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االفتتاحيّة
بقلم املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

األمن العام مؤسسة عريقة من أسالك الدولة توىل منذ
النصف الثاين من أربعينات القرن املنرصم أدواراً كبرية يف
الدفاع عن لبنان وأبنائه ،وكشف ما يرت ّبص به أعداؤه من
رشور ،وإماطة اللثام عن محاوالت اإليقاع به يف ارشاك
سجل يف هذا املضامر نجاحات بارزة مو ّثقة ال مجال
الفتنةّ .
ألي نكران أو تشكيك فيها.
من هذا املنطلق ،اضطلع األمن العام بأدوار رئيسة يف الحفاظ
عىل األمن السيايس واإلجتامعي واالقتصادي ،من دون أن
يتقاعس يوماً عن مراقبة الوافدين اىل لبنان وتت ّبع تحركاتهم،
والسهر عىل التحقق من إخضاع هذه التح ّركات لسلطان
القانون اللبناين ،أو خروجها عليه ،وتق ّيدهم بنظام اإلقامة.
ليس األمن العام وحده يف امليدان .هو جزء ال يتجزأ من املنظومة
العسكرية واألمنية اللبنانية ،ويفخر بانتامئه اىل منظومة تش ّكل
عصب اإلستقرار الوطني واملظلة الواقية ،وانتظام العمل عىل
تهب عليها
كل املستويات يف هذه الدولة التي تتقاذفها الرياحّ ،
من كل صوب بسبب التوترات الدولية واإلقليمية وتداعياتها
السلبية .رياح ُتش ّلع أكرث الدول متاسكاً .فكيف بلبنان البلد
املتعدّد واملتن ّوع الذي يضم مجتمعه مروحة واسعة من
ظل أشد بأساً
الطوائف واملذاهب واألحزاب؟ لكن هذا الوطن ّ
ومناعة وصالبة مماّ ظنّ الكثريون للسببني اآلتيني:
أو ًال :نظامه الدميوقراطي عىل ما يعرتيه من ثغر.
ثانياً :إرادة أبنائه يف العيش معاً عىل رغم اإلمتحانات التي
واجهت هذه الصيغة وال تزال.
التمسك بالنظام الدميوقراطي وإرادة العيش هام عامد
إن
ّ
السلم األهيل ،والتزام األطراف اللبنانيني إياه يش ّكل بيئة

حاضنة لإلستقرار يعمل األمن العام ،اىل جانب املؤسسات
العسكرية واألمنية األخرى وتحت رعاية الدولة ،عىل حاميتها.
قد يتساءل البعض عن السبب الكامن وراء مشاركة األمن
العام يف الخطة العسكرية واألمنية التي ن ّفذت أخرياً يف
الضاحية الجنوبية ومدينة طرابلس لضامن األمن ،وتبديد
مخاوف املواطنني بعد سلسلة اإلنفجارات التي رضبت مناطق
مختلفة من لبنان ،والسيام منها هاتني املنطقتني العزيزتني كام
املدن والبلدات األخرى ،يف حني ال يتعدى األمر إطار مهامت
الجيش وقوى األمن الداخيل واالمن العام وصالحياتهم.
دفعاً لكل التباس وغموض وتأويل ،ال بد من اإلشارة اىل اآليت:
أ ـ يتط ّلب األمن من الجميع تضافر الجهد ،وحشد اإلمكانات،
وعدم التقاعس يف تنفيذ القانون وأداء املهامت .وهذا يقيض
يف بعض األحيان املساهمة يف أي عمل يؤدي اىل اإلستقرار.
من هنا ينبغي النظر اىل مشاركة األمن العام يف الرتتيبات
العسكرية واألمنية للضاحية الجنوبية.
تعكس هذه املشاركة سم ّو الرسالة التي ينخرط اإلنسان من
أجلها يف القوى األمنية ،رغم ما تحمل من مخاطر .رسالة
موجهة اىل الشعب لطأمنته ،والتأكيد أن العمل لبسط األمن
ّ
وتوفري األمان واإلستقرار واجب تهون دونه أغىل التضحيات.
ب ـ فوجىء البعض مبشاركة األمن العام يف الرتتيبات
العسكرية واألمنية يف وقت ينبغي ان تكون هذه املشاركة
موضع ترحيب ،وحافزاً ملضاعفة الدعم املعنوي ،ألن اإلستقرار
يعم كل بقعة من لبنان ،وأن ال نبخل بأي جهد
يجب أن ّ
لتحقيق هذه الغاية.
ج ـ وجود األمن العام اىل جانب القوى األخرى ،والسيام
الجيش وقوى األمن الداخيل ،مفخرة للسلك واملنضوين فيه،
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وان املنظومة العسكرية واألمنية اللبنانية واحدة وان تعدّدت
أسالكها وأجهزتها .ال تفرقة ومتييز يف ما بينها ،بل تكامل يف
أداء دور واحد وإن بأساليب مختلفة ،من أجل توطيد دعائم
األمن واإلستقرار بحسب إالمكانات املتوافرة .لن يبخل األمن
العام يف تقديم الغايل والنفيس للوطن وأبنائه .
ان عسكريي األمن العام مفخرة للوطن الذي أقسموا اليمني
وسيسجل لهم التاريخ أنهم كانوا املبادرين
عىل الوفاء له،
ّ
ـ مبا ملكوا من قدرات متواضعة ـ بالوقوف اىل جانب
سائر القوى العسكرية واألمنية اللبنانية من أجل الدفاع
عن لبنان يف هذه األحوال العصيبة التي تتدافع فيها رياح
الفتنة ،وتتواثب لتقويض ركائزه واسقاطه .وإين عىل ثقة بأن
السواعد االبية والجباه العالية لن مت ّكنها من ذلك ،ألن هؤالء
العسكريني نشأوا عىل الوفاء للمبادىء والقيم ،وهم رجال
يستعذبون الفداء عىل التنكر لدورهم ورسالتهم املكرسة
للبنان ـ الوطن ،لبنان ـ اإلنسان ،لبنان ـ العيش الواحد.
ال تزال املنطقة تعيش أحداثاً مؤملة تنذر بتغريات جغرافية
وتبدّالت سياسية ودميوغرافية واجتامعية ،وإن مل نتدارك
خطورة ما نحن قادمون إليه متى استمر هذا التدهور بوتريته
املضطردة ،ونعمل جاهدين عىل إخامد النار التي تحاول أن
تلتهم تاريخنا وحضارتنا وقيمنا وثقافتنا وإنساننا ،لن يغفر لنا
أبناؤنا وأحفادنا ما قد نكون تس ّببنا به يف حق أنفسنا.
تحاول االزمة اإلقليمية بسط وشاحها األسود عىل وطننا
بوجوهها املتعددة ،ما يحتم عىل اللبنانيني جميعاً تضافر
الجهود يك يكونوا جبهة واحدة مرتاصة يف وجه هذه الفتنة،
وقطع دابرها ،وتجفيف منابعها املذهبية والطائفية التي

تضخ مبيقات مل تكن منذ التاريخ حتى عاملنا الحارض سوى
عوامل تفجري بني أبناء الوطن الواحد.
ال بد ،إذاً ،من إعادة بناء "اإلنسان" فينا بعدما ش ّوهته األفكار
املستولدة واملستوردة الغريبة عن ديننا ومجتمعنا ،التي
مل تخدم يوماً سوى العد ّوين املرتبصني بنا ،وهام إرسائيل
واإلرهاب ،وقد أصبح لزاماً علينا أن نصون بلدنا ونحميه
ونضمن أمنه وإستقرار بنيه واملقيمني عىل أرضه .ال يتحقق
ذلك إال بتأكيد املصالحة الوطنية واإلميان بالعيش الواحد
عىل قاعدة بناء مؤسسات الدولة عىل أسس وطنية تساهم
يف تطوير نظامنا الدميقراطي عن طريق تحديث القوانني،
وأن نقدّم للشعب اللبناين منوذجاً حضارياً يتطلع من خالله
إىل دولة يفتخر بإنتامئه إليها ،تؤمن له الخدمات عىل أنواعها
ليعيش حياة كرمية محورها كرامة "اإلنسان واملواطنية
الصالحة".
كانت عملية إطالق املخطوفني اللبنانيني التسعة يف إعزاز
السورية شاقة وال ريب ،وتكللت أخرياً بالنجاح بعد طول
عناء ،ومت ّيز هذا اإلنجاز بالدور الرئييس والجهد الكبري اللذين
اضطلع بهام رئيس الجمهورية العامد ميشال سليامن يف
رعايته أعامل اللجنة الوزارية املؤلفة من الوزراء مروان رشبل
وسليم جريصايت وعدنان منصور وشكيب قرطباوي ،وكل
مراحل املفاوضات واالتصاالت مع أفرقاء محليني ودوليني.
قبل أن نطوي هذه الصفحة ،ال بد من أن نشري اىل أننا لن
نتوقف قيد أمنلة عن متابعة قضية املطرانني بولس اليازجي
ويوحنا إبراهيم وسائر املخطوفني ،آملني يف أن نزف خرب
إطالقهم قريباً.
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رئيس التحرير املسؤول
العميد االداري منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  3000ل .ل.
االشرتاك السنوي
لألفراد  50،000ل.ل.
للمؤسسات  150،000ل.ل( .ثالث نسخ شهرياً)
مسؤولة العالقات العامة واإلشرتاكات
املالزم اإلداري نانيس الحواط
الربيد االلكرتوين:

gsmagazine@general-security.gov.lb

االدارة والتحرير
العنوان :املديرية العامة لألمن العام،
املبنى رقم  ،1قبالة قرص العدل ،بريوت
هاتف01/429074 01-/425704 :
فاكس01/429074 :
موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb
تنفيذ وإخراج
برنار كامل
الطباعة :مطبعة زيدان – املنصورية
هاتف04 /401764 :

الفهرس
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مقابلة

ال يزال الرئيس التوافقي حاجة ،الن لبنان قائم عىل التوافق

الرئيس نبيه برّي لـ"األمن العام":

األمن للدولة...
ونقطة على السطر

عىل ابواب انتخابات رئاسة الجمهورية ،تجتمع يف
رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري أدوار شتى .ليس
توجيه الدعوة اىل جلسة االنتخاب فحسب ،بل أيضاً
ضامن اوسع توافق حول االستحقاق ،ومواصفات

الرئيس الجديد ،والتئام الربملان بنصابيه السيايس
والقانوين .تلتقي عنده الكتل النيابية عىل وفرة
تناقضاتها وخالفاتها عىل معظم امللفات تقريباً .كذلك
حال الوساطات والجهود
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تحدّث رئيس املجلس نبيه ب ّري اىل "األمن
العام" يف حوار طويل ،يف عني التينة ،يف كل
الهواجس واملخاوف ،وارسل اشارات طأمنة
وتبديد القلق رغم اعرتافه بالصعوبات التي
يعرب بها لبنان سواء يف ازماته الداخلية او
تداخلها مع االزمة السورية.
عندما يقول رئيس املجلس انه من قلة قليلة
من السياسيني ال اعداء له ،يكفي ان تفتح
مواقفه االبواب عىل الحلول ال ايصادها.
يطمنئ اىل االستحقاق الرئايس املقبل ،ويحض
ويوجه اصابع
عىل استعجال تأليف الحكومة ّ
اتهام اىل املعرقلني .يتمسك بدعوته اىل
الجلوس اىل طاولة الحوار الوطني يف قرص
بعبدا ،ويقدّم مجدداً مبادرته اطاراً له .يقول
ان ما توخاه من مبادرته ليس اقرار جدول
االعامل ببنوده كلها يف خمسة ايام ،وامنا
التوافق عىل "شكل الحكومة وليس تشكيلها".
اما تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب فتدخل
يف الصالحيات الدستورية لرئيس الجمهورية
والرئيس املكلف.
واكد رئيس املجلس انه ادرج يف مبادرته بنوداً
يعتربها محسومة بالنسبة اليه كاملقاومة ،اال
انه ادخل ايضا بنودا تشكل هواجس الفريق
اآلخر .وجزم بان النصاب القانوين لجلسة
انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية هو ثلثا
مجلس النواب ،وقال" :كفانا مزاحاً بلعبة
النصف  .+1النصوص الدستورية واضحة
ورصيحة .قد يحتاج تأمني نصاب الثلثني اىل
جهد وعمل دؤوب ،لكن يقتيض ان يكون
يف القاعة الثلثان من اجل ان اعلن افتتاح
الجلسة" .ومل يستبعد تكرار تجربة "الرئيس
التوافقي الن لبنان يحتاج اىل التوافق".
وقال بان احدا مل يفاتحه يف االستحقاق و"لن
اسمح بذلك ،فكل أوان ال يستحي باوانه".
واتهم قوى  14آذار بعرقلة تأليف الحكومة.
واذا نفى وجود وسطيني ،وصف النائب وليد
جنبالط بانه "واسطة العقد" .والحظ ان الدعم
الذي يحتاج اليه لبنان من الغرب ليس املال،
بل الحل السيايس لالزمة السورية ،مشريا اىل
خطورة عبء النازحني السوريني عىل لبنان.
وتحدث عن أمنني ،لبناين ـ لبناين واقليمي،
مبديا ارتياحه اىل ان احداً من االفرقاء "ال يريد
العودة اىل االقتتال كام حدث عامي 1958

و ."1975وقال" :االمن هو للدولة ،ونقطة
عىل السطر".

هنا وقائع الحوار
■ هل نحن مقبلون ،دولة الرئيس ،عىل فراغ
يف االستحقاق الرئايس؟
□ إذا كان القياس ما نعيشه اليوم ،فإن
السؤال يصح .أما إذا صممنا عىل العودة
اىل اصالتنا نقول ال .ما يحصل يف لبنان اآلن
يثبت اننا ،كلبنانيني ،لسنا مستعدين يك
نحكم أنفسنا ،وليست لدينا قابلية يك نحكم
أنفسنا .ملاذا؟ ال أعرف .كنا نتحجج دامئاً بأن
سوريا تتدخل يف شؤوننا ،أين هي اليوم؟ أمل
تحملني هذه الحجة وسواي عىل أن أخرتع
«س .س»؟ هل ُيصدّق أن دعوة إىل الحوار،

مبادرتي للحوار ّ
توخت
استعجال التوافق
على شكل الحكومة
ال على تشكيلها

أياً يكن نوعه ومواضيعه ،تستنزفنا أشهراً
طويلة وال يحصل الحوار .أريد أن أسأل هنا:
َمن يتحاور مع َمن؟ املتفقون ال يتحاورون،
بل املختلفون .ال يدور الحوار عىل ما هو
متفق عليه ،بل املختلف عليه سواء كان
عىل مستوى دويل أو اقليمي أو بني دولتني
أو عشريتني أو شخصني حتى .ال أدافع عن
املواضيع التي أدرجتها يف دعويت إىل الحوار،
بل وضعت كل ما هو خاليف ،وبينها مسائل
هي عندي من البديهيات وغري قابلة للنقاش
وأولها املقاومة .مع ذلك ادخلت اإلسرتاتيجيا
الدفاعية ،عل ًام أن هذه املسألة محسومة
بالنسبة إيل .وضعت يف الدعوة أيضاً مواضيع
يعتربها الطرف اآلخر غري محسومة .كانت
هناك انتقادات للدعوة إىل الحوار ووافق
عليها الجميع سوى ما يتعلق بشكل الحكومة
وبيانها الوزاري.
نحن اليوم يف الشهر السادس ونيف من
البحث يف شكل الحكومة وليس تشكيلة
الحكومة .شكل الحكومة ال يعنى به رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهام،
بل كل األفرقاء السياسيني بال استثناء.
يعني شكل الحكومة ان تكون سياسية أو
تكنوقراط ،موسعة أو مصغرة وما إىل ذلك.
أليس هذا ما نخوض فيه منذ ستة أشهر وال
نزال؟ بدأنا بالقول بحكومة تكنوقراط

طعم النصر والدولة والسيادة
يف س��ياق الحديث م��ع الرئيس نبيه ب ّري يف عني التينة ،راحت األنب��اء واملعلومات تتواتر عن
اطالق املخطوفني اللبنانيني التسعة يف إعزاز ،وانهم باتوا يف طريقهم اىل لبنان يصحبهم املدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابرهيم ،فشاء التعليق عىل الحدث االستثنايئ مبوقف استثنايئ:
"ما حصل هو نرص بعدما كنا قد بدأنا ننىس طعم النرص يف لبنان .طعم النرص والدولة املجبول
بالس��يادة .هذه املرة ،برصاحة ومنذ فرتة ليس��ت بقصرية ،أقدم املدير العام لألمن العام عىل
عمل ملصلحة كل الدولة اللبنانية ،وكل الش��عب اللبناين بال استثناء ،عنيت بذلك هذا الدأب،
وه��ذا الح��دب ،وهذه اللولبية يف املرونة توص ًال اىل انجاح ه��ذه الخطوة يف اطالق مخطوفني
تسعة بقيوا  17شهراً يف الظلم والعدوان.
طبعاً ال يحجب عني هذا النرص الحقيقي الذي جاء منقوصاً بعدم وجود املطرانني املخطوفني،
ولكنني عىل علم ويقني بان اللواء عباس ابرهيم س��يتابع هذا الجهد يف ما يخص املطرانني .ال
اتكلم اآلن فحس��ب عن الحرية التي نالها اللبنانيون ،بل ايضاً عن السيادة التي ال تزال تفتقر
اىل الكثري".
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لن أخوض يف االستحقاق الرئايس ،الن كل أوان ال يستحي بأوانه

