تعود 
يرتاوح  التي  الهوائية  الدراجة  مثن  اىل  اساسا 
سعرها ما بني اربعة اآلف اىل عرشة اآلف دوالر، 
واللباس املخصص للرياضات الثالث الذي يرتاوح 
سعره ما بني 150 الف اىل 300 الف لرية. ورغم ان 
االتحاد ينظم بطوالته الرسمية يف نادي الضباط 
اللوجستية  اللوازم  فيه  تتوافر  حيث  املنارة  يف 
)السباحة يف البحر والدراجات الهوائية والركض 
عىل طريق املنارة(، فان الكلفة ال تقل عن اربعة 
اآلف دوالر يتحملها اعضاء االتحاد. نشكو من 
انعدام املساعدة من الدولة، واتحادنا يقع تحت 

عجز، وبطوالتنا ننظمها من متويل ذايت". 
الفئات  يف  العبا   50 من  اكرث  "لدينا  اضاف: 
العمرية املختلفة بينها خامات واعدة، واهتاممنا 

منصب عىل الالعبني الصغار".
تحقيق  دون  لالتحاد  الحديثة  الوالدة  تحل  مل 
عىل  جيدة  من  اكرث  نتائج  السيدات  منتخب 
الصعيد العريب، من خالل الفوز يف بطولة عامي 
2011 و2012 الذي كان يضم كارول بوياجيان 
منتخب  ان  كام  راشد،  وكاتيا  خياط  وترييس 
ابرز  يضم  وكان  الثاين  املركز  يف  حل  الرجال 
الالعبني العرب كيفورك التونيان. وجاءت نتائج 
اول اختبار آسيوي يف االلعاب االسيوية الشاطئية 

يف فوكيت مقبولة. 
اكد  املقبلة،  االستحقاقات  استعدادات  عن 
ديب ان املشاركة اواخر كانون الثاين يف البطولة 
العربية يف مرص، ويف بطولة آسيا يف الفيليبني يف 
ايار، "يف حاجة اىل دعم الدولة حتى نتمكن من 

نرش اللعبة كام هي حالها يف الدول املتقدمة".
فرق  تشكيل  عىل  االمنية  االجهزة  وحض 
لعبة  ابطال  دعا  كام  البطوالت،  يف  للمشاركة 
السباحة يف سن االعتزال اىل االنخراط يف هذه 
اللعبة: "هذه الرياضة تتطلب قوة بدنية، وتتيح 
تحقيق  السباحة  يتقن  الذي  للريايض  الفرصة 

نتيجة جيدة".  

 53 الف بطاقة بيعت 
في نهائي ترياتلون في 

اوملبياد 2012 في لندن 
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نفقات االندية االنكليزية يف كرة القدم االعىل عامليا.هل الثنايئ جواو هافيالنج وجوزف بالتر متورط يف رشوة 100 مليون دوالر؟

مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد كريم بنزمية.

هل يعود كريستيانو رونالدو اىل ملعب "اولد ترافورد" يف مانشسرت؟

هل يعود رونالدو الى يونايتد "بتوصية" من والدته؟80% من الفرنسيني ال يريدون بنزيمة في املنتخب

195 مليون دوالر مدخول وكالء الالعبني في "برميير ليغ"بالتر متورط في رشوة قيمتها 100 مليون دوالر؟

ان  يعتربون  الفرنسيني  من   %80 من  اكرث  ان  للرأي  استطالع  اشار 
املهاجم من اصول جزائرية كريم بنزمية، املتهم بقضية ابتزاز لزميله يف 
املنتخب الفرنيس ماتيو فالبوينا، غري مرغوب فيه يف صفوف منتخب 
»الديوك«،  ردا عىل سؤال »هل ميكن لكريم بنزمية اللعب مجددا يف 
املنتخب الفرنيس؟«. اجاب 50% من االشخاص بـ»كال او ال بأي شكل«، 
و35% بـ»كال ال يستحسن ذلك«. اي ان اكرث من 80% من االشخاص 
الذين شملهم االستطالع يعارضون عودة الالعب اىل صفوف املنتخب، 