وحيادية ،ووصلنا إىل حكومة وحدة وطنية،
ورصنا نتحدث هل تكون  8ـ  8ـ  8أم موسعة
 9ـ  .6 - 9أكرب أم أصغر؟ هل ملس أحد وجود
خالف عىل توزيع الحقائب أو أن هناك وزيراً
هو الذي مينع تأليف الحكومة .ال يشء من
ذلك أبداً.
تشكيل الحكومة وأسامء الوزراء وحقائبهم
تعود إىل فخامة رئيس الجمهورية والرئيس
املكلف .أما الشكل فال .ليس البيان الوزاري
من إختصاص رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة وحدهام ،آلنه يبحث يف مرحلة
ما بعد تأليف الحكومة وصدور مراسيم

نصاب انتخاب رئيس
الجمهورية هو الثلثان،
وكفانا مزاحًا بلعبة
النصف 1+

التأليف ،حينام يتفق األفرقاء عىل لجنة صوغ
البيان الوزاري يف مجلس الوزراء .ما أردته يف
مناقشة شكل الحكومة يف الحوار هو تفادي
عرقلة عملها يف مرحلة ما بعد التأليف.
كذلك املقصود خلق مناخات توافقية حولها
لتجنيبها الخالف يف أثناء وضع البيان الوزاري
وما قد يتضمنه .يف الحوار نستطيع تذليل كل
العراقيل ،لكن الواقع أن هناك َمن يقول ال
يف كل يشء.
■ إذاً هذا املناخ قد يقودنا حت ًام اىل أزمة
عىل أبواب اإلستحقاق الرئايس؟
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عىل شكل الحكومة فحسب ،بل أيضاً عىل
تشكيلها وعىل األسامء ،وليس هذا ما أطرحه
يف دعويت اىل الحوار.
■ عام  2007كنت وجهت دولة الرئيس اىل
املجلس  20دعوة النتخاب رئيس الجمهورية،
يف سابقة يف تاريخ انتخابات الرئاسة اللبنانية،
ومل يستجيب األفرقاء .أال تخىش من تكرار
التجربة عل ًام أن دور رئيس املجلس ال يقترص
عىل توجيه الدعوة ،بل كذلك عىل تحضري
الظروف املالمئة إلنتخاب الرئيس؟
□ هذا ما سأفعله أيضاً هذه املرة عىل أكمل
وجه يف موازاة األطراف .الحمد لله أن ليس
يل أعداء .الخصومة السياسية مسموحة،
ولكن ليس العداء .ليس يل عدو يف لبنان.
رئيس املجلس بالذات غري املسموح أن يكون
له عدو.
■ هل سيساعدك ذلك عىل االضطالع بدور
إيجايب للتوافق عىل االستحقاق الرئايس؟
□ إن شاء الله .
■ هل ستواجه مشكلة النصاب القانوين
الجتامع املجلس مجدداً؟
□ الثلثان فقط ،وال يشء سوى ذلك.
املسألة محسومة وحذار اللعب بالنصاب
 .قد نواجه مشكلة كام عام  2007يف عدم
اكتامل النصاب القانوين للجلسة .أما ماهية
النصاب فال جدال فيها .الثلثان يعني الثلثني.
ال ينتخب الرئيس إال يف ظل إلتئام املجلس
□ بالنسبة اىل انتخابات الرئاسة تبدأ ورشتي
يف  25آذار مع بدء املهمة الدستورية
لالستحقاق املحددة بشهرين ،وجلسات
املجلس هي حرصاً ودستوريا انتخابية .يف
األيام العرشة األخرية التي تسبق إنتهاء املهلة
الدستورية يصبح إلتئام املجلس حكمياً من
دون دعوة رئيسه حتى ،لذلك لن يكون
هناك فراغ إال إذا كان هناك َمن قرر فع ًال
التخيل عن لبنانيته .عطلنا حتى اآلن املجلس
النيايب ،وال أزال انا رئيس املجلس اجهل
االسباب .هناك َمن يقول انه ال يريد التحاور.
ماذا فعل هؤالء يف الدوحة؟ مل يتحاوروا

قوى  14آذار تعرقل
تأليف الحكومة،
وتيّار املستقبل يعطل
اجتماع مجلس الوزراء

بالثلثني .كفى مزاحاً بلعبة النصف زائدا
واحدا .إنتهينا من ذلك .النصوص الدستورية
واضحة ورصيحة ،ومن املؤكد أن تأمني
نصاب الثلثني يف القاعة يحتاج اىل جهد
وعمل دؤوب .الثلثان فقط .ال يتحرك رئيس
املجلس من مكتبه إىل منصة الرئاسة إال بعد
أن تبلغ إليه األمانة العامة ان النصاب اكتمل
يف القاعة بـ 86نائباً وأكرث .عندئذ أعلن
افتتاح الجلسة.
■ هل سنحتاج إىل رئيس توافقي؟
□ دامئاً يف لبنان نظراً إىل تنوعه وتركيبته
الطائفية واملذهبية ،سنكون يف حاجة اىل
التوافق .قد ال نصل إليه .رمبا التطابق أفضل،
لكن يف حال تعذر التطابق استطيع تجاوزه،
إال أنني ال أستطيع تخطي التوافق .ليس من
الرضوري أن يتفق الجميع ،وهذا أمر يكاد
يكون مستحي ًال.
■ وهل بحث معك أحد يف اسامء محتملة
للرئاسة؟
□ أبداً مل يفتح أمامي بعد هذا اإلستحقاق،
وإذا حاول أحد مفاتحتي به لن أسمح بذلك.
كل أوان ال يستحي من أوانه .هذه قاعدة
قروية دامئة .أبدأ يف خوض املوضوع وتتحرك
رادارايت يف  25آذار.
■ ماذا عن فرص التمديد أو التجديد أو
تعديل الدستور؟
□ هذا يعني دفعي إىل الخوض يف انتخابات
الرئاسة .لن أتحدث فيها اآلن .املوضوع ليس
مطروحاً.
■ إىل متى ،دولة الرئيس ،سيستمر تع ّذر
تأليف الحكومة؟
□ ما دام اللبنانيون غري مستعدين للتحاور
يف ما بينهم .األمر مرتبط بالحوار .ما دامت
قوى  8و  14آذار مقتنعة بالذهاب إىل
الحوار برعاية فخامة رئيس الجمهورية،
فلامذا الرتدد والرتيث؟ البعض يتذ ّرع بأن
الحوار ينتقص من صالحية رئيس الجمهورية
أو رئيس الحكومة .الفراغ القائم حالياً أليس
إنتقاصاً من وجود لبنان برمته؟
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ال وجود للوسطيني ،ووليد جنبالط واسطة العقد

■ مسؤولية من إذا تع ّذر تأليف الحكومة،
قوى  8أو  14آذار أو الرئيس املكلف أو
رئيس الجمهورية؟
□ ال أريد تحميل أي فريق املسؤولية وحده.
بل أريد القول اننا جميعاً مخطئون وأنا
أحدهم .لكنني أعرف متاماً أن العرقلة هي
من قوى  14آذار .أي من البنود التي طرحتها
يف مبادريت للحوار ينتهي يف خمسة أيام،
وهي املدة التي حددتها إلنجاز جدول أعامل
الحوار الذي بنعقد يف خلوة يف قرص بعبدا؟
عندما حددت عدم التدخل يف سوريا ،هل
أرضيت حزب الله؟ عندما حددت املقاومة
هل أرضيت السيد حسن نرص الله أو أرضيت
نفيس؟ من املؤكد ال .مع ذلك طرحت هذين
البندين .يف السياسة أمثن العنارص للحلول
هو الوقت ،وأكرب السياسيني عىل مدى الدهر
هو الوقت إذا أحسنا استخدامه.
أي من هذه البنود ميكن أن ينتهي يف خمسة
أيام سوى تأليف الحكومة؟ كنت أدعو من
خالل تلك الخلوة إىل إيجاد حافز لالتفاق
عىل الحكومة الجديدة ،وتوفري بيئة مالمئة
لهذا اإلتفاق وال يشء سوى ذلك .تناولت

أي من هذا البنود ينتهي يف خمسة أيام
من الحوار ميا يف ذلك اإلسرتاتيحيا الدفاعية
التي بدأت معي يف الحوار األول يف  2آذار
الجميع ّ
تدخل في سوريا،
 2006ومل تنته مذ ذاك؟ إذاّ وحده االتفاق
الذي حمل بندقية صغيرة
عىل شكل الحكومة أياً يكن ميكن إنجازه
أو حمل بندقية كبيرة
يف خمسة أيام .نتفق عليها سواء موسعة
أم مصغرة ،تكنوقراط أو حكومة وحدة
وطنية ،وال أحد يحصل فيها عىل أكرثية .ال
وسطيني يف الحكومة بل هناك واسطة العقد
إسمه وليد جنبالط .بعد  12ساعة عىل هذا
بنود مبادريت شكل الحكومة وبيانها الوزاري االتفاق يف الحوار تؤلف الحكومة وفق
وتطويع الجيش  5000عنرص يف ضوء ما صالحيات فخامة رئيس الجمهورية ودولة
أطلعني عليه قائد الجيش العامد جان الرئيس املكلف يف تسمية الوزراء وتوزيع
قهوجي من أنه يف حاجة إىل هذا العدد .الحقائب.
هناك بند التدخل يف سوريا الذي يشمل هذا كل ما توخيته من دعويت اىل الحوار
الجميع ما دون إستثناء ،وليس فريقاً واحداً واىل الخلوة  .الخطر اآلن أن الغرب ،كل
ألن الجميع تدخل هناك ،ومثة من تدخل الغرب يتآمر عىل الوضع السوري ،وال يهمه
قبل حزب الله الذي تدخل بعد سنة ومثانية َمن يغرق ،سوريا أم املنطقة كلها .يتحجج
أشهر من بدء أحداث سوريا .ال فرق هنا بني الغرب اآلن بأنه يساعد لبنان ويهتم ألمره.
َمن يتدخل ببندقية أكرب من بندقية اآلخر ،قلبه علينا ولكن سيفه ليس معنا أبداً.
أو أن هناك من تدخل سياسياً ومن تدخل نعم يف لبنان مليونان ونيف (من االخوان
عسكرياً .الجميع تساووا يف التدخل يف سوريا .الفلسطينني املقيمني أساساً هنا ،والذين

عدد  - 2تشرين الثاني 2013

استجدوا ويقاربون  90ألفاً ،وإخواننا
السوريني بني عاملني أساساً يف لبنان ال يقلون
عن  200أو  300ألف ،والذين استجدوا
بعد األحداث السورية ويزيدون عن مليون
و 300ألف سوري) ،اىل أن هؤالء جميعاً
أصبحوا أكرث من نصف الشعب اللبناين عىل
األرايض اللبنانية .الدعم األكرب الذي يجب
ان يقدمه الغرب للبنان هو الدعم السيايس
وليس الدعم املايل ،عنيت بذلك إستعجال
الحال يف سوريا.
■ هل تخاف عىل األمن يف ضؤ التشنج السيايس
واملذهبي والتداخل مع األزمة السورية؟
□ هناك أمنان يف لبنان ،وليس أمناً واحدا ً.
األمن اللبناين ـ اللبناين الرصف ،وهو العالمة
االيجابية املضيئة الوحيدة يف الداخل بسبب
وجود قرار الشعب والرؤساء والوزراء
والسياسيني واملذاهب والطوائف وقوى
 8و  14آذار بعدم العودة اىل التقاتل كام
حدث عامي  1958و .1975أنا مرتاح اىل هذا
الوضع .ال يعني ذلك أنه لن تحدث مشكالت
ورسقات وحوادث وتفجريات .أما األمن
اآلخر ،فهو يشكل خطراً عىل األمن األول .هو
أولئك الذين يدخلون لبنان بكل انتامءاتهم
و َمن يقف ورائهم .هذا األمن هو مصدر
تخويف وقلقي.
■ كيف ميكن مواجهة الشق اآلخر من
األمن؟
□ بالحل السيايس يف سوريا  ،مع أنني ال أراه
قريباً .لكن ماذا يف وسعي أن أفعل عندئذ .أن
أستعجل الحل السيايس يف لبنان.
■ هذه الطأمنة اىل األمن اللبناين مع تنفيذ
خطط أمنية يف الضاحية الجنوبية وطرابلس،
كيف ميكنها النجاح يف ظل خالف سيايس
وغياب حكومة جديدة؟
□ أصبح لدى اللبنانيني اقتناع بأنه بال حكومة
رمبا يكون الوضع أحسن .إعتامد الناس عىل
منط حياة يربر هذا االقتناع.
■ هل تتوقع ،دولة الرئيس ،أن نكون أمام أمن
بالرتايض مجدداً؟

□ ال يعرف الشوق اال َمن يكابده .بعد 6
شباط  1984ذهبت اىل سامحة املفتي الشيخ
حسن خالد وقلت له ان بريوت تاجي الوطني،
ولكنني ال أستطيع أن أحمل قميصها األمني.
اجمعت كل القوى الوطنية واالسالمية يف ما
مىض عىل أن اتسلم األمن يف الجنوب ودعمتني
سوريا ،وتسلمت األمن سبع سنوات .حتى اآلن
ال أزال أدفع أمثان ذلك الوقت .األمن للدولة
فقط ،ونقطة عىل السطر .عندما إتخذ حزب
الله إجراءات أمن ذايت ،أرسلت رسائل عام
يفعل اىل أن أتاين الجواب .فوجئت أيضاً بكالم
علني أن الحزب يناشد الدولة تحمل مسؤوليتها
يف األمن وكانت تجيبه بأن ال إمكانات لديها
لذلك .كان عىل الحزب يف املقابل أن ال يتخىل
عن الناس ،وال يقف متفرجاً .سارعنا يف االتفاق
عىل خطة أمنية للضاحية  .أقول اآلن ال يشء
ملصلحة املقاومة عىل االطالق سوى الوحدة
الوطنية .من أهم ما قاله اإلمام موىس الصدر
ان أفضل أساليب املقاومة ضد إرسائيل هو
الوحدة الوطنية اللبنانية .

ما نحتاج اليه من الغرب
ليس املال ،بل الحل
السياسي لألزمة السورية

■ هل تتخوف من تداعيات الوضع األمني
وعدم االستقرار السيايس عىل الوضع
االقتصادي؟
ً
□ قلت سابقا ان االمن واالقتصاد كالربيع
والسنونو .األمن هو الربيع ،واالستثامر هو
السنونو .ما أن يأيت الربيع حتى يحرض السنونو.
كذلك حال الرحيل بإنتهاء الربيع يذهب
السنونو .كلام توافر االمن ال يعود لبنان يف
حاجة إىل َمن يطالبه باإلستثامر أو السياحة
فيه ،بل يأيت من تلقائه .األمن اللبناين يأيت
السنونو العريب والدويل واللبناين حتى.
■ كـنت من أكرث َمن دق ناقوس الخطر من
أن ارسائيل ترسق نفطنا بينام الحلفاء يختلفون
عىل هذا امللف ويدخلون يف سجاالت؟
□ ال سجال ابداً يف األمر ،ويقتيض وضع
األمور يف نصابها الحقيقي .ليس هناك اوالً
بيننا وطرف لبناين آخر خالف حول موضوع
النفط .ال خالف عىل االطالق .اللبنانيون
جميعاً حريصون عىل النفط .تكمن املشكلة
يف املصيبة األساسية التي تحدثنا عنها كل
هذا الوقت .هناك حكومة مستقيلة يقتيض
ان تجتمع عند الرضورة القصوى ما عدا
ترصف األعامل يف النطاق الض ّيق .قبل
ذلك ّ
إستقالة الحكومة أثار مجلس الوزراء يف
إحدى جلساته موضوع النفط وأنه يتبقى
مرسومان القرارهام ،وإتفق حينذاك عىل بت
هذين املرسومني .يف اثناء ذلك طرأ تطور هو
أن إرسائيل أصبحت عىل مقربة من حدودنا
البحرية وبدأت إستخراج النفط ،وأجرى

بني الشمس واللوح الخشبي
تحدث الرئيس نبيه بري عام سامه "االمرباطورية اللبنانية" يف العامل.
قال" :ال يس��تخفن احد بنا او يحاول احباطنا .اقتصاد  13دولة يف العامل بني ايدي لبنانيني
يؤثرون فيه ،فيام نحن ننئ من عجز  60مليار دوالر .بل اكرث 13 .دولة ليس��ت من الدول
الصغرية او الضعيفة .كل منها اكرب من لبنان اضعاف املرات حتى اكرث من  30مرة .كل من
هؤالء قادر عىل تس��ديد كل الدين اللبناين ويبقى مليارديرا من دون ان يتزحزح .احدهم
كارلوس س��ليم وليس وحده .هناك امرباطورية لبنانية ال تغيب عنها الش��مس .لكن ويا
لالسف ،لوح خشبي من شأنه احياناً حجب نور الشمس .طريقتنا يف الحكم يف لبنان هي
هذا اللوح الخشبي".
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ال وجود للوسطيني ،ووليد جنبالط واسطة العقد

اإلرسائيليون اتفاقاً مع القبارصة الذين
ال يحق لهم عقد اتفاق ثنايئ يف هذا الشأن
من دون لبنان الطرف الثالث .عندئذ شعرنا
بالخطر ولدينا تاريخ ال ننساه بحادث مامثل
مل يكن مسألة ثانوية بل مهمة بالنسبة إلينا،
هو ما حصل يف مياه الوزاين .املشكلة اليوم
هي يف انعقاد مجلس الوزراء الذي يتعني عليه
أن يبحث يف البلوكات بعد انجاز املراسيم.
قسمت وزارة الطاقة البلوكات إىل عرشة ،إال
ّ

(تصوير املفتش املؤهل محمد طحيني)

ال أحد يريد العودة الى
اقتتال  1958و،1975
وأمننا أصبح أمنني

أن مجلس الوزراء هو صاحب االختصاص يف
القول اىل كم من البلوكات نحن يف حاجة،
من واحد إىل عرشة بلوكات .هو الذي يحدد
العدد .زارين الوزير جربان باسيل بداية قائ ًال
ان الرئيس نجيب ميقايت يطلب التوافق حول
املوضوع ،قلت أنه بغض النظر عن الجانب
الدستوري ،املسألة أكرث من رضورية ألن
مستقبلنا ومستقبل اقتصادنا والخوف من
أن يستويل العدو عىل نفطنا هو أكرث من
رضوري وجوهري يك يجتمع مجلس الوزراء.
قلت لباسيل أنا مع الجلسة .طلب مني إعالن
موقف يف ذلك ،فأعلنته بعد اسبوع يف  31آب
يف ذكرى تغيب اإلمام موىس الصدر من هنا ،يف
عني التينة بعد أن الغينا املهرجان الشعبي يف
النبطية ألسباب أمنية .أكدت انني مع جلسة
ملجلس الوزراء الذي يقرر عدد البلوكات يف
ضوء مناقشاته .مل يكن املقصود التلزيم بل
عرض التلزيم.
بذلك كان موقفي وموقف حركة أمل والتيار
الوطني الح ّر وحزب الله رضورة انعقاد
مجلس الوزراء يف معزل عام سيقرره يف شأن
البلوكات .هنا الخطأ الذي وقع يف الوزير
باسيل وهو أن انعقاد الجلسة يعني إقرار
عرشة بلوكات ،بينام العدد يقرره النقاش يف
الجلسة ،وقال ان طرح هذه البلوكات غري
وطني ،وبدا انه يعني حركة أمل والوزير
عيل حسن خليل .يف ما بعد قال انه مل يقصد
ذلك .هناك تباين وأنا ال أنكره ،وهو يرتكز عىل
ثالثة بلوكات عند الحدود املائية مع إرسائيل.
متسكنا بجلسة مجلس الوزراء ألننا نعتقد
بان إرسائيل تعتدي عىل مياهنا .ال خالف
مع التيار الوطني الح ّر حول إنعقاد مجلس
الوزراء ،لكن هناك تبايناً يف اآلراء يف الجلسة
حول البلوكات .يف االتصال األخري الذي أجراه
يب الوزير باسيل للمعايدة ،قال يل انه منفتح
عىل أعداد البلوكات ،أكرث أو أقل .فقلت له إن
التباين انتهى عند هذا الحد.
■ ما الذي مينع اذاً انعقاد مجلس الوزراء؟
□ مل اسمع أحداً يف لبنان قال انه ال يريد
الجلسة اال تيار املستقبل .وحده ال يريدها.
يبقى ان نعرف َمن يستجيب طلبات تيار
املستقبل؟

في المكتبات

ا

ل
ط
ب
ع
ة
الثاني

ة

16

عدد  - 2تشرين الثاني 2013

محليات

داود رمال

aborami20@hotmail.com

لبنان في األمم المتحدة

إحاطة دولية تحفظ السلم واالستقرار

رئيس الجمهورية يرئس «مجموعة الدعم الدولية للبنان» يف نيويورك

بعض مؤمترات دولية سابقة خاصة به عرفها
لبنان إبان حكومات الرئيس رفيق الحريري،
لكن ُبعدها كان اقتصادياً رصفاً .مل تتخذ الطابع
الشامل الذي اتسم به اجتامع نيويورك يف
 25أيلول ،عىل هامش أعامل الدورة العادية
للجمعية العمومية لألمم املتحدة.
تحصل نادراً تظاهرة استثنائية كهذه :أن يرئس
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رئيس لبنان ميشال سليامن الئحة مدعوين
ينتمون إىل أصقاع األرض قاطبة ،يف اجتامع عمل
واحد يف سبيل أحد أصغر بلدان العامل وأكرثها
توتراً بحكم موقع جغرايف وسيايس يضعه عند
تقاطع نزاعات ومصالح واضطرابات إقليمية
ودولية حادة ومزمنة .أن يحرض األمني العام
لألمم املتحدة ووزراء خارجية الواليات املتحدة
وروسيا وفرنسا وبريطانيا واملندوب الدائم
للصني ،ويحرض االتحاد األورويب وجامعة الدول
العربية والبنك الدويل ومفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ومجموعة األمم املتحدة
للتنمية ،إىل املنسق الخاص لألمم املتحدة يف
لبنان وقائد قوة اليونيفيل يف جنوبه.
يف املستوى ذاته كانت اللقاءات الثنائية التي
عقدها الرئيس سليامن مع قادة الدول ورؤساء
الوفود ،ال سيام الرئيس األمرييك باراك اوباما.
وهو لقاء مهم يف ذاته ويف توقيته يف هذه اآلونة
ألنه يؤرش اىل أن لبنان عاد إىل جدول اهتامم
اإلدارة األمريكية يف وقت تغيل املنطقة برمتها.
اما كواليس املشاركة الرئاسية يف نيويورك
وأبعادها املستندة إىل معلومات ومشاهدات
عن قرب ،فتقسم إىل قسمني :اجتامع مجموعة
الدعم الدولية للبنان ،واجتامعات ثنائية.
أو ًال :اجتامع مجموعة الدعم الدولية للبنان
تكمن أهمية هذا االجتامع يف نجاحه يف جمع
موحد وبلد معني ،يف وقت
األضداد حول موقف ّ
تشهد العالقات بني روسيا والصني من جهة،
والواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية من
جهة ثانية ،توتراً وتجاذبات عىل مساحة الرشق
االوسط ،بحيث التقى الجانبان عىل أهداف
محدّدة ومتشاركة ع ّرفت بها الورقة التمهيدية
لالجتامع ،أهمها:
دعم االستقرار السيايس واألمني يف لبنان.
تحييد لبنان عن التداعيات السلبية لألزمات
اإلقليمية مبا يف ذلك األزمة السورية.
دعم االقتصاد اللبناين مبقاربات مختلفة ،منها
احتامل إنشاء صندوق أو صناديق خاصة.
دعم الجيش اللبناين.

من اجتامع الرئيس ميشال سليامن بالرئيس األمرييك باراك أوباما.

مجموعة الدعم الدولية
ّ
للتدخل
للبنان ستكون حاضرة
أو القيام بمبادرات في
حال تعرّض لبنان لتحديات
وانعكاسات طارئة

دعم جهود الحكومة اللبنانية ملواجهة أزمة
النازحني.
موجهة خصوصاً
وهذا يعني أن رسالة املجتمعني ّ
إىل األطراف الداخليني واإلقليميني ،إلبالغهم
أن زعزعة االستقرار يف لبنان لن تريض الدول
الدامئة العضوية يف مجلس األمن ،وعليها أن
تترصف انسجاماً مع ذلك .من هنا قول رئيس
ّ
الجمهورية إنه يأمل يف أن ال تكون القيادات
اللبنانية أقل حرصاً من الدول الدامئة العضوية
يف مجلس االمن عىل استقرار لبنان وتحييده
وحياده اإليجايب.
بطبيعة الحال لن يتوقف االجتامع عند ما
حصل ،ولن يكتفي بالبيان الذي أصدره .ورغم
أن البيان يشكل خارطة طريق حيال سبل دعم
لبنان ،فإن مجموعة الدعم ستكون حارضة
ّ
للتدخل أو القيام مببادرات يف حال تع ّرض لبنان

لتحديات وانعكاسات طارئة .من جهة ثانية
يتكامل هذا االجتامع مع اجتامعات اخرى يف
السياق نفسه وإن بصورة أكرث تخصصاً ،ومنها
االجتامع الذي عقده البنك الدويل مطلع شهر
ترشين االول وبحث يف خالله يف آليات متويل
ومتابعة وفق ما ّتم التوافق عليه بني الدول.
أما االجتامع الثاين ،فهو املؤمتر الذي عقد يف
جنيف يف  30ايلول وشاركت فيه  85دولة راغبة
او قادرة ،وخلص إىل اتفاق عىل برنامج ملساعدة
دول الجوار املضيفة لالجئني عىل مواجهة
العبء الناجم عن توافدهم إىل اراضيها .بدأت
نتائج هذا االجتامع تلوح قبل انعقاده من خالل
تشكيل لجان عمل مختلفة ،هدفت أوالها إىل
السعي إىل تأمني املبالغ املالية من املجتمع
الدويل ملساعدة الدول املضيفة لالجئني ،فيام
هدفت اللجنة الثانية إىل املساعدة عىل إعادة
النازحني إىل سوريا وتسهيل إعادة انخراطهم يف
النسيج االقتصادي واالجتامعي لبلدهم وذلك
بعد استتباب األمن .أما اللجنة الثالثة فمهمتها
القيام بجوالت عىل الدول إلقناعها باستقبال
أعداد من النازحني عىل أراضيها.
التبجح القول إن كل هذه
ليس من باب ّ
األنشطة جاءت نتيجة مبادرات اتخذها لبنان
تجاه الدول الصديقة واألمم املتحدة ،وتبلورت
عملياً عىل أكرث من مسار يف وقت كان يتمحور
البحث حوله يف البدء يف مسار وحيد هو عقد
مؤمتر دويل خاص بالنازحني.
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ثانياً :االجتامعات الثنائية

ع ّلق البعض عىل االجتامعات الثنائية كام لو أنها
مع دول مؤيدة لفريق لبناين ضد فريق لبناين
آخر ،وأشاروا تحديداً إىل االجتامع مع الرئيس
األمرييك باراك أوباما ،واجتامع سابق مع الرئيس
الفرنيس فرنسوا هوالند .لكن الواقع أن الرئيس
سليامن اجتمع كذلك يف نيويورك مع الرئيس
اإليراين الشيخ حسن روحاين ،وكان االجتامع ودّياً
استذكر فيه الرئيس روحاين زيارة الرئيس اللبناين
له يف حفل تنصيبه ،وتواعد معه عىل اتصاالت
الحقة .وأكد خالل االجتامع حرص إيران عىل
استقرار لبنان وثباته وسالمة الشعب اللبناين مع
اإلشادة مبا حققته املقاومة يف مواجهة العدو
اإلرسائييل .كذلك األمر االجتامع املهم لرئيس
الجمهورية مع وزير الخارجية الرويس سريغي
 ...واجتامعه بالرئيس اإليراين الشيخ حسن روحاين.
الفروف ،وخوضهام يف العمق يف مواضيع لبنان
وسوريا واملنطقة .فلم يقل أهمية يف مضمونه
يكتف الوزير
قبل االجتامع ّتم الطلب من البنك الدويل إعداد
عن اللقاء مع الرئيس األمرييك .مل ِ
الفروف باإلنضامم إىل مضمون البيان الذي
دراسة عن حاجات لبنان يك تكون جزءاً من
أصدرته مجموعة الدعم الدولية للبنان ،بل أكد
امللف ،وقد فهم ذلك خطأ عىل أنه متهيد لعقد الدفع االستثماري
يف اللقاء عىل االلتزام القوي لروسيا بالوقوف اىل
مؤمتر الستجالب الت ّربعات ،عل ًام أنه مل يكن والسياحي الذي يؤدي إليه
جانب لبنان ،وح ّيا جهود الرئيس سليامن يف
القصد األسايس من االجتامع ،إذ أن اإلعالن عن االستقرار يفوق أضعافًا
املحافظة عىل استقرار بالده وسيادتها ،وقال إن
الت ّربعات املالية ّ
خصص له اجتامع يف الكويت ما يمكن مبالغ محدّ دة
من املفيد أن يع ّمم «اعالن بعبدا» وأن ُينقل
منذ سنة ،وستتم الدعوة إىل اجتامع ثان لجمع مساعدة لبنان
كمضمون من الساحة اللبنانية إىل الساحة
الت ّربعات يف القريب العاجل .وهذا ما بحث
الدولية ،وتتم صياغة إعالن شبيه به ُيعرض رمبا
وعولج يف مؤمتر جنيف ،كام خاض البنك الدويل
يف مؤمتر «جنيف  « 2يك تلتزمه جميع الدول،
يف آلياته ،أي أن الرتجمة العملية هي موضوع
ّ
التدخل يف
مبعنى أن تنأى كلها بنفسها عن
مسار أو مرحلة ثانية تيل املنطلق اإلطار الذي
ش ّكله اإلعالن مع ما يختزنه من قوة دفع ناتجة عضو الوفد الرسمي اللبناين ،لـ”األمن العام” الشأن السوري ،وأن ترتك للشعب السوري حرية
من توافق االتحاد الرويس والواليات املتحدة أن اجتامع مجموعة الدعم الدولية للبنان “هو اختيار ما يريده لنفسه من إصالح وتقدّم.
اجتامع سيايس أفسح يف املجال أمام الدول أما املوقف الغريب ،فكان واضحاً بإبداء رغبة يف
األمريكية عليه.
يضاف إىل ذلك ما قيل يف األروقة بأنه إذا متكن التعاطي مع البنك الدويل واملؤسسات الدولية التفاهم مع إيران وفتح قنوات اتصال معها،
اإلعالن من تحييد لبنان فع ًال ،ومن تثبيت ركائز لتقديم ما يحتاج إليه لبنان من مساعدات وتالياً عدم التصادم مع أي فريق داخيل أو
موجهة إىل اإلنفتاح
االستقرار فيه ،فإن الدفع االستثامري والسياحي وإمكانات ،وأظهر تقدير دول العامل دور لبنان إقليمي ما دامت األنظار ّ
الذي سيؤدي إليه هذا االستقرار يفوق أضعافاً يف تعاطيه مع النازحني السوريني ،وأدركت أيضاً والتالقي .وقد تكون املواقف الحادة لوزير
الخارجية األمرييك جون كريي حول تطبيق القرار
ما ميكن أن يناله لبنان من مبالغ محدّدة مقدّمة مدى إمكاناته املتواضعة”.
من دول مل تعد اصال قادرة فعلياً عىل التمويل أضاف“ :رغم ذلك ،تح ّمل لبنان مسؤولياته  1559مبثابة متهيد لتفاوض ال بد من أن يجري
بجدارة وكل اهتامم من خالل ما قدمه للنازحني بني الجانبني اإليراين واألمرييك حيال املواضيع
ودفع األموال بسبب األزمة املالية العاملية.
من هذه الزاوية ُينظر إىل أبعاد هذا الحراك السوريني والفلسطينيني .لبنان الذي وقف التي تهم الجمهورية اإلسالمية .واملعلوم أن
الذي يؤكد كم أن استقرار لبنان رضوري بشجاعة وإنسانية معهم ينبغي عدم تركه املقاومة وحزب الله أحد املواضيع األساسية
وحيداً يف هذا الخضم واملعرتك .عىل املجتمع تلك.
للمجتمع الدويل.
يف اإلطار ذاته ،أوضح وزير الخارجية واملغرتبني الدويل تح ّمل مسؤولياته املادية واألخالقية إىل ذلك ،رغبة إيرانية واضحة يف اإلنفتاح عىل
السعودية والسعي اىل حل مشكالتها العالقة
يف حكومة ترصيف األعامل عدنان منصور ،واإلنسانية يف مواجهة هذا العبء”.
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معها ،رغم اإلختالف القائم بني الدولتني من
مواضيع عدة منها البحرين وسوريا ،عل ًام أن
السؤال الوحيد الذي ُسمع يف أروقة املنظمة
الدولية حول هذا املوضوع ،مل يكن حيال
توجه إيراين ـ سعودي وإيراين
حقيقة وجود ّ
ـ غريب النفتاح هذه الدول بعضها عىل بعض
والتحاور يف ما بينها ،بل بإزاء املدى الذي
ستبلغه اسرتاتيجيا املوقف اإليراين :كالم يتوخى
توجه جدّي
تحسني الصورة فحسب ،أم يعبرّ عن ّ
وقابل للرتجمة والتطبيق؟
رغم هذه األسئلة التي ال تحمل بالرضورة طابع
التشكيك ،مثة عزم قائم عىل امليض يف هذا املسار
بقطع النظر عام إذا كان سيؤدي إىل نتائج
ملموسة أم ال.
هذا الحراك اللبناين ،قال عنه وزير الشؤون
االجتامعية يف حكومة ترصيف األعامل وائل

الوزير منصور :اجتماع
نيويورك سياسي أظهر وقفة
لبنان الشجاعة واإلنسانية
مع النازحني ووضع املجتمع
الدولي أمام مسؤولياته.
أبو فاعور ،عضو الوفد الرسمي اللبناين ،لـ»األمن
العام» إنه «جرس إنذار قرعه لبنان الرسمي
لحامية االستقرار ومساعدته يف معالجة قضية
النازحني ودعم مؤسسات الدولة مثل الجيش
واألجهزة االمنية».
أضاف« :ما قام به لبنان كان يجب أن يقوم به.
لكن علينا أن نصيح ال أن نطلع الضوء .رئيس
الجمهورية يحظى مبكانة كربى عىل املستوى
الدويل يقتيض اإلستفادة منها عىل املستوى
الداخيل».
ما انجز عىل املستوى الدويل قد أنجز ،ويبقى
عىل الداخل مبواقعه ومؤسساته وقدراته استثامر
اإلحاطة الدولية للبنان ،وتعميق أسباب الوفاق
ومتابعة تنفيذ ما صدر من وعود وقرارات عرب
آليات عملية وخطوات مدروسة ومنسقة تؤيت
مثاراً وال تبقى طحناً بال طحني.