يف مقابل 14% اعتربوا ان عودته ممكنة، و4% ال ميانعون يف ذلك.
اتهامه  بعد  اعوام  السجن خمسة  عقوبة  عاما(   27( بنزمية  ويواجه 
ماتيو  املنتخب  يف  زميله  ابتزاز  ومحاولة  اجرامية  عصابة  بتكوين 
فالبوينا، الذي يتهمه بدوره يف شكل مبارش، عرب رشيط »اباحي«. وتم 
وضعه يف 5 ترشين الثاين املايض قيد الرقابة القضائية، مع منعه من 
االتصال باي طريقة كانت بزميله يف املنتخب واملتهمني اآلخرين يف 

هذه القضية. 
فالبوينا  ابتزاز  قضية  يف  بتدخله  املحققني  امام  اعرتف  ان  له  وسبق 
كان  الذين  الثالثة  املحتالون  اليه  لجأ  طفولة  صديق  من  »بطلب 

الربتغايل  النجم  االسباين  مدريد  ريال  فريق  مهاجم  والدة  ان  يبدو 
املقبلة  الوجهة  تحديد  لها دور حاسم يف  رونالدو سيكون  كريستيانو 

الفضل العب يف العامل يف العامني االخريين.
رونالدو  والدة  ان  االنكليزية،  "مريور"  صحيفة  يف  تقارير  ذكرت  فقد 
وعدم  يونايتد،  مانشسرت  السابق  فريقه  اىل  بالعودة  الالعب  اوصت 
امره  حال حسم  يف  الفرنيس،  سان جريمان  باريس  فريق  اىل  االنتقال 

بالرحيل عن صفوف النادي املليك يف نهاية املوسم الحايل.
بعد  باريس  يف  االمنية  االوضاع  من  بتخوفها  قرارها  والدة  وبررت 
الحادث االرهايب الذي اودى بـ130 شخصا بالقرب من ملعب العاصمة 
يف ضاحية "سان دوين"، خالل املباراة الودية بني املانيا وفرنسا، وتأثري 
ذلك عىل حفيدها كريستيانو جونيور الذي يبلغ خمسة اعوام، واعتربت 

ان االمور مستقرة اكرث يف مدينة مانشسرت.
خياليا  عرضا  تجهز  البارييس  النادي  ادارة  ان  الصحيفة  وكشفت 
الف   250 يناهز  ضخام  اسبوعيا  راتبا  وخصصت  رونالدو،  لضم 
جنيه اسرتليني بعد احتساب الرضائب، ليكون خليفة نجم الفريق 
الفريق  مع  عقده  ينتهي  الذي  ابراهيموفيتش  زالتان  السويدي 

التحقيقات  مكتب  ان  يس«  يب  »يب  الربيطانية  االذاعة  هيئة  كشفت 
الفيديرايل يف الواليات املتحدة االمريكية »اف يب اي«، يجري تحقيقات 
يف شأن احتامل تورط الرئيس املستقيل واملوقوف لالتحاد الدويل لكرة 
القدم »الفيفا«، السويرسي جوزف بالتر، يف فضيحة »اي اس ال« تتعلق 

برشوة قيمتها 100 مليون دوالر.

الكرة  يف  املتخصصة  الرشكات  احدى  عن  صادرة  ارقام  اظهرت 
االنكليزية ان اندية الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم "برميري 

الرشيط االباحي يف حوزتهم. منذ ذلك الحني، مل يوجه مدرب فرنسا 
ديدييه ديشان الدعوة اىل بنزمية للمشاركة مع املنتخب.

واوضحت ان رشكة »اي. اس. ال« للتسويق الريايض دفعت رىش 
اىل مسؤولني سابقني يف »الفيفا«، من بينهم جواو هافيالنج الرئيس 
ريكاردو  السابق  التنفيذية  اللجنة  وعضو  لـ»الفيفا«  السابق 
التلفزيوين  التسويق  حقوق  اجل  من  هافيالنج(،  )صهر  تيكسيريا 
من  »الفيفا«  رئاسة  هافيالنج  وتوىل  املايض.  القرن  تسعينات  يف 