«مجموعة الدعم الدولية للبنان»
أبرز ما أفىض إليه اجتامع «مجموعة الدعم الدولية للبنان» يف نيويورك:
« ـ تعهد املجتمعون العمل معاً لحشد الدعم من أجل سيادة لبنان ومؤسسات
الدولة ،وتسليط الضوء عىل الجهود ملساعدته ،وتشجيعها يف املجاالت التي األكرث
تأثراً باألزمة السورية مبا يف ذلك تعزيز قدرات القوات املسلحة اللبنانية ،والدعم
لالجئني واملجتمعات املحتاجة املتأثرة بهذه األزمة ،والدعم املايل للحكومة.
عب املجتمعون عن تقديرهم لقيادة الرئيس سليامن يف محاولة الحفاظ عىل
• رَ
سيادة لبنان ووحدته واستقراره ،واستمرارية مؤسسات الدولة وتشجيع الحوار
وحامية لبنان من آثار األزمة يف سوريا .وشددوا عىل أهمية إستمرار التزام كل
األطراف اللبنانيني إعالن بعبدا الصادر يف  11حزيران /يونيو  2012وسياسة
لبنان النأي بالنفس.
• رأى املجتمعون يف الهدوء الذي ال يزال سائداً عرب الخط األزرق أمراً مشجعاً.
وأكدوا عىل أهمية الدور الذي تلعبه اليونيفيل يف العمل عىل منع التصعيد
عبت
عبوا عن تقديرهم لإللتزام الذي رَ
ودفع القرار  )2006( 1701قدماً .كام رَ
عنه الدول املساهمة يف قوات اليونيفيل للبنان.
• أكد املجتمعون عىل الدور الحاسم الذي تلعبه القوات املسلحة اللبنانية يف
العمل جنباً إىل جنب مع اليونيفيل للمحافظة عىل الهدوء عىل الخط األزرق،
ويف معالجة التهديدات املتزايدة لألمن داخل لبنان ،وعىل طول الحدود بسبب
األزمة يف سوريا .واشاروا إىل الضغوط االستثنائية عىل إمكانات القوات املسلحة
اللبنانية .ورحبوا بالخطة الخمسية لتنمية قدرات القوات املسلحة اللبنانية التي
تم إطالقها أخرياً ،وتعترب خطة الحوار االسرتاتيجي املتفق عليها مع اليونيفيل
جزءاً مه ً
ام ومتميزاً منها ()...
• أشاد املجتمعون بكرم لبنان يف استضافته حواىل  800ألف الجئ من سوريا
مسجلني أو يف انتظار التسجيل ،وهو عدد ميكن أن يرتفع إىل املليون يف
بني
ّ
نهاية السنة إذا استمراإلتجاه الحايل .واق َروا باألعباء الضخمة التي ميثلها تدفق
الالجئني عىل لبنان ،وسلطوا الضوء عىل الرضورة امللحة لزيادة الدعم وترسيعه
لكل من الالجئني واملجتمعات املحتاجة املتأثرة بهذه األزمة ضمن إستجابة
إنسانية وتنموية منسقة ()...
• رحب املجتمعون بالتقويم الذي قام به البنك الدويل بالرشاكة مع الحكومة
اللبنانية واألمم املتحدة حول آثار األزمة السورية عىل لبنان .ويظهر التقويم
األثر السلبي الشديد لألزمة ،مبا يف ذلك اإلرتفاع الكبري يف عدد السكان من
جراء تدفق الالجئني عىل الحركة اإلقتصادية يف لبنان واملوارد املالية للحكومة،
وعىل القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية وعىل املجتمعات
املحتاجة التي تأثرت بهذه األزمة .ورحب املجتمعون باملباحثات بني البنك
الدويل والحكومة اللبنانية واألمم املتحدة حول تشكيل آليات إضافية للتمويل
التي قد تتضمن صندوقاً ائتامنياً للامنحني ،للمساعدة يف معالجة حاجات لبنان
التنموية الفورية والطويلة األمد (.»)...
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محليات
السفري نواف سالم يتحدث إىل «األمن العام».

“األمن العام” تحاور السفير في األمم المتحدة

نواف سالم :اجتماع نيويورك
مظ ّلة دولية كي ال تمتد النار إلى لبنان

«األمن العام» ـ نيويورك:

ألنه محبوك بصفته األكادميية ،حمل السفري
نواف سالم إىل مكتبته كل املراجع والكتب التي
تعينه يف مهمته الصعبة .تشغله عن كل يشء.
حتى اللقاء معه كان أشبه بالتقاط أنفاس بني
اتصال وآخر ،ومراجعة وسواها ،وتوقيع وتأشرية.
إال أن التجربة غنية ،زادها خطورة الظرف الذي
انخرط فيه لبنان يف صناعة القرار الدويل زمن
التح ّوالت املتسارعة.
ً
ّ
يحيك عن التجربة مفضال تناولها من  15ترشين
األول  2009يوم انتخبت الجمعية العمومية
لبنان عضواً غري دائم يف مجلس األمن عامي
 2010و ،2011بعد انقضاء  57سنة عىل انتخابه
للمرة األوىل عامي  1953و« :1954ص ّوتت 180
دولة من  193ملصلحة لبنان ،وكاد املوضوع
يتحول مسألة خالفية يف لبنان مع اقرتاب موعد

التصويت وبروز مواقف تطالب بعدم دخول
مجلس األمن بغية تجنيب لبنان الضغوط
املتبادلة واملتناقضة .لكن التوجه الغالب كان
اإلقدام عىل قاعدة أنه إذا ِه َ
بت امراً فأقدم عليه،
خصوصاً وأن عضوية لبنان يف مجلس األمن شأن
أي قرار سيايس آخر ال ميكن أن تكون كلها ربحاً
أو كلها خسارة .األهم يف األمر ،بعدما بقي لبنان
طوي ًال مشكلة يف جدول أعامل مجلس األمن،
أتاحت له عضويته يف املجلس أن يصبح دولة
جالسة إىل طاولته بدل أن يكون مجرد ملف
عليها».

هل تقترص األهمية عىل ما رواه؟

يجزم السفري سالم لدى استقباله «األمن العام»
عىل هامش اجتامعات الجمعية العمومية لألمم
املتحدة ،قائ ًال« :عضوية لبنان جعلت رأيه ،ال بل

صوته ،مطلوباً يف كل القضايا املطروحة يف جدول
أعامل املجلس ،ما أعطاه قيمة دولية مضافة.
أصبح يف مناسبات شتى حاجة للدول ذات
امللفات الشائكة عىل طاولة املجلس أو صاحبة
مصالح يف هذه امللفات ،ال سيام منها الدول
الدامئة العضوية أو الدول االقليمية الكربى.
هذه األهمية تربز أيضاً يف فرتة عضوية لبنان يف
مجلس األمن التي مت ّيزت بكثافة العمل ،حيث
بلغت اجتامعاته الرسمية وجلسات مشاوراته
 783جلسة .متيزت كذلك بغلبة القضايا املتعلقة
بالعامل العريب ودوله عىل كل املواضيع االخرى
مجتمعة .استثمر لبنان موقعه الدويل يك يعكس
صورته الحضارية املرشقة ،لذلك خصص خالل
رئاسته األوىل للمجلس يف أيار  2010جلسة
مناقشة موضوع «الحوار بني الثقافات من أجل
السلم واألمن الدوليني» .خالل رئاسته الثانية
يف أيلول  2011خصص لبنان جلسة مناقشة
رفيعة املستوى ملوضوع «الدبلوماسية الوقائية»،
والهدف من ذلك كان التأكيد عىل رضورة تطوير
دور األمم املتحدة».
سألته «األمن العام» عن اإلضافة التي حققها
لبنان إبان عضويته يف مجلس األمن؟ فأجاب:
«مثلت هذه العضوية فرصة للبنان من أجل أن
يرتجم دعواته املبدئية إىل تعزيز التعاون الدويل
وسيادة القانون ،وأولوية حل الخالفات بالطرق
السلمية ،واحرتام حقوق اإلنسان ،وحامية
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املدنيني يف النزاعات .أبرزت لبنان مجدداً خري
مدافع عن القضايا العربية ،وال سيام منها القضية
الفلسطينية التي شهدت ثالث محطات مهمة يف
مجلس األمن خالل عامي  2010و ،2011وهي
مرشوع القرار ضد اإلستيطان ،واإلعتداء عىل
املتوجه إىل غزة ،وطلب عضوية
أسطول الحرية ّ
فلسطني يف األمم املتحدة .يعود ذلك اىل ما يتمتع
به لبنان من صدقية كبرية عند العرب عموماً،
ومن إقرارهم بالكفاية املم ّيزة لديبلوماسييه ،وملا
برح يلقاه لبنان من آذان صاغية عند معظم دول
العامل».

التي تبنّاها لبنان استندت إىل سابقة نأي الصني
بنفسها عن البيان الرئايس للمجلس يف شأن النزاع
الحدودي بني العراق وإيران عام  .1974ورغم
أن خيار «النأي بالنفس» انتقد يف لبنان ودخل
بعض األفرقاء يف سجال وجدل طويل حوله،
تبقى صوابيته يف تغليبه املحافظة عىل الوحدة

صواب سياسة النأي
بالنفس غ ّلب املحافظة
الحوار هو السبيل األنسب مع إيران
على الوحدة واالستقرار
إذا كانت هذه أبرز التحديات املهمة ،ماذا الداخلي
عن الصعب منها؟

يرى السفري سالم «أن أصعب التحديات التي
تعامل معها لبنان خالل واليته يف مجلس األمن
هي امللف النووي اإليراين واألزمتان الليبية
والسورية .كانت الضغوط كبرية بالنسبة اىل
امللف النووي اإليراين .غري أن تصويت لبنان
باإلمتناع عىل مرشوع قرار العقوبات الجديد يف
حزيران  2010مل يكن مجرد انعكاس لإلنقسام
الداخيل ،بل كان أيضاً تعبرياً عن موقف يرى أن
لغة العقوبات ليست الطريق األنجع للتعامل مع
الربنامج النووي اإليراين ،وأن الحوار يبقى السبيل
األنسب لتبديد تساؤالت املجتمع الدويل حوله.
كانت مناسبة للبنان يك يذ ّكر بثوابت السياسة
العربية لجهة جعل الرشق األوسط منطقة خالية
من أسلحة الدمار الشامل ،وتأكيد الحق املرشوع
لكل الدول يف تطوير قدراتها النووية لألغراض
السلمية .كانت رعاية لبنان القرارين املتعلقني
بليبيا 1970 ،و ،1973خياراً جريئاً ومه ًام ألنها املرة
األوىل يف ّعل فيها مجلس األمن مبدأ «مسؤولية
الحامية» .أما بالنسبة إىل األزمة السورية ،فإن
مسألة إصدار بيان رئايس عن مجلس األمن يف
آب  2011م ّثلت لحظة صعبة للبنان الذي كان
عليه أن يوازن بني حالة انقسامه الداخيل من
جهة وتوافق سائر أعضاء املجلس عىل إصدار
بيان رئايس من جهة ثانية .فكانت صيغة
«النأي بالنفس»التي اعتمدها لبنان وو ّفرت
له اإلمكانات لتحييد نفسه عن مضمون البيان
الرئايس ،وتالياً السامح بإصداره كونه يحتاج إىل
اإلجامع .حقيقة األمر أن صيغة «النأي بالنفس»

«النأي بالنفس» و»إعالن بعبدا» ،واستكامل
تنفيذ القرار  1701ومهمة القوة الدولية يف
الجنوب ،ودعم لبنان ملواجهة التحديات الناجمة
عن األزمة السورية وال سيام منها التدفق املستمر
للنازحني ،ودعم الحاجات االقتصادية الناشئة عن
هذه األزمة ،ورضورة تعزيز القدرات العسكرية
ودعم القوات املسلحة اللبنانية .كانت ترجمة
االجتامع توسيع إطار الدعم والتأكيد عىل
املرتكزات األساسية تأييداً الستقرار لبنان وسالمه.
وشأن اتسام البيان الصادر عن االجتامع بأهمية
استثنائية ،كذلك صورة االجتامع نفسه .ليس من
مصلحة أحد التقليل من أهمية هذا االجتامع
أو التشكيك يف جدواه .فهو وضع مداميك ثالثة،
إنسانية واقتصادية وأمنية« .مجموعة الدعم
الدولية للبنان» نوع من مظ ّلة دولية يك يعكف
العامل عىل عدم امتداد النار إىل لبنان .بذلك عىل
اللبنانيني أن ال يكونوا جزءاً من إشعال النار أو

إىل مكتبه غارقاً يف أوراقه وتقاريره ،مع داود رمال.

واالستقرار الداخليني عىل أي اعتبار آخر .الحياد
خيار سيايس كغريه من الخيارات املمكنة وليس
ال سياسة».
أما اجتامع «مجموعة الدعم الدولية للبنان»
ملؤازرته عىل معالجة مشكلة النازحني السوريني،
فيتحدث عنه السفري سالم كأنه مولده الجديد.
يجزم بأن االجتامع «حمل رسالة سياسية مهمة
ا ّكدت بيان مجلس األمن الصادر يف  10متوز
 2013الذي يشكل تعبرياً عن إجامع الدول
الخمس الدامئة العضوية .مرتكزاته دعم سياسة

استجالبها اىل بيوتهم».
بال تردد يخلص السفري سالم إىل القول« :أبلينا
بالء حسناً يف مجلس األمن واألمم املتحدة.
ويف التجربة التي امتدت سنوات عدة وال تزال
مستمرة ،دافعنا عن سياستنا الخارجية من خالل
مجلس األمن ،وعن وحدة لبنان واستقالله ،وعن
قراره واستقراره وأمنه .حافظنا عىل مصلحته
بحكمة املوقف املانع لإلنقسام الداخيل وللمزيد
من الضغوط الخارجية».

د .ر
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بقلم المنسق الخاص
لألمم المتحدة في لبنان

ضيف العدد
األمم املتحدة ولبنان
يعمالن في سبيل مستقب ٍل آمن ومزدهر
ديريك بالملي

كان أمن لبنان واستقراره ،وال يزاالن ،موضع اهتامم بالنسبة
اىل األمم املتحدة وخاص ًة مجلس األمن خالل عرشات السنني،
وعىل نحو أكرب أخرياً بس��بب اإلضطراب��ات والتغيريات التي
تعصف مبنطقة الرشق األوسط والبلدان العربية.
عىل م ّر الس��نني ،ركزت األمم املتحدة اهتاممها ودعمها أكرث
فأكرثع�لى لبنان .وقد تبنّى مجلس األمن الدويل قرارات عدة
بهدف مس��اعدته عىل استعادة سيادته واستقراره واستقالله
السيايس .إن أمن لبنان واستقراره هام يف صميم قرار مجلس
األمن رق��م  1701الذي وضع حداً ألربع��ة وثالثني يوماً من
الحرب املدمرة عام .2006
يف الوقت نفسه ،يعمل  24مكتباً تابعاً لألمم املتحدة يف لبنان
يف مجاالت السياسة وحفظ السالم والتنمية والعمل اإلنساين
وحقوق اإلنسان ،يف محاولة ملساعدته عىل السري قدماً ،وعىل
حامية أمنه واستقراره وتعزيزهام.
إن األزمة يف س��وريا قد ع َرضت البل��د لتوترات محددة .ويف
ر ٍد ع�لى ذلك ،عبرّ مجلس األم��ن بوضوح عن رضورة حامية
دعم دويل واسع النطاق .وقد
سيادة لبنان،
ّ
وش��جع عىل م ِد ٍ
ضخم للمساعدات
انعكس ذلك خالل السنتني املاضيتني بنم ٍو ٍ
املوجهة اىل الجئني الس��وريني من خالل املفوضية الس��امية
ّ
لألم��م املتحدة لش��ؤون الالجئني ووكاالت أخ��رى .لكن من
الواضح أن هذا ال يكفي.
إن األمم املتحدة ملتزمة دعم الالجئني ولبنان ،مع تركيز أكرب
عىل الحاجة اىل تقاسم األعباء ملساعدة الحكومة واملجتمعات
املضيفة .وقد بعث اجتامع مجموع��ة الدعم الدولية للبنان
بأقوى إش��ارة ممكنة عن هذا اإللتزام ،والذي عقد برئاس��ة
األمني العام لألمم املتحدة يف نيويورك يف  25أيلول /س��بتمرب

امل��ايض ويف حضور األعضاء الخمس��ة الدامئ��ي العضوية يف
مجلس األمن واإلتحاد األورويب وجامعة الدول العرب ّية.
إن اجت�ماع مجموعة الدعم الدولية م��ن أجل لبنان مل يكن
مناس��بة ملرة واحدة فقط .سوف تجتمع املجموعة يف شكل
مس��تمر ،ونحن يف ص��دد متابعة اجتامعه��ا اآلن من خالل
قنوات دعم متعددة مبا يف ذلك دعم الجيش اللبناين والقوى
األمني��ة .ك�ما يتم العمل م��ع البنك ال��دويل وجهات أخرى
ملعالج��ة هموم لبنان االقتصادية وتلبية الحاجات مبا يف ذلك
حاجات الالجئني واملجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم.
إن األم��م املتحدة تعي كام ًال ما ميثل��ه هذا من عب ٍء ضخم
ع�لى لبنان ،وترحب ترحيباً ح��اراً بضيافة لبنان النازحني من
س��وريا ،والعمل الثمني الذي تقوم به املديرية العامة لألمن
الع��ام لتأمني اإلح�ترام املطلوب للقوانني اإلنس��انية الدولية
وقوانني لبنان وأنظمته.
وتعم��ل األمم املتحدة عن كثب م��ع املديرية العامة لألمن
العام .أنا ألتقي بانتظام املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم .كام أن ممثلني آخرين عن األمم املتحدة ،مبا يف ذلك
البعثات اإلنسانية ،هم عىل تواصل مستمر معه .وأود التقدّم
بالش��كر الجزيل للتعاون الرسيع ال��ذي نحظى به ،وبكل ما
تقوم به املديرية العامة لألمن العام لتسهيل عمل أرسة األمم
املتحدة.
إنها أوقات صعبة ولكننا نؤمن بأن لبنان قادر ،وسوف يعربها
بس�لام للوصول إىل مس��تقبل زاهر منبثق من صالبة شعبه
وتعدديت��ه ،وذلك بالرشاكة مع األمم املتحدة وأصدقاء لبنان
الكرث .س��وف تق��وم األمم املتحدة بكل ما يف وس��عها لتأمني
أقوى أسس ممكنة لذلك.
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جورج ياسمني

سوريا الالعب والملعب واألسد الحل والعقدة

االتفاق الدولي على السالح الكيميائي
و ّزع األرباح والخسائر

بقي االتحاد السوفيايت بعد الثورة البولشفية
والحرب العاملية األوىل عىل هامش النظام العاملي
الجديد الذي ّأسسه األمريكيون عرب رئيسهم
"املثايل" وودرو ويلسون وأفكاره ومبادئه الـ،14
واقرتاحه إنشاء عصبة األمم التي بقيت هيئة بال
هيبة.
بعد الحرب العاملية الثانية تح ّول دولة عظمى
وأحد القطبني املهيمنني عىل العامل إىل جانب
واشنطن ،ثم تفكك اتحاد جمهورياته واستقلت
عام  .1989أفل نجم لندن وباريس ،وبزغ نجم
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واشنطن يف الرشق األوسط بعد العدوان الثاليث
عىل مرص عام  ،1956وأصبحت إرسائيل قاعدة
متقدّمة للغرب والذراع العسكرية الضاربة
للواليات املتحدة ،متاماً كام كان حلف شامل
األطليس الذراع العسكرية لواشنطن والغرب يف
وجه املنظومة الشيوعية .أنشأت موسكو حلف
وارسو ،وقارعت الغرب وامتدت اىل الرشق ،لكنها
مل تستطع أن تفعل أكرث من الوصول والبقاء
يف "املياه الدافئة" ،من دون أساطيل وقوات
رادعة وتحالفات ذات صدقية .والدليل ما حصل
عام  1967يوم احتلت ارسائيل القدس وسيناء
والجوالن والضفة الغربية .اكتفت موسكو يومها،
رغم قوتها وترسانتها العسكرية ،باإلنذار ومن ثم
تقديم األعذار لحلفائها العرب.
بعد نرص ترشين األول  1973املبتور ،تقدمت
سوريا وتراجعت مرص .وقف الكرملني منذ ذاك
الحني إىل جانب "الصديق" السوري حافظ األسد،
كام درج زعامؤه وقادته عىل تسميته.
استظلت سوريا االتحاد السوفيايت الذي استفاد
منها رأس جرس وموطئ قدم يف رشق املتوسط.
بدأت متاعب مرص مع سوريا منذ اتفاقية الكيلو
 101واتفاقية سيناء الثانية عام  1974التي رأى
مراقبون اسرتاتيجيون أنها كانت أحد العوامل
يف تفجري الساحة اللبنانية ،وإشغال السوري
واللبناين والفلسطيني يف حرب تبعدهم عن
مرص ،وعن حق العودة وإعادة ارسائيل األرايض
التي احتلتها.
توصل باتريك سيل يف كتابه املرجع "األسد" إىل
استنتاج جيوسيايس ـ تاريخي ،هو أن َمن يسيطر
عىل دمشق يسيطر عىل الرشق األوسط ،ومن
يسيطر عىل الرشق األوسط يسيطر عىل العامل ،أو
عىل األقل يتحكم بإمدادات النفط وأمن ارسائيل
تفجر األحداث يف درعا يف آذار  2011كان
واستقرار املنطقة .وهذا كان دأب أمريكا وشغلها منذ ّ
هم سوريا وحليفتها واضحاً أن املسألة آخذة نحو التعقيد ،رغم تأكيد
الشاغل .يف املقابل ،كان ّ
موسكو أن ال يسقط لبنان يف أيدي األمريكيني الرئيس السوري أن الربيع لن يصل إىل بالده،
محصنة ضد الثورات والربيع ألنها
واإلرسائيليني ،وكانت اسرتاتيجيا األسد تقوم دامئاً وأن دمشق ّ
ً
عىل "تأمني" البقاع وعدم تحوله "دفرسوار" أو بلد مامنع ومقاوم ،والربيع يطاول دوال قريبة
ثغرة ينفذ منها اإلرسائيليون إىل دمشق .وقد من األمريكيني وبعيدة من شعوبها كام ذكر يف
حصلت تجربة عام  1981مع "القوات اللبنانية" أحاديث صحافية عدة سبقت اندالع األحداث يف
يف زحلة ،وخالل املواجهة املحدودة بني السوريني بالده أو تزامنت معها.
واإلرسائيليني والتي أدت إىل إدخال األسد بيد أن استفحال النزاع وإطالة أمده وانخراط
صواريخ سام  6 -إىل البقاع ،دم ّرها اإلرسائيليون دول وجامعات وجهات عربية وإقليمية ودولية
أثناء العدوان عىل لبنان عام  1982خالل عملية
معقدة ومركبة.
يضيف سيل يف كتابه أن سوريا تح ّولت مع األسد
من ملعب إىل العب ،وأن الرصاع "عىل" سوريا
كان قبل األسد ،ومعه صار الرصاع "مع" سوريا.

يف الرصاع السوري ،جعل من املمكن القفز إىل
الخالصة اآلتية :التغيري يف الرشق األوسط وإرساء
نظام إقليمي جديد يجب أن مي ّرا يف سوريا ،وأن
أنابيب الغاز وإمدادات النفط وآباره الجديدة يف
آسيا وأفريقيا مع الغاز يجب أن تكون محمية
بغطاء إقليمي  -دويل وبإرشاف كونسورتيوم -
كوندومينيوم عاملي ،رشط تغيري وجهة الحكم
يف دمشق .هذا ما كشفته تقارير نرشتها كربيات
الصحف األمريكية واإلنكليزية والفرنسية منذ أكرث
من سنة.
روسيا "املخدوعة" من تجربة ليبيا ،قررت التصدّي
للغرب يف سوريا .لن تتكرر الخديعة يف سوريا كام
أكد الروس بلهجة تقارب التهديد .والتزامهم حيال
سوريا مل يكن يوماً ،ولن يكون ،تحالفياً انطالقاً من
نرصة األسد والنظام وخط املامنعة واملقاومة.
ينبع تأييد روسيا لألسد بدرجة أوىل من
استشعارها بالخطر عىل مصالحها وحضورها

ودورها يف الرشق األوسط ويف عامل ما بعد األسد،
يف حال انهيار نظامه وتس ّلم اإلسالميني املتطرفني
الحكم.
فسوريا تشكل قاعدة متقدّمة لروسيا يف الرشق
األوسط ويف رشق املتوسط ،وهي إحدى الدول
األساسية يف استيعاب الصناعات الحربية الروسية.
لكن أهميتها االسرتاتيجية تكمن يف أنها الدولة
الوحيدة التي تستضيف قطع األسطول الحريب
الرويس يف طرطوس يف مواجهة القاعدة األمريكية
الشهرية يف أنجرليك ،وإن كانت تحت مس ّميات

25

26

عدد  - 2تشرين الثاني 2013

حلف شامل األطليس .سوريا هي الدولة القاعدة
لروسيا يف مواجهة "القاعدة" اإلسالمية التي كانت
يف ما مىض عدواً لالتحاد السوفيايت عندما احتل
أفغانستان ،وتح ّولت "القاعدة" إىل العدو رقم 1
للواليات املتحدة منذ عام  ،2001التاريخ املشؤوم
الذي ش ّكل "أيلول األسود" فيه نقطة تحول يف
تاريخ الرصاع العسكري بني اإلسالميني والغرب،
بدالً من الرشق والغرب ،أو العرب واإلرسائيليني
منذ ذلك الحني.
التامسك الذي يبديه الجيش السوري النظامي،
والدعم الذي تقدّمه إيران وروسيا ،واملؤازرة
التي يعلنها العراق و"حزب الله" لسوريا ،فض ًال
عن تشتت املعارضة وتراجعها يف مقابل تقدم
املتط ّرفني ،وعدم وجود أجندة واضحة لدى
الغرب لحسم الوضع يف سوريا بتقوية املعارضة
ومدّها بأسباب الحسم ،أو بتوجيه رضبات إىل
جيش األسد وإقامة منطقة عازلة وفرض حظر
جوي ...كلها مراحل ساهمت يف إيجاد املعادلة
التالية :النظام غري قادر عىل إنهاء املعارضة،
واملعارضة غري قادرة عىل إسقاط األسد.
أضعفت إطالة عمر األزمة النظام ،لكنها بالتأكيد
مل تعزز موقع املعارضة .وهي بال شك أسقطت
سوريا يف مسار انحداري عىل املستويات
االجتامعية واألمنية واالقتصادية والتجارية
والصناعية والزراعية .فاملناطق الحيوية واملدن
الرئيسية مقطعة األوصال ،معدومة األمان مثل
حلب وحمص وحامه ودير الزور ودرعا واىل
حد دمشق .وهذا يفرض عىل النظام تحدّي
االستمرارية يف املناطق التي يسيطر عليها ،وعىل
املعارضة تحدّي البقاء يف بيئة متغيرّ ة ومتحولة
من مظلة نظام حزب البعث إىل مروحة الخليط
غري املنسجم وغري املتفاهم الذي يتشكل من
"الجيش الحر" و"القاعدة" و"النرصة" وآخر
الوافدين "داعش" التي ـ وللمصادفة ـ ّتم
اإلعالن عن وجودها ،أو باألحرى إخراجها اىل
ح ّيز النور ،مع والدة االتفاق األمرييك  -الرويس
عقب أزمة استخدام السالح الكيميايئ التي يف رأي
املعارضة ،بدالً من أن ُتخرج األسد من السلطة،
إذا باألمريكيني يرمون إليه حبل النجاة ويخرجونه
من الورطة.
ش ّكل االتفاق األمرييك  -الرويس مخرج طوارئ لكل
من روسيا وأمريكا وطبعاً األسد .روسيا من خالل
تفاديها األزمة باقرتاحها تدمري األسلحة الكيميائية

لحليفها الرئيس السوري التي طاملا عكست إىل
حد "توازن الرعب" بني السالح النووي اإلرسائييل
والسالح الكيميايئ السوري .وإنقاذها تالياً األسد
من مصري غري مضمون وأزمة مفتوحة عىل آفاق
غري محمودة العواقب ،وخصوصاً تداعيات رضبة
عسكرية هدّد الرئيس األمرييك باراك أوباما
بتوجيهها إىل نظام األسد.
أما واشنطن الخارجة من مستنقع العراق
والساعية إىل الخروج من جحيم أفغانستان،
فلن تخاطر بالعودة املسلحة إىل املنطقة بعد
عقد من الدمار والخيبات ورصف مئات من
املليارات .وتعترب أمريكا أنها حققت نتائج الحرب
من دون دخولها ،أي إرغام األسد عىل تدمري
أسلحته الكيميائية ،عل ًام أن املجتمع الدويل يعلم
متام العلم أن الحرب يف سوريا ال تخاض بالسالح
الكيميايئ وعرشات اآلالف من القتىل يسقطون
يف الغوطة الرشقية .إال أن واشنطن ترى أنها
حافظت عىل ماء الوجه ،وفرضت إيقاعها عىل
األزمة السورية ،وضبطت اندفاعة األسد نحو
كرس املعارضة ،وأعادت بعض التوازن امليداين.
أما األسد فقد خرج من األزمة بسند إقامة أو
كفالة دفعها الرويس ،عل ًام األرباح التي حققها

أكرب وأكرث إذا ما قيست بالخسائر .فاألمريكيون
الذين تد ّرجوا من طلب تنحيه ،إىل نزع الرشعية
عنه ،إىل توفري البدائل له واإلعرتاف بخصومه،
عادوا فأسقطوا رشط التنحية ،وأعادوا اإلعتبار
اىل رشعيته ،فتح ّول من عقدة إىل رشيك يف الحل
بعدما كان الحل يفرتض إزاحته ،إىل درجة أن وزير
الخارجية األمرييك جون كريي أشاد به والتزامه
تدمري الرتسانة الكيميائية السورية ،ما أغضب
األتراك وبعض العرب ،وأثار ذهول الفرنسيني
الذين مل يفهموا حتى الساعة قرار أوباما الرتاجع
عن رضب األسد بعد حشد األساطيل وتعبئة
القوى واستدعاء االحتياط وإرسال التعزيزات.
مام ال شك فيه أن الرئيس السوري هو املستفيد
األول مام حصل .أصبح رشيكاً يف الحل بعدما كان
وجوده عقبة عىل طريق الحل .ال بل أصبح يف
نظر الصحافة األمريكية العباً أساسياً ورشطاً من
رشوط الحل .جزء من الحل حني تكتمل التسوية،
وليس جزءاً من املشكلة يك يأيت الحل عىل حسابه.
منذ سنتني كان السؤال متى سيسقط األسد؟ وقبل
سنة كان السؤال َمن سيخلفه؟ اليوم ،بعد سنتني
ونصف السنة عىل الرصاع الدامي يف سوريا ،انتقل
السؤال إىل صيغة جديدة :هل سيرتشح األسد
سنة 2014؟ وهل تبقى املعارضة؟
الفارق بني األسد وخصومه هو تحديداً الفارق
بني حلفائه وحلفاء املعارضة السورية .مل يصمد
لعوامل قوته فقط ،بل ألنه استمد القوة من
ضعف املعارضة .باتت حياة املعارضة موتاً
لنظامه ،وموت املعارضة "بعثاً" للنظام.
لكن سوريا الالعب القوي ومحركة الخيوط يف
غب الطلب ،يف الوقت عينه
املنطقة واإلطفايئ ّ
و ّلت مشاغبتها وذهبت إىل غري رجعة .سوريا
القدمية انتهت ،وسوريا الجديدة تنتظر "سايكس
ـ بيكو" جديداً أو لنقل يالطا جديدة تعيد رسم
املنطقة ودولها ومصائرها لعقود آتية.
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جورج شاهني

جوالت مكوكية على حبال وساطة مثلثة ختمت الملف

مخطوفو أعزاز إلى الحرية

مل تقلل الوس��اطة املثلثة جهوداً بذلتها الدولة
اللبنانية يف معالجتها امللف عرب اللجنة الوزراية
الرباعية ،واملهمة التي ناطها رئيس الجمهورية
ميشال سليامن باملدير العام لألمن العام اللواء
عب��اس ابراهيم ،رسعان م��ا افصحت تحركات
املس��ؤولني واهتاممهم بخطف اللبنانيني الـ11
بداي��ة عىل ي��د «لواء عاصفة الش�مال» يف 23
آذار  ،2012ثم الـ 9بعد االفراج عن اثنني .ناقش
الرئيس سليامن امللف مع نظريه الرتيك عبدالله
غول يف انق��رة ،ورئيس الحكومة نجيب ميقايت
م��ع نظريه رجب طيب اردوغ��ان ،وقصد وزير
الداخلية مروان رشبل مراراً انقرة ،وتن ّقل اللواء
ابراهي��م بينه��ا والدوحة يف حقب��ة مفاوضات
ش��اقة بغية الوصول اىل املس��لحني الذي اكرثوا

من رشوطهم الطالق املخطوفني اللبنانيني.
مل يكن غليان الشارع اقل وطأة مع تح ّرك اهايل
املخطوفني يف اكرث م��ن اتجاه ،واتخاذ خطوات
منافي��ة للقان��ون احيانا ،واوش��كت ان تق ّوض
االس��تقرار بغية مامرس��ة ضغوط الستعادتهم
م��ن خاطفيهم الذي��ن ربطوا ب�ين املخطوفني
وتداعيات الحرب السورية ،اىل ان بلغت ذروة
التحرك السلبي خطف طيارين تركيني يف  9آب
ملقايضتهام باملخطوفني اللبنانيني.
مل يتقب��ل لبن��ان الرس��مي خط��ف الطيارين
الرتكيني ،وسعى اىل الفصل بني امللفني عىل نحو
اكده مرارا وزير الداخلي��ة واملدير العام لالمن
العام.
تدريجا ب��دأت املالمح االيجابي��ة لعودتهم اىل