عام 1974 اىل عام 1998 قبل ان يحل بالتر مكانه. 
املبالغ  ان هافيالنج كتب رسالة تحدث فيها عن  التقرير  وكشف 
ما  بكل  كاملة  معرفة  لديه  بالتر  ان  مؤكدا  عليها،  حصل  التي 
الرسالة مع طلب  ارفق  الفيديرايل  التحقيقات  حصل، وان مكتب 
هذا  يف  مساعدة  عىل  للحصول  السويرسية  السلطات  اىل  موجه 

الصدد. 
وكان بالتر )79 سنة( نفى سابقا اي تهمة تتعلق برشكة »اي اس 

ال«، واعترب بأن ملف القضية اغلق نهائيا. 
يوما،   90 بالتر موقتا  اوقفت  »الفيفا«  االخالق يف  لجنة  ان  يذكر 
تتعلق  اخرى،  رشوة  قضية  يف  امامها  استامع  لجلسة  وسيخضع 
مببلغ صادق عىل تحويله اىل الفرنيس ميشال بالتيني رئيس االتحاد 

االورويب للعبة »ويفا« املوقوف بدوره بسبب هذه القضية.

 195،65 )زهاء  اسرتليني  جنيه  مليون   130 حواىل  انفقت  ليغ" 
مليون دوالر( عىل وكالء الالعبني العام املايض، بزيادة قدرها 15 

مليون جنيه اسرتليني عن الفرتة السابقة.
االنكليزي  الدوري  موقع  نرشها  التي  القامئة  ليفربول  وتصدر 
املمتاز عىل االنرتنت مببلغ قدره 14،3 مليون جنيه اسرتليني، يليه 
 19،9 اىل  ليصل  تقريبا  رصفه  ما  ضاعف  الذي  يونايتد  مانشسرت 

مليوناً، يف مقابل 12،4 مليوناً لجاره مانشسرت سيتي.
نحو   املمتاز  الدوري  بطل  تشيليس  وجاره  ارسنال  من  كل  وانفق 
11،9 مليون جنيه  لكل منهام، يف مقابل 1،6 مليون جنيه لواتفورد 

الوافد الجديد اىل االضواء وجاء يف ذيل القامئة.
وبلغ مجموع ما انفقه 20 ناديا يف الدوري املمتاز 129،86 مليون 
و3،2  الثانية،  الدرجة  لفرق  جنيه  مليون   26،1 مقابل  يف  جنيه، 
الدرجة  لفرق  جنيه  ومليون  الثالثة،  الدرجة  الندية  جنيه  ماليني 

الرابعة.
واحتسبت املبالغ ما بني االول من ترشين االول 2014 و30 ايلول 

2015، وتضمنت مدفوعات من االندية نيابة عن العبيها.

يف  االرسي  التدخل  ان  "مريور"  واعتربت   .2016 صيف  يف  الفرنيس 
مصري كريستيانو رونالدو، مينح مسؤويل مانشسرت يونايتد فرصة ذهبية 
يف  مدريد  ريال  اىل  انتقاله  من  سنوات  ست  بعد  مجددا  الستعادته 

مقابل 80 مليون اسرتليني.
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عموديًاأفقيًا
كاتب لبناين راحل بدأ مسريته يف 

تلفزيون لبنان له مسلسل »النهر« 
وآخر اعامله مسلسل »ياسمينة« – 

مدينة لبنانية -2 برج معدين يف فرنسا 
ُيرشف عىل العاصمة – موسيقي 

ايطايل راحل اشتهر يف ادارة اوركسرتا 
ميالنو ونيويورك -3 من االطباق 

الرشقية املشهورة – ارسعت يف النهوض 
-4 عمر االنسان – آنسة او سيدة 

باالسبانية – ممر يخرتق الجبل -5 يقرأ 
الكتاب بصوت مرتفع – اصل – ماركة 

سيارات – للتفسري -6 طعم الحنظل 
– عاصمة فيتنام الجنوبية سابقا – 

فرقة لبنانية متخصصة يف الرقص 
واملوسيقى املرسحية كانت انطالقتها 

االوىل عىل ادراج معبد جوبيتري يف 
بعلبك عام 1972 -7 من االشجار – 

عاصمة آسيوية – عاصمة والية تنييس 

االمريكية -8 رشب املاء بال تنفس – 
يشيد ويعظم به يف املجالس – مقياس 

مساحة – حاجز مايئ -9 بزور ُيستخرج 
منها زيت غذايئ جيد – سيايس 

صيني راحل من مؤسيس الشيوعية 
يف بلده -10 اصل البناء – ملكة صور 
االسطورية اسست قرطاجة – نشف 
الحرب -11 للتأفف – فتى اسطوري 