حريتهم تظه��ر عندما تقدم مس��لحو "الدولة
اإلس�لامية يف العراق والشام» و«جبهة النرصة»
من الحدود الس��ورية ـ الرتكية بعد الس��يطرة
عىل مواقع «لواء عاصفة الش�مال» .نش��طت
عندئذ الوس��اطات .اىل قطر وتركيا بادر الرئيس
الفلس��طيني محمود عباس بخط��وات مامثلة
اتاحت تدريجا اطالق املخطوفني .تح ّرك اللواء
ابراهيم يف جوالت مكوكي��ة بني بريوت وانقرة
والدوح��ة ودمش��ق يف أيام قليل��ة افضت اىل
الخامتة.
ب��دأت املرحلة األخرية م��ن املفاوضات الثالثاء
 15ترشي��ن األول ،بعدم��ا دار البحث الجدي
يف س��حب املخطوفني م��ن منطق��ة التوتر يف
شامل سوريا ،وتحديدا بعد إشتداد املعارك مع
تنظيم «الدولة اإلس�لامية يف العراق والش��ام»
أو م��ا يعرف بـ«داعش» ،فالق��ت تركيا املبادرة
باحس��ن منها .صباح األربعاء  16ترشين االول
ادخ��ل املخطوف��ون اىل األرايض الرتكية بعدما
كانوا يف منطقة ال تبع��د اكرث من  100مرت عن
حدود البلدين ،بالتزامن مع اتصال أجراه رئيس
الجمهوري��ة بامري قطر لتكثيف مس��اعيه .من
بلجي��كا ،حيث يش��ارك يف مؤمت��ر دويل ،دعي
املدير العام لالمن العام عىل عجل اىل املشاركة
يف جهود متالحقة يف تركيا .الجمعة  18ترشين
االول تنق��ل الل��واء ابراهيم بني تركي��ا ولبنان
وس��وريا بغية امتام صفقة اطالقهم .وافاه وزير
خارجية قط��ر اىل تركيا ،وقصد مدير املخابرات
القطرية بريوت تنفيذا لوعد األمري متيم للرئيس
سليامن بانهاء امللف.
نقل الطياران الرتكيان املحتجزان اىل بريوت جواً
من رياق الستعجال املراحل ،وانتقل املخطوفون
اللبناني��ون اىل عه��دة اللواء ابراهي��م والوزير
القطري .اطأمن الطرفان اىل س�لامة املخطوفني
واالس��تعداد لعملية التبادل ،فاقلعت طائرتان
قطريت��ان من ب�يروت ومطار صبيح��ة الرتيك:
األوىل اىل مطار اس��طنبول تقل الطيارين وكان
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يف انتظارهام رئيس الحكومة الرتكية وعائالتهام،
واألخرى اىل مطار بريوت وكان وزيرا الداخلية
والخارجي��ة ونواب من مختل��ف أطياف لبنان
واهايل املخطوفني يف انتظار العائدين.
قبيل منتصف ليل السبت  19ترشين االول عاد
التسعة اىل حريتهم.
ومن هذه القاعدة التي حكمت كل الوساطات
والجهود التي بذلت ،لقد كان واضحا ان الكثري
من الجهود التي بذلها املفاوض اللبناين يتقدمهم
اللواء ابراهيم كانت تتبخر لحس��ابات اقليمية
ودولي��ة ضاغطة ،فقطعت وع��ود يف فرتة من
الفرتات وتبخ��رت يف اليوم التايل  ،وإن دل هذا
األمر عىل يشء فهو يدل عىل حجم التبدالت يف
والءآت الخاطفني والظروف األمنية والسياسية
التي تحكمت مبنطقة إعزاز ،فقد شكلت املعارك
الطاحنة التي ج��رت يف املنطقة وتخوم وريف
مدينة حلب يف مرحلة م��ن املراحل مؤرشا اىل
إستحالة اي تقدم يف هذا امللف.
ويف عز املرحلة التي باتت تركيا طرفا يف العملية
عرب طياريها ،فقد ش��كلت املرحلة األخرية التي
بدأت فيه��ا منظامت "داغش" و معها "جامعة
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" وتشكيالت
عس��كرية جديدة تابعة او متحالفة مع "جبهة
النرصة" تتحكم باملناطق السورية الواقعة تحت
س��لطة الثوار مناس��بة لتغيري اسلوب العمل يف
املفاوض��ات بدخ��ول ابطال ج��دد عىل مرسح
العمليات ،ذلك ان املعارك دارت فوق رؤوسهم
باعرتاف املخطوفني املحررين الذين تحدثوا عن
ايام من العمليات العس��كرية جعلتهم يف عني
الخط��ر أكرث من مرة ومنها تلك التي درات بني
الخاطفني والجيش السوري النظامي وهي التي
انتهت يف مرحلة من املراحل اىل مقتل املسؤول
املبارش عن عملية الخطف ومضيفهم األس��ايس
ال��ذي كان يدعى "ابو ابراهي��م" اىل ان قتل يف
عملية عسكرية بني النظام والثوار.
واىل هذه املرحلة فقد ش��كل بروز دور مقاتيل
منظمة " داغش" ومعها مقاتيل «جامعة الدولة
اإلس�لامية يف العراق والش��ام» تط��ورا مهام يف
العملي��ة جعل��ت الخاطفني يف م��ازق حقيقي
م��رة اخرى وخصوصا يف الفرتة التي قضت فيها
املنظامت الجديدة عىل لواء "عاصفة الش�مال"
وتركيبته القيادية.
وعن��د ه��ذه املحطة التي ش��كلت املناس��بة

الفضىل يف مس�يرة توفري الظ��روف لإلفراج عن
املخطوف�ين فكان��ت الحرك��ة املكوكي��ة للواء
ابراهيم ما بني بريوت وانقرة والدوحة ودمشق
يف اي��ام قليل��ة انتج��ت الصيغة الت��ي رافقت
اإلفراج عن املخطوفني التسعة برعاية قطرية –
تركية – س��ورية – فلس��طينية ولبنانية فجرى
م��ا جرى مس��اء ي��وم الس��بت يف  19الجاري

فعاد املخطوفون التس��عة اىل بريوت وغادرها
الرتكي��ان اىل بالدهام يف ما ظهر ان الس��جينات
الس��وريات اللوايت كان يطالب بهن الخاطفون
كن الحلقة األضعف فتأخرت العملية يف ظروف
م��ا زالت غامضة اىل اليوم إلرتباطها مبا س��مي
بالخصوصيات السورية يف اإلجراءآت القضائية
واإلدارية الرضورية...

اللواء ابرهيم لضباط األمن العام:
س ّر املفاوض غير املقاتل
يف اجتامع جمعه والضباط يف  24ترشين االول ،ابلغ املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابرهيم اليهم ،يف معرض رشحه توجهاته ،ان «املهمة االساسية التالية للمديرية هي موضوع
املطرانني املخطوفني .استغرق موضوع اعزاز سنة ونصف سنة وكانت ظروفه املوضوعية
افضل بكثري من الظروف املوضوعية للمطرانني .يف الغالب للفريق الذي يريد ان يفاوض
يقتيض ان تتوافر لديه املعطيات الوافية حول امللف .مخطوفو اعزاز خطفوا وتك ّون لدينا
رسيعا ملف مو ّثق ورصنا نعرف من نفاوض ومع من نتكلم .إذاً اصبحت هناك جهة مسؤولة
عن الخطف كشفت عن نفسها وظهرت عىل التلفزيون وزارها اعالميون لبنانيون ،ومل يعد
يف امكانها الترصف باملخطوفني وفقاً الهوائها وإال ستتحول يف نظر املجتمع الدويل واملحيل
واإلقليمي إىل مجرمة».
ً
أمان ومأمن.
يف
أصبحوا
املخطوفني
هؤالء
أن
إعتربت
هنا
من
ا
«انطالق
واضاف اللواء ابرهيم:
ٍ
مهام طال الزمن سيأتون .بدأنا بالتفاوض الذي استغرق سنة ونصف سنة .أما يف موضوع
املطرانني فاالمر مختلف .مل يعلن أحد مسؤوليته .كان معهم شامس قتل عىل الفور حتى
ال يكون شاهداً يف حال أطلقوا .أمضينا  4أشهر حتى مت ّكنا من تحديد مكان املطرانني ومع
من هم .هذه نقطة أساسية يف موضوع التفاوض ،أي تحديد الشخص الذي سنتفاوض معه،
أي تحديد هوية الخاطف .نحن منذ حواىل شهر متكنّا من التواصل مع أحدهم الذي حدد
لنا مكان املطرانني ،وبدأنا املفاوضات عىل هذا األساس .ال أقول لكم كم سيستغرق موضوع
املطرانني شهرا أو إثنني أو سنة .ال أعرف .لكنني أقول أن الطريق التي تسري عليها املديرية
يف هذا امللف ستقود إن شاء الله إىل النهاية املرجوة .أصبحنا بطريقة غري مبارشة عىل تواصل
مع الجهة الخاطفة .هذه نقطة أساسية نستطيع أن ننطلق منها لتحقيق النتائج».
• وقال« :سبق ان قلت يف االعالم ان هدف املقاتل سحق عدوه ،اما املفاوض فلديه هدفان:
تحقيق مصالحه ومصالح عدوه .الجل فان التفاوض أصعب النك تريد منه تحقيق مصالحك
واملهمة التي تفاوض من أجلها ،كام تريد تحقيق مصالح عدوك الذي تفاوضه .بينام القتال
سهل .تضع املدفعية وتقصف للتخلص من هدفك ،كام أن هدف عدوك هو التخلص منك.
لذلك التفاوض يستغرق وقتاً».
• وخلص اىل القول« :اإلنجاز الذي قمنا به ال يصب يف الخانة الشخصية ،بل هو للمديرية
ولكل واحد منكم حتى آخر عسكري ،وصو ًال اىل املأمور الذي يتد ّرب اآلن يف الوروار .بهذه
الروح يجب ان نعمل .املديرية أمانة بني ايدينا اىل أن يأيت احد ونس ّلمه اياها .يف النهاية
حققت املديرية انجازاً يجب أن يصب يف رصيدها كام يف رصيد الدولة اللبنانية والشعب
اللبناين بكل مكوناته .من يريد أن يضع نفسه خارج إطار هذه املكونات فهو خياره وليس
خيارنا .عندما أتيت باملخطوفني قلت أن هذا اإلنجاز هو للدولة وليس لنا .صودف انني
موجود يف هذه املسؤولية ،لكن اي مدير سواي يف مثل هذه الظروف كان سيفعل االمر
نفسه .انه انجاز لبناين».
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حاضر في ّ
قمة بروكسل عن «الجريمة عبر الوطنية»

اللواء ابراهيم :الهجرة واملهاجرون
ظاهرة عاملية مواجهتها مسؤولية دولية
ّ
دق املدي��ر العام لألمن الع��ام اللواء عباس
ابراهيم ناقوس الخط��ر بإزاء ظاهرة الهجرة
واملهاجرين ،وقد عدّها «عاملية يف حاجة اىل
حلول دولية مش�تركة» ،ودع��ا اىل «مواجهة
التحديات واملشكالت الناجمة عنها يف الدول
املصدّرة لها او املس��تقبلة"ّ .
وحض عىل وضع
سياسة لالندماج «تقرتن بالتنمية املستدامة».
بدع��وة من منتدى «مونتانا» ،ش��ارك املدير
العام لألم��ن العام اللواء عب��اس ابراهيم يف
أع�مال «القم��ة الدولية ح��ول الجرمية عرب
الوطني��ة» ال��ذي انعق��د يف بروكس��ل بني
 16ترشي��ن األول و 19منه ،اىل ش��خصيات
أوروبي��ة ودولية من بينها مؤس��س املنتدى
الس��فري جان ب��ول كارت��ورون ونائب رئيس
الحكومة البلجيكية ديديي��ه رايندر ورئيس
وزراء غيني��ا ـ بيس��او روي دوياريت بارروس
ووزي��ر خارجية جزر الس��لمون كالي فورو
س��اوولوا واملدير العام للمنظمة االس�لامية
للرتبية والعل��وم والثقافة عبد العزيز عثامن
التويج��ري ورئي��س مجلس الن��واب الكيني
ايكوي دافيد ايتورو ورئي��س الربملان العريب
احم��د محمد الج��روان ورئي��س وزراء مايل
سابقا الشيخ موبيدو ديارا.
بعد االفتتاح حارض اللواء ابراهيم يف الجلسة
األوىل التي تحدّث فيها ايضاً مؤسس املنتدى
ونائ��ب رئي��س معه��د الش��ؤون الخارجية
االيط��ايل فينس��ينزو كامبورين��ي ورئي��س
املركز الوطني للتح��ول يف جمهورية افريقيا
الوسطى الكسندر نيغونديت ووزير الداخلية
والتنسيق يف كينيا جوزف دولولينكو ونائب
وزي��ر الداخلية يف زامبيا الفريد كانس��ينبي
واألمني العام لرابطة كتاب العدل الفرنسيني
عبدواليي هاريسو.
يف مداخلته تناول اللواء ابراهيم االطار العام
للحامية الوطنية والس��بل االيلة اىل تحقيقها
والهج��رة واملهاجرين ومش��كالت االندماج،
والحظ ان «عاملنا يشهد اليوم ازمات خطرية

جدا ع�لى الصعد املختلفة ،ابرزها النش��اط
املتزاي��د للجرمي��ة املنظم��ة والتنظي�مات
االرهابي��ة وعدم اقتصار نش��اطها عىل بقعة
جغرافي��ة مح��ددة ب��ل تتعداه��ا لتش��مل
املعمورة باكملها ،س��يام مع تطور اس��اليب
العم��ل والوس��ائل املس��تخدمة والتقنيات
االلكرتونية» ،مشريا اىل ان «حامية املطارات
واملراىفء والطرقات واملعابر تتطلب مجهودا
كبريا للحد من االخطار.

الجريمة عابرة الحدود
ال تأتي من داخل الدولة
فقط ،وانما من
محيطها ايضًا

تب��دأ الحامي��ة اوال بتأس��يس بن��ى تحتي��ة
متكامل��ة من مبان وتجهي��زات ونقاط عبور
وعنارص برشية مؤهلة نس��تطيع من خاللها
ضب��ط الح��دود ،وحامي��ة االط��ار الداخيل
للدول��ة ،ما يتطلب تضافر الجهود املش�تركة
من مؤسس��ات الحكومة والقطاع الخاص ملا
يف ذلك من مس��ؤولية وطنية مش�تركة تقع
عىل عاتق كل فرد من افراد املجتمع».
وش��دّد عىل ان «ان حامية االطار الوطني ال
تقترص عىل حامية الح��دود الربية والبحرية
والجوي��ة ،الن الجرمي��ة عاب��رة الح��دود ال
ت��أيت من داخل الدولة فق��ط ،وامنا ايضاً من
محيطه��ا ،وتالي��ا يقتيض االخ��ذ يف االعتبار
االخطار الداهم��ة التي قد تصيب دولنا من
حيث ال ندري».
واذ اعت�بر «ان اطار الحامي��ة الوطنية يوفر
املب��ادىء واالس�تراتيجيات الالزم��ة لحامية

الدولة ضد اعامل االرهاب والجرمية املنظمة
التي ه��ي من صن��ع االنس��ان»ّ ،
حض عىل
ان يك��ون ه��ذا االط��ار «ش��امال يك يطاول
كل التهدي��دات الت��ي ميك��ن ان يتعرض لها
الوطن (داخلي��ة ـ خارجية  -كوارث طبيعية
 ح��روب) ،وال ميك��ن الوص��ول اىل الحاميةالشاملة اال بوضع اسرتاتيجيا متكاملة بعيدة
امل��دى والتحقيق ذات تبعات مهمة ،عىل ان
تتضمن خطة عمل منهجية قامئة عىل جملة
م��ن املب��ادىء والسياس��ات والخط��ط عىل
مس��توى الوقاية والحامية .لكن جدوى هذا
االط��ار ونجاحه يبقيان رهن االس��تعدادات
والجهوزية بالوقاية اوال ومن ثم الحامية».
وطال��ب ال��دول املش��اركة «ب��ذل الجهود
املشرتكة للتمكن من وضع هذه االسرتاتيجيا
لالنط�لاق بها اىل خارج الح��دود نحو الدول
املحيطة ،لوضع اسس وقواعد واضحة ترتكز
عىل عقد االتفاقات الثنائية وسن الترشيعات
والقوان�ين الالزم��ة ،وتب��ادل الخ�برات
واملعلومات ،واملساعدة عىل تذليل العقبات
من اجل الوصول اىل اس�تراتيجيا شاملة عىل
مستوى كل الدول».
وتطرق اللواء ابراهيم اىل الهجرة واملهاجرين
ومش��كالت االندم��اج ،والح��ظ انه��ا «من
بني أهم انش��غاالت ال��دول التي تس��تقبل
املهاجرين ،وخاصة يف دول امريكا الش�مالية
واوس�تراليا واالتح��اد االورويب .ولع��ل االكرث
انش��غاال بذل��ك دول االتح��اد االورويب التي
تبحث عن الوس��ائل التي متكنها من مراقبة
تدف��ق املهاجرين بحس��ب حاج��ات الدول
املس��تقبلة ،وكذل��ك االج��راءات القانوني��ة
والعملية التي متكن املهاجرين من االندماج
يف مجتمعات تلك ال��دول» .واكد ان الهجرة
«قد تتس��بب يف خل��ق توترات سياس��ية او
اقتصادي��ة او اجتامعية يف البل��دان املهاجر
اليه��ا .وهو ما جعل موضوع الهجرة الدولية
يتصدّر االهتاممات الوطنية والدولية».
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وقال« :ان وص��ول هؤالء املهاجرين اىل دول
االس��تقبال خلق ازمات كبرية داخلها ،منها ما
هو اقتصادي بحت يتعل��ق بالبطالة وفرص
العمل .ومنه��ا ما هو اجتامعي يتعلق بامور
الصحة والضامن االجتامعي والرتبية والتعليم.
ومنها ما ه��و ديني او عرق��ي ُيعترب العامل
االخطر عىل عملية اس��تيعاب املهاجرين من
الس��كان االصلي�ين واملؤسس��ات الحكومية،
ناهيك بالنظرة العنرصية واالحكام املس��بقة
عليه��م بته��م االره��اب الت��ي تخل��ق اهم
مش��كالت اندماج املهاجري��ن .الجميع يقر
بوجود مش��كلة انسانية بحتة تتعلق بوجود
ه��ؤالء املهاجري��ن وخصوص��اً عندما تكون
الهجرة عائلية .عىل املستوى الرسمي يرصح
املس��ؤولون باستمرار بان الس��لطات العامة
تعمل ع�لى ان يتمتع املهاج��رون بالحقوق
نفس��ها املخولة ملواطني البلدان املس��تقبلة
بخاصة يف م��ا يتعلق بالحق��وق االقتصادية
واالجتامعي��ة يف ميادي��ن التعلي��م والصحة
والس��كن والعمل .لكن اين هذه الحقوق يف
ظل وجود عوائق كب�يرة امام عملية اندماج
املهاجرين؟».
ودعا اللواء ابرهيم اىل «االعرتاف باملش��كلة
بدال من التغايض عنها والقاء الخطب الرنانة
الت��ي ال تق��دم وال تؤخ��ر ،ب��ل تزي��د حدة
التعقيدات الن املشكلة تتعلق مبصري ماليني
الب�شر الذين ضاق بهم العي��ش يف بالدهم،

اطار الحماية الوطنية يوفر
املبادىء واالستراتيجيات
الالزمة لحماية الدولة
ضد اعمال االرهاب
والجريمة املنظمة
واضطروا مرغمني للهجرة بحثا عن حياة آمنة
ومستقبل افضل .من هنا نرى ان تبدأ عملية
االندماج مبراعاة االمور االساسية األتية:
• السكن :ان مس��توى االستفادة من االقامة
والس��كن يعت�بر م��ن اول امل��ؤرشات التي
تب�ين مدى اندم��اج فئة معين��ة او اقصائها.
تالي��ا يقتيض اختيار اماكن س��كن الئقة بهم
يف اماك��ن جغرافي��ة متع��ددة ،وعدم خلق
تجمعات سكنية خاصة بهم.
ـ التعليم :ال تتوافر للمهاجر الظروف الثقافية
(اللغ��ة اوال) واالجتامعي��ة (البيئة العائلية)
نفس��ها .تاليا يقتيض مراع��اة هذه الرشوط
يك يتس��نى له تحصيل مستوى علمي يؤهله
للعمل الذي يتناسب مع مستواه الدرايس.
• العمل :معظم املهاجرين يقومون باالعامل
التي ال يقبل بان يقوم بها السكان املحليون.

لذا عىل الدول ان متنح هؤالء املهاجرين فرص
عمل تتناس��ب مع مؤهالته��م وطموحاتهم،
وان ال يك��ون العم��ل املنوط به��م محصورا
مبجال معني دون سواه».
واوضح املدي��ر العام لألمن العام ان «عملية
اندم��اج املهاجري��ن او الذين هم من اصول
مهاج��رة ،تعت�بر معقدة وتس��تدعي تضافر
جه��ود كل الفاعل�ين يف الحق��ل الس��يايس
والثق��ايف واالعالم��ي والتعليم��ي ،وكذل��ك
مختل��ف مكونات املجتمع امل��دين من اجل
نرش وتطبي��ق مبادىء التس��امح واالعرتاف
بحق��وق مختل��ف املهاجري��ن واالقلي��ات
املتواج��دة يف بلد ما ،وقب��ول هذا االختالف
والتعايش معه».
وق��ال« :مام ال ش��ك فيه بان ه��ذه الخطوة
ليس��ت كافية .غري انها تش��كل بداية طريق
طوي��ل يس��اعد ع�لى الح��د م��ن معان��اة
املهاجرين .لكن س��لوك هذا الطريق يتطلب
تضحي��ات جريئة من الدول املس��تقبلة .ان
ظاهرة الهجرة واملهاجري��ن اصبحت عاملية
ويف حاجة اىل حلول دولية مشرتكة من خالل
عقد املؤمترات ومواكبة نتائج اعاملها ،لتصبح
موض��ع التنفي��ذ ومعالج��ة الثغرات كس��با
للوق��ت يف مواجهة التحديات واملش��كالت
الناجمة عن هذه الهج��رة يف كل من الدول
املص��درة واملس��تقبلة .ان سياس��ة االندماج
بني دول االس��تقبال واملصدرة للهجرة يجب
ان تق�ترن اوال بالتنمية املس��تدامة ،وخاصة
يف الب�لاد املصدرة للهجرة م��ن خالل تنمية
قطاع��ات العمل فيه��ا وتطويره��ا ،واقامة
املش��اريع االقتصادية التي من ش��أنها خلق
ف��رص عم��ل ملواطنيه��ا للبق��اء يف وطنهم،
بالتعاون مع الدول املس��تقبلة للهجرة التي
بدوره��ا ميك��ن ان تدع��م بعض املش��اريع
لتحفيز املهاجري��ن عىل العمل واالندماج يف
مجتمعاتهم الجديدة».
وختم« :سياسة االندماج بني الداخل والخارج
رضوري��ة للوق��وف عىل االوض��اع الحقيقية
للمهاجري��ن الذين يعانون منها ،يك يصري اىل
وضع اس��س واضحة من شأنها تعزيز روابط
االندماج لتصبح مجتمعا واحدا ،تس��اهم يف
تنمية البالد املصدرة للمهاجرين واملستقبلة
لهم عىل حد سواء».
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محليات

ّ
تنقلت بني مقار املديرية
وواجهت دائمًا مشكلة اإلكتظاظ

نظارة األمن العام تحت الشمس

تحت هذا الجرس تقع النظارة الحالية.

شاع الكثري عن نظارة التوقيف لدى املديرية
العامة لألمن العام تحت جرس الرئيس الياس
الهراوي ،وقيل انها افتقرت اىل أبسط قواعد
الحامية والرعاية الصحية واالنسانية للموقوفني
بسبب طبيعة موقعها .اال أن ظروفاً شتى حتمت
لسنوات اإلبقاء عىل واقعها هذا اىل أن أمر املدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم بتجهيز
نظارة جديدة ،تنتقل باملوقوفني فيها من تحت
األرض اىل فوقها .وهو ما توخته النظارة الجديدة.
املنشآت الجديدة لنظارة األمن العام واحدة يف
سلسلة طويلة من املقار تنقلت اليها املديرية عىل
م ّر عقودها منذ نشأتها ،عندما ألحقت النظارة
بدائرة التحقيق.
كانت بداية من غرفتني احداهام للنساء واألخرى
للرجال يف املقر األول للمديرية يف شارع رزق الله
يف الزيتونة .انتقلت بعد ذلك اىل الرسايا الصغرية

يف ساحة الشهداء حيث اتخذت غرفتني يف طبقتها
األرضية .ثم انتقلت النظارة بانتقال املديرية اىل
مبنى التباريس ،ومنه اىل مقر آخر يف بدارو ،فاىل
املتحف حيث استقرت حتى نهاية "حرب السنتني"
( 1975ـ  )1976حينام أحرقت مكاتب املديرية
ودمرت تحت وطأة استهداف وجودها عند خط

التامس بني البريوتني الغربية والرشقية .عام 1977
انتقلت دائرة التحقيق اىل املبنى املركزي رقم ،1
وكان معروفاً قبل ذلك الحني مببنى وزارة الزراعة
قبل انتقاله اىل عهدة األمن العام .شغلت دائرة
التحقيق غرفاً عدة يف الطبقة االرضية وألحقت
بها نظارتان ،احداهام للرجال واألخرى للنساء .مل
تكن مساحة الغرفة تتعدى خمسة وعرشين مرتاً،
ُيج ّمع املوقوفون أحياناً ،عند اكتظاظهم ،يف املمر
وينامون فيه .لكن عدد هؤالء مل يزد عن بضعة
عرشات من جنسيات سورية ومرصية وفيليبينية
وسريالنكية وسواها .
بانتهاء الحرب اللبنانية ،بداية التسعينات ،تحت
وطأة واقع مل يعد يحتمل رشوط النظارة يف املبنى
املركزي رقم  ،1تم استئجار مبنى يقع خلف مقر
السجل العديل يف بناية  leon brossيف فرن
الشباك ،صار اىل تجهيز نظارتني فيه يف الطبقة
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السفلية ال تتجاوز مساحتها  300مرت مربع،
مالصقة ملباين سكنية مأهولة ما أحال اكتظاظ
النظارة مجدداً مشكلة صعبة ومربكة ،وال تطاق
بدورها .كان أبرز َمن عاىن هذه الوطأة الرعايا
وأخصهم ممن مل يستوفوا الرشوط
العراقيونّ ،
القانونية لدخول لبنان واإلقامة فيه ،الذين تدفقوا
عىل البالد عىل أثر أحداث بالدهم بداية ذلك
العقد .مل يرتدد بعض هؤالء يف احدى الليايل يف
تنظيم عملية هروب عرب نافذة صغرية .عندئذ
نوقشت سبل إيجاد مكان آخر أكرث مالءمة،
فاقرتح مبنى املديرية يف مزرعة يشوع يف املنت
الشاميل .رشع العمل عىل تجهيزه لنقل النظارة
اليه ،رسعان ما رصف النظر عنه.
عند تسلمه املديرية العامة لألمن العام عام
 ،1998بارش اللواء الركن جميل السيد ـ يف خطوة
أوىل متقدمة ـ حل املعضلة بعد تزايد شكاوى
قاطني املباين املجاورة للنظارة يف فرن الشباك.
مل تتوقف املديرية قبل ذلك الوقت عن بذل
جهود إليجاد أرض متكنها من بناء نظارة عليها.
بانتهاء العمل عىل جرس الرئيس الياس الهراوي
عام  ،1999استأجر األمن العام من بلدية بريوت،
بناء عىل استشارتني من رئييس دائريت التحقيق
واالجراء والحامية والتدخل ،املرآب املؤلف من
طبقتني وعمل عىل تجهيز الطبقة األرضية لنقل
دائرة التحقيق واالجراء اليه موقتاً يف انتظار ايجاد
مكان آخر .مبرور بضعة أشهر ،يف  13كانون األول
 ،2000دُشنت النظارة ـ وكانت من  16غرفة
مبساحات مقبولة ـ يف حضور وزير الداخلية
والبلديات الياس املر واملدعي العام التمييزي
القايض عدنان عضوم واملدير العام لألمن العام
اللواء الركن جميل السيد وقادة األجهزة االمنية
والعسكرية وعدد من القضاة والضباط .
غري أن ازدياد أعداد املوقوفني الذي قارب 600
موقوف وأحياناً أكرث ،وتع ّذر استيعاب النظارة هذا
العدد ،ناهيك بوجودها تحت االرض وعدم دخول
الشمس اليها وافتقارها اىل فسحات للتنزه ودخول
الهواء اليها عرب شفاطات صناعية كبرية ،حتم
مجدداً البحث عن مكان آخر يستويف الرشوط
الصحية عىل نحو أفضل ،ويساعد املديرية عىل
اإلستمرار يف دورها ومامرسة صالحياتها ،وأخصها
مالحقة الدخول غري املرشوع اىل البالد وارتكاب

عىل األرض ووراء القضبان.

هكذا يحتفظون بأمتعتهم

مواصفات النظارة الجديدة
أنجز من مرشوع النظارة الجديدة حتى اآلن تسوية األرض ووضع خرسانة من
الباطون املسلح لحواىل  1500مرت مربع ،عىل ان يتم بعد ذلك إحضار بيوت جاهزة
 Prefabriqueقدمتها قوات الطوارئ الدولية (اليونيفل) هبة اىل املديرية العامة
لألمن العام مساهمة يف معالجة هذه املشكلة .تبلغ مساحة الغرفة الواحدة 25
مرتاً مربعاً مجهزة بنوافذ .الغرف عىل شكل طبقتني تتمتع بالعزل الكايف ملقاومة
عوامل الطقس والرطوبة ،وتوضع يف قسمني متجاورين يفصل بينهام عازل.
للنساء قسم ،وللرجال آخر.
يجري العمل حالياً أيضاً عىل بناء جدار خارجي واستكامل إحضار البيوت الجاهزة
ام خاصاً
التي تفصل بينها مساحات للتنزه .للنظارة ،اىل ذلك ،مجمع يضم مطع ً
باملوقوفني ضمن هنغار يحتوي عىل غرف التحقيق ومكاتب عنارص األمن العام،
منفصل عن غرف التوقيف حيث ال عنارص أمنية فيها.
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هنا تبنى النظارة الجديدة		.

الغرف من الخارج.

			
ومن الداخل :الحاممات.

تصوير املفتش املؤهل أول قاسم حسني.
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املقدّم عامد دمشقية يتحدّث إىل "األمن العام".

املركز املستحدث يف املدينة الرياضية.

رعايا سوريون يتقدمون بطلباتهم.

تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد.
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محليات
غالب نصار

وزير الداخلية لـ"االمن العام" :الجميع تعاون إلنجاحها

الخطة األمنية للضاحية تتم ّدد
واألمن العام يشارك في اإلجراءات
فرضت الوقائع األمنية الخطيرة
التي م ّر فيها لبنان خالل أشهر
الصيف ،وال سيما منها جرائم
تفجير سيارات مفخخة ،على
القوى السياسية وأخصّ ها
في الضاحية الجنوبية لبيروت
اتخاذ تدابير أمنية ذاتية
لحماية مراكزها وجمهورها
واملؤسسات العامة والخاصة
فيها ،أثارت انتقادت شتى
وأدخلت البالد في سجال
سياسي.
عنارص األمن العام يفتشون السيارات.

عُ زي بعض الدوافع التي حملت أحزاباً عناه تطبيق خطة أمنية رشعية للضاحية
وقوى سياسية عىل تربير اإلجراءات األمنية الجنوبية تكفل أسباب اإلطمئنان وتعيد
الذاتية إىل افتقار أجهزة الدولة القدرات إىل السلطات هيبتها وحضورها ،وتضع
الرضورية لضبط األمن ،بعد موجة السيارات حداً ألعامل التخريب واإلرهاب .رسعان ما
املفخخة واستهدافها املواطنني بقتل متع ّمد .انتقلت العدوى اىل مناطق اخرى .خطة
قيل أيضاً بنقص لوجستي نتيجة عدم توافر أمنية ثانية يف مدينة النبطية ثم خطة
العديد البرشي لدى املؤسسات املعنية مامثلة لطرابلس قضت يف خطوات أوىل
باألمن .بيد أن التدابري األمنية الحزبية نرش حواجز عند مداخل املدينة ،عىل أن
املوقتة عىل أثر تفجري السيارة املفخخة يف يصري إىل توسيع نطاقها الحقاً .تق ّررت كذلك
الرويس يف الضاحية الجنوبية ،يف  15آب ،خطة أمنية رابعة لبعلبك.
أثار تحدياً كبرياً للدولة وأجهزتها األمنية ،جالت "األمن العام" عىل مراحل مبارشة
املعنية بتوفري اإلستقرار واألمان للمواطن الخطة األمنية للضاحية الجنوبية .بني
امل ّيال إىل اإلحتامء باألمن الرشعي مالذه نرث األرز والورود ،انترشت القوى األمنية
الوحيد.
املولجة التنفيذ عند مداخل الضاحية
كان عىل الدولة جبه تحدي مامرستها وأحيائها ،مؤلفة من  2000عنرص500 :
واجباتها يف ضامن أمن مواطنيها .ذلك ما من الجيش يتولون  14مدخ ًال ونقطة،

 450من قوى األمن الداخيل يرشفون عىل
 30مدخ ًال ونقطة ،رسيتان من األمن العام
عُ ِهد إليهام يف مراقبة مثاين نقاط ومداخل.
وأقيمت غرفة عمليات خاصة وموحدة
للقوة املشرتكة بغية متابعة عملية االنتشار
والتدابري التي ستتخذها هذه القوى يف
حفظ األمن اإلحرتازي يف مواجهة مخططات
تفجريات أمنية شاعت األخبار واملعلومات
عنها لدى األجهزة األمنية ووسائل اإلعالم.
ناهيك بقمع املخالفات والجرائم العادية
ومالحقة املخلني بالقوانني.
وهي املرة األوىل يتوىل األمن العام مهمة
أمنية ميدانية ثابتة ،ويتمركز عند حواجز
ونقاط ،يف وظيفة مك ّملة للمهامت املنوطة
به والسيام منها جمع املعلومات ومراقبة
دخول األجانب لبنان وخروجهم منه وحركة
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نشاطاتهم ومنح التأشريات واإلقامة.
انترش عنارص األمن العام عىل مثانية حواجز
عند مداخل الضاحية هي :جرساملطار،
مدخل مستشفى الساحل ،جادة هادي
نرص الله ،كنيسة مار مخايل -املرشفية ،مار
مخايل -غالريي سمعان ،غالريي سمعان-
بولفار كميل شمعون (الحدث) .ونيط بهم
املهامت نفسها التي كلفت إياها عنارص
قويت الجيش واألمن الداخيل.
مع بدء تنفيذ الخطوات األوىل للخطة يف

ويدققون يف الهويات.

طرابلس ،تسلم عنارص األمن العام نقطة
أساسية غطت ثالثة اتجاهات طرق ما يعني
عملياً ثالثة حواجز.
أبرزت تجربة الشهر األول من تطبيق الخطة
األمنية للضاحية الجنوبية تجاوب املواطنني
أوالً مع التدابري واإلجراءات املتخذة ،مام
انعكس تراجع الحوادث األمنية يف الضاحية
عىل نحو الفت .لكنها أثبتت أيضاً مقدرة
القوى األمنية الرشعية عىل اإلمساك باألمن
ما دام القرار السيايس واإلرادة الوطنية
والشعبية الجامعة والعديد الالزم متوافرة.
حتّم الرتكيز عىل العديد الالزم عىل وزير
الداخلية مروان رشبل استدعاء اإلحتياط
يف قوى األمن الداخيل لإلستعانة بهم لسد
الثغر والنقص يف املكاتب واإلدارة ،ويك يصري
اىل تنفيذ الخطوات األمنية الالحقة يف

الفا عنصر من الجيش
وقوى األمن واألمن العام
لمراقبة  52مدخ ًال ونقطة
في الضاحية الجنوبية

النبطية وطرابلس ،حيث أعلن الوزير رشبل
عن طلب تطويع ألفي عنرص إضايف يف قوى
األمن لتوسيع نطاق األمن الرشعي.
تركت الخطوة انطباعات إيجابية لدى
القوى السياسية والرأي العام عموماً،
وأصداء إيجابية عند البعثات الديبلوماسية
التي واكبت الخطة وراقبت تنفيذها وردود
الفعل عليها ،وأكد سفراء عرب وأجانب
معتمدون يف اتصاالتهم باملسؤولني أهميتها
ورضورة تعميمها يك يستقر األمن يف

		
اللواء عباس ابراهيم يتفقد حواجز األمن العام.