يوناين رائع الجامل ُتنسب اليه 
الرنجسية – دولة عظمى -12 حرف 

جر – رشكة زراعية مرصية او البذور 
الجميلة باالجنبية – رجاء -13 وكالة 
ابحاث الطريان والفضاء االمريكية – 
يرشح الحائط – سارق -14 صاحب 

وصديق – فيلسوف املاين راحل نرش 
كتاب “رأس املال” بعد موت مؤلفه 
ماركس -15 رأس معروف يف اقايص 

افريقيا الجنوبية بالكاب تاون 

مغامر وريايض لبناين نجح يف تسلق 
قمة ايفرست يف جبال الهماليا يف 15 
ايار 2006 – بناء رحب يتخذ مأوى 

للجنود او مخزن للمؤن -2 وزير 
خارجية هتلر خالل الحرب العاملية 
الثانية – وكالة انباء عربية -3 وكالة 

انباء عربية – دود يقع يف الصوف 
والخشب والثياب -4 حرب جرت بني 

تغلب وبكر يف الجاهلية – يبسط 
قدميه – عائلة موسيقي اسباين راحل 

-5 اشتاق اليه – فيلسوف وطبيب عريب 
كبري ُعرف بالشيخ الرئيس – من االزهار 

-6 نادي كرة قدم اسباين مشهور -7 
مطار دويل فرنيس ومعرض طريان عاملي 

مرة كل سنتني – غفلة النوم – زار 
االماكن املقدسة -8 منطقة يف اململكة 

العربية السعودية يقع مقر االمارة فيها 
يف مدينة ابها – واحد باالجنبية – احدى 

الواليات املتحدة االمريكية -9 بواسطتك 
– يقرع الجرس – خبز يابس – شبه 

جزيرة صحراوية يف مرص تربط افريقيا 
بآسيا -10 شاعر ايطايل من مدينة 
فلورنسا اعظم اعامله “الكوميديا 

االلهية” – مملكة اوروبية – مدينة 
زراعية مرصية -11 ساللة هندية ملكت 

يف البريو تدل آثارهم عىل حضارة 
غنية وتراث فني – افصل واميز الجيد 

من الرديء – حقد وغش -12 عرف 
الديك – نوع من الحامم الربي فيه 

بياض فوق ذنبه – خفف حجم القوات 
العسكرية او قلل املرصوف -13 رقة 
األم عىل ولدها – راحة اليد – مدينة 

بوذية مقدسة عاصمة التيبت – خاصتها 
باالجنبية -14 نقايب ورئيس جمهورية 

بولوين حائز جائزة نوبل للسالم – يضجر 
ويسأم -15 رئيس حكومة لبناين راحل 

املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

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: 
دولة آسيوية

اوالن باتور – افغانستان – اندونيسيا 
– ارمينيا – العراق – الكويت – اليمن 

– ايران – باكستان – بوتان – بكني 
– باكو – تايبي – جرش – جدة – 

دمشق – دييل – ديب – دكا – سلطنة 
عامن – سوريا – سيول – صور – غزة 
– فيتنام – قربص – قطر – كواالملبور 

– كازاخستان – كوريا – لبنان – 
منغوليا – ملديف – مسقط – نيبال

الضائعة  الكلمت الضائعتالكلمة 
 
 

 ا ن ا ث و ب ا ق ا ر ع ل ا ن
 ل ن ا ا ل ي م ن غ ط د ل د ا

 ا ن د ي د ك ا ز ق ي ب م ش ث
 ب ن ا و ل ل ة ش ل ن ش ر ج ش
 ي ا ب ر ن و م ي ا ق ج ي د خ
 ن م ا ش ي ي غ ن و ك ا ب ة ا
 ا ع ك و ر ا ش ن ث ا ي ب ي ز
 ف ة ش ر و ب ا ي م ش ي و ل ا
 ي ن ث ي ص ر د ر ا ن ي ك ب ك
 ث ط ا ا م ا ب ط ث ي و ك ل ا

 ن ل ن ي ي ص ي ق ا م ل د ي ف
 ا ش ن ر ر ا ف غ ا ن ش ث ا ن
 م ي و ب ا و ل ا ن ب ا ث و ر
 ا ك ق ن ر و ب م ل ا ل ا و ك

 
 

 دولت آسيويت: حروف 7الكلمت الضائعت مكووت مه 
 

 –بوحان  –باكسخان  –ايران  –اليمه  –الكويج  –العراق  –ارميىيا  – اودوويسيا –افغاوسخان  –اوالن باحور        
 –سيول  –سوريا  –سلطىت عمان  –دكا  –دبي  –ديلي  –دمشق  –جدة  –جرش  –حايبي  –باكو  –بكيه 

 –ملديف  –مىغوليا  –لبىان  –كوريا  –كازاخسخان  –كوااللمبور  –قطر  –قبرص  –فيخىام  –غسة  –صور 
 ال                                          ويب –مسقظ 

 كلمات متقاطعة  82
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 SU DO KU متفرقات

ا م ن ب س و رغ ا ط ن ية خ م تي ج و د ن ي

 28 =

ر ط ا ي قص ب ل ا ي نل و و ص يف و ل ر ا ق ا

 41 =

و ف ي ف زب وھ ز س ق ل ي بت س و ب ر

 35 =

و ا ب ن ي تك ر ا ت س ب اك و ي و تم ا ص ي ع

32 =

װװװװ
35383627

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
داء ٌصٌب االنسان من كثرة االكل او من عسر الهضم 16-

جزء من اربعة وعشرٌن من اجزاء الشًء
اسم اطلقه العرب على ملكة سبأ التً قصدت سلٌمان الحكٌم 

كبرٌاء الرجل وغروره 
ٌُشرف على خلٌج نابولً االٌطالً دمر مدٌنة بومباي عام   وطمر سكانها تحت الحمم 79جبل بركانً 

الحصة من الشًء او الحظ 
لقب ثانً الخلفاء الراشدٌن عمر بن الخطاب 

من اسماء النسر
فٌلسوف ٌونانً احتقر الغنى والتقالٌد والناس قضى حٌاته فً برمٌل

تجاوز الحد فً الظلم او فً اندفاق الماء
من رجال السٌاسة ومن اعضاء مجلس الشٌوخ الرومانً اشترك فً مؤامرة اغتٌال ٌولٌوس قٌصر 

َمن شُرف بنفسه ال بشرف ابائه فنال العلى بكده واجتهاده وذكائه
مدٌنة ٌابانٌة فً هونشو عاصمة البالد سابقا احتضنت البالط االمبراطوري الكثر من الف عام

              حروف مبعثرة                   

1938شخصٌة خارقة تظهر فً منشورات دي سً كومكس ُتعرف بالبطل الجبار الذي بزغ نجمه عام 
رجل طماع ٌسعى الى بلوغ غاٌته مهما كلفه االمر

ٌُعرف بخلٌج النبات نظرا الى النباتات الممٌزة على شواطئه خلٌج صغٌر ٌقع فً والٌة نٌو ساوث وٌلز االوسترالٌة 

حروف مبعثرة

منشورات  يف  تظهر  خارقة  شخصية   -1
الجبار  بالبطل  ُتعرف  كومكس  دي يس 

الذي بزغ نجمه عام 1938
غايته  بلوغ  اىل  يسعى  طامع  رجل   -2

مهام كلفه االمر
3- خليج صغري يقع يف والية نيو ساوث 
النبات  بخليج  ُيعرف  االوسرتالية  ويلز 

نظرا اىل النباتات املميزة عىل شواطئه
4- من اسامء النرس

الغنى  احتقر  يوناين  فيلسوف   -5
والتقاليد والناس قىض حياته يف برميل

6- تجاوز الحد يف الظلم او يف اندفاق املاء
اعضاء  ومن  السياسة  رجال  من   -7
يف  اشرتك  الروماين  الشيوخ  مجلس 

مؤامرة اغتيال يوليوس قيرص 
8- َمن رُشف بنفسه ال برشف ابائه فنال 

العىل بكده واجتهاده وذكائه

9- مدينة يابانية يف هونشو عاصمة البالد 
االمرباطوري  البالط  احتضنت  سابقا 

الكرث من الف عام
10- جزء من اربعة وعرشين من اجزاء 

اليشء
سبأ  ملكة  العرب عىل  اطلقه  اسم   -11

التي قصدت سليامن الحكيم
12- كربياء الرجل وغروره

13- جبل بركاين ُيرشف عىل خليج 
نابويل االيطايل دمر مدينة بومباي 
تحت  سكانها  وطمر   79 عام 

الحمم 
14- الحصة من اليشء او الحظ   

عمر  الراشدين  الخلفاء  ثاين  لقب   -15
بن الخطاب    

16- داء يصيب االنسان من كرثة االكل 
او من عرس الهضم 

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 
16 مستطياًل. فوق كل 

مستطيل تتبعرث حروف 
عند انتظامها تشكل جواباً 

لألسئلة الواردة أدناه. 
عند معرفة أحد األسئلة 

نضع الجواب داخل 
املستطيل مع رقم السؤال 

وهكذا دواليك. ملعرفة 
صحة األجوبة نجمع 

األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق 
مع األرقام املوجودة يف 

أسفل ويسار الشبكة.

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

قاص وروايئ وسيايس سوري )1918 - 2006(. ولد 
يف الرقة وعاش فيها ميارس الطب وخدمة مجتمعه. 
ُيعد من اهم اعالم القصة والرواية يف سوريا والعامل 

العريب. من كتبه “فارس مدينة القنطرة”.

4+5+9+1+8+7+13 =  املداوي
15+12+10+2 =  ريق الفم

16+11+14 =  يأيت بعد
3+6 =  وضع خلسة

 SU DO KU

4 6 5 8
3 1
6 9

1 2 6 5
1 7 9
5

6 3 2 8
5 8
2 7 1

Sudoku مستوى صعب 

2 3 5 4 8 1
8 3 7

7 4 6
5 7 6 2 3
9 4 3 2

4 9 6
9 2 5 6 4
5 8

8 1 9 7 2

Sudoku مستوى سهل

4 8
1 4 9 8 6

9 5
1 5
6 3 1 7

4 3
8 6

9 7 2 4
7 1 5

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

حلول العدد27
8 4 2 5 6 3 1 7 9
5 9 7 1 2 4 6 3 8
1 3 6 7 8 9 2 5 4
7 2 5 8 3 1 4 9 6
9 1 4 2 5 6 7 8 3
3 6 8 9 4 7 5 1 2
2 5 9 6 1 8 3 4 7
6 7 3 4 9 5 8 2 1
4 8 1 3 7 2 9 6 5

Sudoku حل مستوى صعب 
6 5 8 1 3 4 9 2 7
7 2 3 6 5 9 1 4 8
9 4 1 7 8 2 6 5 3
4 7 6 2 9 8 5 3 1
3 9 2 5 6 1 8 7 4
8 1 5 3 4 7 2 6 9
1 6 9 4 7 5 3 8 2
5 8 4 9 2 3 7 1 6
2 3 7 8 1 6 4 9 5

Sudoku حل مستوى وسط

8 6 7 9 5 2 4 3 1
9 3 5 7 1 4 8 6 2
1 4 2 3 6 8 7 5 9
2 8 1 4 3 9 6 7 5
3 5 9 6 8 7 1 2 4
4 7 6 5 2 1 3 9 8
5 9 4 1 7 6 2 8 3
6 1 8 2 9 3 5 4 7
7 2 3 8 4 5 9 1 6

Sudoku حل مستوى سهل
 SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

عموديا
1 ـ ساملوط – جورج خباز -2 عولس – راود – زوربا -3 يرش – 
فا – ترف – يك -4 دير البحري – يوح -5 عتيد – لشبونة – ادب 
-6 قاف – اسد – ين – صويا -7 لن – دنا – حس – رين -8 يم 
– االناضول -9 شارد – غل – لب – يدور -10 ارميا – تانغو -11 
اريا – بت – باول – آت -12 نو – مل – حانوت – كرر -13 لسان – 
بذر – يفسد -14 ايناس الدغيدي – يا -15 ياسني بقوش – سيكام 

 افقيا
-1 سعيد عقل – شو ان الي -2 موريتانيا – روسيا -3 الرشيف – 
مريس – انس -4 لس – اد – الناي -5 فل – انا – سن -6 طرابلس 
اردو  املتحذلق -8 جوارب – حن –  الغرب – باب -7 حشد – 
-9 ود – يونس االبن – غش -10 ين – ضب – اودي -11 جزرية 
– فو – توت – دس -12 خوفو – ليال – ي ي ي -13 بر – حاور 

– دن – كف -14 ايب – دييغو غارسيا -15 زاكوبان – روتردام 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 باغان -2 كاممة -3 ارمادا -4 

فقاقيع -5 ازرو -6 زاهد -7 اراتو -8 
رخصة -9 توباز -10 صوديوم -11 
تاج محل -12 عنكبوت -13 عمرة 
-14 قريحة -15 عرقا -16 ضوضاء 

الكسندر غراهام بيل 

عدس برتابو كل يش بحسابو

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
االقحوان

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.  

حدث يف مثل هذا الشهر 

كانون الثاين 1785: اول رحلة جوية 
بواسطة  فرنسا  اىل  انكلرتا  من  تعرب 

منطاد هوايئ.

محاولة  اول   :1922 الثاين  كانون 
السكري  مرىض  ملعالجة  ناجحة 

بعقار االنسولني.

وكالة  انشاء   :1956 الثاين  كانون 
القاهرة،  يف  االوسط  الرشق  انباء 

وهي اول وكالة انباء عربية.

تغلق  ايطاليا   :1990 الثاين  كانون 
برج بيزا امام الزوار بسبب اشتداد 

درجة متايله والخوف من سقوطه.
         

معلومات عامة

كان االطباء قدميا يرضبون املرىض 
الجراحة مبطرقة خلف  اجراء  قبل 
الوعي  يفقدوا  يك  الجمجمة 
التخدير  اكتشاف  تم  حتى  لفرتة، 
الطبيب االمرييك  الحديث عىل يد 

وليام مورتون

طرائف
والصحايف  واالديب  السيايس  سئل 
لو  زكور:  ميشال  الراحل  اللبناين 
ايهام  والنيابة  الصحافة  بني  خرّيت 

تفضل؟ اجاب: 
بحب الروح الشفافة

            واالبداع الثقايف
النايب بدو كلمة شعب              

والكلمة للصحايف        

اقوال مأثورة
ان  ميكن  الحزن  ان  اتصور  »كنت   
ان  اتصور  مل  لكنني  صديقا،  يكون 
لغته  ونتكلم  نسكنه  وطنا  يكون 

ونحمل جنسيته« 
)تيش غيفارا(
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فور تسلم املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
هندسة  "آلية  تسميته  ميكن  ما  وضع  جرى  مهامته، 
جديدة" لالمن العام واعادة هيكلته وتحديد االهداف 
االسرتاتيجية. من بني هذه الربامج اصدار مجلة خاصة 
تكون  ليك  العام"،  "االمن  اسم  تحمل  العامة  باملديرية 
العسكريني  مرآته وصورته وصوته، ووسيلة تواصل مع 
عىل  واملقيمني  املواطنني  ومع  املديرية،  يف  واملدنيني 
االرايض اللبنانية والسفارات املعتمدة يف لبنان وسفاراتنا 

يف الخارج.
تدعو  التي  الثقافة  مثار  من  االوىل  الخطوة  كانت هذه 
التي تدعو دامئا  الرؤية  الطويل.  املدى  التفكري عىل  اىل 
التأسيس لعمل  التفكري فوق كل ما هو آين، مبعنى  اىل 
مؤسسايت الجيال مقبلة، تراعي الراهن وتسترشف اآليت. 
عىل هذه القاعدة وضعت خطط قصرية ومتوسطة االمد 

لبناء املؤسسة وهي واضحة املعامل، محددة االهداف. 
العام"  "االمن  مجلة  تطوي  الجديد  العام  اطاللة  مع 
عكست  مهنية،  انجازات  عىل  عمرها  من  ونيفا  سنتني 
الجهد املتواصل والحرص الدائم عىل ان تكون يف مستوى 
والصادقة،  الحرة  االعالمية  واملهنية  الحرفية  من  عال 
تواكب  التي  والغنية  املتنوعة  باملوضوعات  تزخر  وان 
التغطية  وتوفر  املديرية،  نشاطات  وتنقل  االحداث، 
املطروحة عىل غري مستوى  والقضايا  للتطورات  الوافية 
او  هوى  دون  ومن  املسؤولية  منطلق  ومن  وصعيد، 

انحياز اال اىل الحقيقة والوقائع.
جهدت مجلة "االمن العام" ليك تكون مرجعا تثقيفيا 
امامهم آفاق املعرفة يف  العام، يفتح  لعسكريي االمن 
كل الشؤون الداخلية والخارجية، وكذلك منربا اعالميا 
لكل مواطن يتناول كل ما يدخل يف صلب اهتامماته 
من ابواب سياسية وامنية واقتصادية وثقافية وصحية 
يتعرفون  عليها،  يطلعون  ورياضية...  وفنية  وتربوية 
العدد  ظل  يف  خصوصا  بينها  مييزون  حقائقها،  عىل 
وانحيازات  بهوى  املوسومة  االعالم  وسائل  من  الكبري 

بعضها مؤذ وخطري.  
عىل  نهضت  العام"  "االمن  ملجلة  ابراهيم  اللواء  رؤية 
معطى اسايس يف عامل االعالم جوهره ان االعالم يف عاملنا 

الحارض ميتاز بالتعددية والتنوع  والرسعة والكم الهائل 
من املعلومات واالخبار والربامج والتحقيقات، التي غالبا 
ما تتناقض يف ما بينها بسبب اسلوب صياغتها وتوجيهه 

يف سياق معني يخدم سياسات واجندات محددة. 
يف ظل مشهد اعالمي كهذا، كثيف ومربك، يسعى كل  
خالل  من  استطاعته  قدر  االوضاع   متابعة  اىل  شخص 
املعطيات التي تتوافر له، حتى ليعتقد يف بعض االحيان 
انه يف حاجة  اىل ترتيب منهجي ملا يسمعه او يشاهده.

من هنا  كانت اهمية االخبار املكتوبة سواء عرب االعالم 
مثابة  اضحت  الكتابة  لكون  االلكرتوين،  ذاك  او  الورقي 
شاء  اىن  اليها  والرجوع  الركون  ميكن  مدونة  وثيقة 
التي اخذت موقعها  العام"،  "االمن  املرء، فكانت مجلة 
لتوفر  االخرى،  االعالمية  الوسائل  من  غريها  جانب  اىل 
مساحة معينة من الثقافة االعالمية لعسكريي املديرية 
من جهة، ورشائح  كثرية من اللبنانيني من جهة اخرى. 
اىل  وانحازت  السياسية  االنقسامات  فوق  قفزت  لذا 

املوضوعية واملهنية والحرية املسؤولة.
داخليا  املطروحة  امليادين  كل  يف  حضورها  يف  املجلة 
وحبهم  القراء  نهم  تروي  وتجرد،  مبوضوعية  وخارجيا، 
لالطالع واملعرفة. لذا اخذت ادارة التحرير عىل عاتقها، 
بتوجيهات املدير العام، ان تبقى املجلة يف موقع الريادة، 
اللبنانية  الصحافية  املنظومة  داخل  طريقها  تشق  ليك 
مناخات  يف  االعالمي  املولود  هذا  ويرتعرع  والعربية، 
صحية، وبيئة  توفر حرية التعبري باسلوب راق ومسؤول.

آملني  القراء،  اىل  التحية  كل  الجديد  العام  اطاللة  مع 
معهم يف ان ينعم وطننا وشعبه باالمن والخري والسعادة، 
وتكتمل حلقات السلطة فيه بانتخاب رئيس للجمهورية، 
هو  الذي  االستقرار  ويعم  الدستورية  الحياة  فتنتظم 

اساس االزدهار.
فاىل السنة الجديدة.

... إلى السنة الجديدة

رئيس التحرير المسؤول
العميد م. منير عقيقي

إلى العدد المقبل

LLDJ_smile 21-28.5 AR.indd   1 9/23/15   12:43 PM