اللواء عباس ابراهيم :ال للنفوس املريضة
جال املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل الضاحية الجنوبية
متفقداً عنارص املديرية يف نطاق مشاركتها يف تنفذ الخطة االمنية للمنطقة .وقال
خالل جولته رداً عىل سؤال عن مشاركة األمن العام للمرة األوىل يف خطوة كهذه:
"األمن العام موجود عىل األرايض اللبنانية كلها ،فلامذا اإلستغراب من مشاركته؟".
أضاف" :نحن جهاز تابع لوزارة الداخلية ننفذ الجزء املتعلق بنا ،بغض النظر
عن املنطقة .سنذهب اىل أي مكان من لبنان عندما يقتيض األمر .نحن نقوم
بواجباتنا عىل املستويات كلها .إذا ارتأى وزير الداخلية ذهابنا اىل الشامل سنكون
مستعدين".
تم ألسباب طائفية أو
وعام تردّد من أن مشاركة األمن العام يف الخطة األمنية ّ
مذهبية بغية طأمنة بعض االطراف السياسيني ،قال اللواء ابراهيم" :هذه نفوس
مريضة عندما تقول كالماً كهذا ،وال نوليها أدىن أهمية".
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كل املناطق مبا يس ّهل إعادة النظر بعض
حكوماتها يف عدد من اإلجراءات اإلحرتازية
التي اتخذتها حيال سفر رعاياها إىل لبنان.
وأبلغ رئيس رئيس الدائرة األمنية يف األمن
العام العميد بشارة جبور إىل "األمن العام"،
يف معرض تقويم سري عمل الخطة ودور
رجال املديرية فيها" ،أن أداءهم عىل االرض
خالل الشهر األول من تطبيق الخطة يوحي
بأنهم خربوا تنفيذ مهامت كهذه سنوات

نجاح الخطة األمنية في
األحياء الداخلية لطرابلس
يحتاج الى تفعيل القرار
السياسي لقواها
وشخصياتها

طويلة وعىل نحو مستمر ،وهم ينفذون
التعليامت عىل أكمل وجه وبدقة ،عدا عن
أن مثل هذه املهامت تقع يف صلب مهامت
األمن العام .وقد رصدنا ارتياح املواطنني إىل
أدائهم وتجاوبهم مع القوى األمنية عموماً.
ما يهمنا أن يكون املواطن مرتاحاً ومطمئناً".
وبإزاء نتائج الشهر األول من تنفيذ الخطة
بالقول" :النتائج ال تحدد بتوقيت معني.
هي استمرار ،والناس عىل االرض هم الذين

ويف الليل أيضاً حواجز تفتيش.

األمن العام ألمنكم.

التجربة الثانية بعد "جهاز األمن املشترك"
مل تكن املرة األوىل يشارك األمن العام يف قوة أمنية لتنفيذ مهامت
عاجلة .اخترب حاجة السلطات اليه عام  1965عندما ُدعي ،إبان
ترؤس جوزف سالمة املديرية العامة لألمن العام ،اىل املشاركة
يف جهاز أمني محدث اقرتحه رئيس الشعبة الثانية املقدّ م غايب
لحود وحاز موافقة قائد الجيش اللواء إميل بستاين ورئيس األركان
الزعيم يوسف شم ّيط ،وناط قيادته برئيس فرع األمن الداخيل يف
الشعبة الثانية النقيب سامي الخطيب.
رمى «جهاز األمن املشرتك» إىل تحضري قوة ضاربة متأهبة متلك
ّ
التدخل العاجل والدهم والتوقيف
صالحية ضابطة عدلية يف
والتحقيق ،عىل أن تحيط مف ّوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية
ـ وكان يشغل املنصب القايض جورج مالط ـ بتح ّركها يك تحظى
مبوافقته الالحقة يف الساعات الـ 24التالية عىل إطالق املوقوفني
أو متديد اعتقالهم.
من  90عسكرياً مو ّزعني مثالثة عىل الجيش وقوى األمن الداخيل

واألمن العام .انضم إليهم ثالثة ض ّباط من اإلدارات األمنية
الثالث :الياس شمعون من الجيش ،ومحمد األيويب من قوى
األمن الداخيل ،وثروت قنطري من األمن العام .مل يرتدّد رئيس
الجمهورية شارل حلو يف تشجيع الفكرة ،فأطلقت بال إبطاء.
ليست لـ"جهاز األمن املشرتك" مهامت الجيش ،ومل يُخضع أفراده
لتدريب عسكري وتأهيل مم ّيز .لباسهم مدين .مل يشأ الجهاز
سوى أن يكون أداة تح ّرك فورية ما أن تنبئه املعلومات والتقارير
الرسية به .وهو مغزى مشاركة مديريتي األمن العام وقوى األمن
ّ
الداخيل فيه :من األوىل طلب املعلومات السياسية واألمنية،
وكشوف دخول األرايض اللبنانية والخروج منها ،وكذلك الدخول
خلسة والنشاطات غري ّ
املرخص بها .ومن الثانية تغلغل املخافر
بني الناس ،ومالحقة املخدّ رات والرسقات الكربى يف محفوظات
الرشطة القضائية.
ّ
استمر الجهاز حتى عام  1970عندما صار اىل حله.
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يحكمون عىل النتائج .ضمرينا مرتاح اىل
حسن األداء ،واملواطن مرتاح أيضاً بغض
النظر عن الصعوبات التي نواجهها يف أي
عمل عسكري أو أمني .ال منّة لنا يف تأدية
واجبنا الوطني".

رشبل :الدولة سدّت الفراغ االمني

وسألت "األمن العام" وزير الداخلية
والبلديات رأيه يف الخطة األمنية ،فأجاب:

"جاء تنفيذها بعد تفجري السيارات
وإطالق الصواريخ ما أدى اىل خسائر
برشية وأرضار مادية كبرية ،كام اىل الفراغ
األمني الرسمي اىل أن حل محله األمن
الحزيب وإن لفرتة من الوقت بحكم
الرضورة .لكن الدولة ،مع توافر القرار
السيايس ،استطاعت الحلول رسيعاً محل
القوى الحزبية وأمسكت باألرض وسدّ ت
الفراغ األمني املشكو منه".

		
اللواء ابراهيم يزوّد العنارص التوجيهات الالزمة.

(تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد)

أضاف رشبل" :النتائج عىل األرض من
جراء تنفيذ التدابري األمنية مرضية جداً يف
املدة املنرصمة ،وننتظر تحسناً أكرث يوماً
بعد آخر .نستطيع القول إنها مرضية،
والجميع متعاون من قوى وأحزاب سياسية
ومواطنني .بات الوضع األمني يف الضاحية
مرتاحاً ومريحاً للجميع".
وهل ملس ثغراً أو شكاوى ومالحظات ،قال
وزير الداخلية والبلديات" :سددنا نسبة 90
يف املئة من الثغر ،ونسعى إىل الوصول إىل
نسبة مئة يف املئة عىل األقل عند مداخل
الضاحية .وهي األساس يف ضبط السيارات
املفخخة واملخالفات .نحن مرتاحون إىل
النتائج".
وحيال الخطة األمنية لطرابلس ،قال:
"املطلوب تنسيق سيايس أكرب بني القوى
السياسية وتجاوبها الكامل .الحواجز التي
أقيمت يف املرحلة األوىل من خطة طرابلس
عند مداخل املدينة أدت دورها وأحدثت
فارقاً نوعياً .أما بالنسبة إىل األحياء الداخلية،
فتنفيذ الخطة بنجاح ودقة يحتاج اىل
تفعيل القرار السيايس للقوى والشخصيات
الطرابلسية .نحن جاهزون لوجستيا لكل
خطوة وإجراء".

األمن العام يكشف شبكة إرهابية
أصدرت املديرية العامة لألمن العام ( 8ترشين األول) بياناً تناول كشفها
شبكة ارهابية "من ثالثة أشخاص من جنسيات لبنانية وسورية كانت
تخطط للقيام بأعامل تخريب وإخالل باألمن عىل األرايض اللبنانية
بعبوات ناسفة وعمليات اغتيال .وتم التحقيق مع املوقوفني وأحيلوا عىل
القضاء العسكري مع املضبوطات من مواد متفجرة وأجهزة إتصال وسالح
مع كاتم للصوت بناء عىل إشارة معاون مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية القايض داين الزعني ،ويف إرشاف مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية القايض صقر صقر" .وأكد البيان ارصار املديرية عىل "مالحقة
املجموعات اإلرهابية والعصابات التخريبية والشبكات التي تتعاطى
الهجرة غري الرشعية ،بالتنسيق مع بقية األجهزة األمنية ،ضامناً لسالمة
املواطنني وحفاظاً عىل األمن واإلستقرار يف البالد".
وبحسب مصادر أمنية معنية ،اكتمل توقيف أفراد الشبكة يف  30أيلول
ترجمة لعملية أمنية دقيقة أرشف عليها املدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم طوال شهرين تقريباً.

وبعدما كشف شبكة الناعمة ،أمسك األمن العام برأس خيط شبكات
أخرى كانت تخطط لعمليات إرهابية وتخريبية يف أكرث من منطقة لبنانية،
وقادت عمليات الرصد إىل اسم شخص سوري تبينّ أنه الرأس األسايس
للشبكة ومم ّولها .وجرى التحقيق معه ملعرفة حدود دوره يف عمليات
إرهابية خطرية كان يجري اإلعداد لها يف غري منطقة لبنانيةّ .متت مواجهته
بقرائن وأدلة ،اعرتف عىل األثر مبا كان يخطط له برشاكة مع شخصني ،االول
سوري واآلخر لبناين.
ويف عملية نوعية نجح األمن العام يف استدراج أحدهام (سوري) وقبض
عليه يف البقاع .بعد ثالثة ايام استدرج الثاين (لبناين) وقبض عليه يف
الشامل .وترتاوح أعامر الثالثة بني  30و 45عاماً.
ً
وب ّينت االعرتافات التي أدلوا بها أن الشبكة بلغت مرحلة متقدّمة جدا يف
التخطيط ،واقرتبت من لحظة التنفيذ وهدفها خلق البلبلة ورضب السلم
االهيل وج ّر البلد إىل فتنة عرب استهداف شخصيات سياسية وحزبية ودينية
لبنانية يف مناطق مختلفة ،إىل استهداف قوافل وتج ّمعات عامل سوريني.
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محليات

جاد ابراهيم

					
عنارص الدورة يتجمعون عند مدخل معهد قوى األمن الداخيل يف الوروار.
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تط ّوع هؤالء يف صفوف املؤسسة الوطنية
الحريصة عىل تخريج نخبة من العسكريني
يرفدونها بدم جديد ،وينضمون اىل َمن سبقهم
لتأدية الواجب وتعزيز دور األمن العام يف
خدمة املواطنني وحاميتهم والدفاع عنهم.
لقيت الدورة عناية خاصة من املدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي كان
يتلقى يومياً تقارير املرشفني عليها ،يرشحون
ظروف اإلعداد والتأهيل واالنضباط التي
يطبقها املتم ّرنون الجدد ،يف الدروس العسكرية
والرياضية والتد ّرب عىل املهامت التي تنتظرهم
عند توزيعهم عىل فروع املديرية.
أرشف عىل الدورة رئيس دائرة التدريب يف األمن
العام املقدم نجم األحمدية ،أما آمرها فهو الرائد
يف قوى األمن الداخيل بسام الحايف يعاونهام
النقيب مازن صقر.
"ط ّلق" املتم ّرنون الحياة املدنية أواخر آب
الفائت .منذ اليوم األول اللتحاقهم مبعهد الوروار
تغري روتني يومياتهم يف مواعيد االستيقاظ والنوم
وتناول الطعام ومامرسة الرياضة وسط أجواء مل
يسبق أن عايشوها قب ًال ،تشهد بعض الخشونة
املطلوبة .للمرة األوىل تأخذ املديرية عىل عاتقها
تدريب املتم ّرنني يك يتولوا بعد تخرجهم القيام
باملهامت األمنية واالدارية التي تتطلبها أعامل
الحراسة واملراقبة وتنفيذ الدوريات وتوقيف
املطلوبني للعدالة ،فض ًال عن املداهامت وإقامة
الحواجز عىل غرار ما ينفذه زمالؤهم رجال
األمن العام يف الخطة األمنية للضاحية الجنوبية

تعداد األسامء.

مغطس الوحل
عقوبة املتمرن
الذي يخالف التعليمات

وطرابلس ومناطق أخرى.
وأكد املقدم األحمدية لـ" األمن العام" أن مهامت
رجال األمن العام ضباطاً ومفتشني ومأمورين "مل
تعد محصورة بالواجبات املألوفة التي يقومون

املعمودية
ينفذ املأمورون املتمرنون "املعمودية"
التي تتضمن االستيقاظ يف ع ّز ساعات
النوم .يقوم املدربون بإشعال املفرقعات
عند أبواب غرف النوم ،فيهب املتمرنون
فوراً ويخرجون زحفاً.
أما الهدف من هذا االجراء ،فهو تنمية
قدراتهم عىل تح ّمل الصعاب عند
تعرضهم ألي هجوم يف أثناء قيامهم
مبهامتهم يف املراكز واملواقع التي
يخدمون فيها.
تفتيش األمتعة.

بها يف مراكزهم وعند املعابر الحدودية ،بل
أضيفت إليها يف اآلونة األخرية مسؤوليات أخرى.
وهم أصبحوا جاهزين للنزول إىل األرض وتنفيذ
كل ما تأمرهم به القيادة وفق توجيهات املدير
العام ووزارة الداخلية أو مجلس الوزراء".
وتحدث عن توافر الظروف املؤاتية إلنجاح
الدورة الحالية للأممورين يف ظل توجه املديرية
اىل انشاء معهد خاص لألمن العام يرشف عىل
الدورات املقبلة للتطوع .وقال" :نتعاون اليوم
مع قوى األمن الداخيل يف معهد الوروار بدرجة
عالية من التنسيق والتخطيط املشرتك .هذا
التعاون أشبه بعالقة بني شقيقني يحرصان عىل
تخريج نخبة من املأمورين".
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بالبزّة العسكرية يتحضرّ ون.

متطوعون يف الصف يتلقون التوجيهات.

الفنون القتالية
والسالح االبيض
يتعلم املتمرن يف أثناء الدورة الفنون
القتالية واستعامل السالح األبيض
واكتساب األساليب التي تساعده عىل
الدفاع عن النفس وص ّد املعتدين .مثة
عنارص ال بأس بهم من املتمرنني ميارسون
رياضات املصارعة الحرة واملالكمة
والكاراتيه ويدربون رفاقهم عىل فنونها،
فيام الهدف منها إلقاء القبض عىل
املطلوب بعد ّ
شل قدراته الجسدية.

جولة يف املعهد

ويف جولة "األمن العام" عىل املعهد برفقة املقدم
األحمدية والنقيب صقر ،تبدو للزائر منذ دخوله
هذا املكان عالمات االنضباط العسكري واحرتام
الوقت وعدم التالعب به أو التساهل مبا يفرضه
برنامج الدورة ومتابعة أجواء كل متمرن وظروفه
والوقوف عند مشكالته.
يف الباحة الرئيسية يرتفع العلم الوطني الذي
يظلل رؤوس الجميع ،ويؤدي له املتمرنون التحية
يف مشهد مل يسبق أن عرفوه يف ما مىض .وقفوا
يف صفوف منتظمة كأسنان املشط توزعت عىل
رسايا يقودها ضباط ومفتشون من املديرية .أما
األصوات التي تخرج من حناجرهم بعد أكرث من
شهر عىل التحاقهم ،فتؤكد مترسهم يف الرياضة
واالنضباط واطاعة األوامر واالستيقاظ باكرا.
رسة يف األماكن التي
وتظهر عالمات الرتتيب عىل األ َّ

ينامون فيها ،عل ًام أن ال تساهل يف توضيب كل
متمرن األغراض الخاصة به ونظافة ثيابه ،بغية
الظهور يف صورة من املرجح انه مل يكن قد اكرتث
بها يف منزله.
يف معهد الوروار "ما يف يا امي ارحميني" ،ألن
من واجبات املتمرن عدم الوقوع يف الخطأ وإال
كان العقاب يف انتظاره .يصل يف بعض الحاالت
اىل الحرمان من املأذونية يف نهاية األسبوع بعد
إخضاعهم بالطبع لحجز منذ بداية الدورة ميتد
 20يوماً.
تبدو صفوف الدراسة يف أبهى حلة من حيث
الحصول عىل املعلومات بالكومبيوتر والشاشة
الحديثة املثبتة أمام املتمرنني .هنا يتلقون أيضاً
الدروس العسكرية النظرية وما يحتاجون إليه
يف شؤون اإلدارة والتعاطي مع املواطنني .يتناول
املتمرنون الوجبات الغذائية املطلوبة ،وهي
تحرض وفق برنامج أسبوعي وتخضع للمراقبة،
وتعد يف مطبخ املعهد.
تشدد املديرية عىل ترسيخ روح االنضباط يف نفوس
املتمرنني مع توفري االحرتام املطلوب لشخصية
الفرد وكرامته وفق القواعد املرسومة .منذ اليوم
األول اللتحاقه يتسلم املتم ّرن العتاد واأللبسة التي
يحتاج إليها طوال أيام الدورة .ومن لحظة دخوله
"أرض املعركة" ال عودة إىل الوراء .لذا مير مبرحلة
ضاغطة ناجمة عن خضوعه لربنامج تدريبي صارم
ومتابعة إجرءات نفسية وجسدية بهدف وضعه
عىل السكة العسكرية الصحيحة.
ً
يبدأ يوم املتمرنني الخامسة فجرا .يتوزعون
عىل ثالث رسايا وميارسون الرياضة يف باحة
املعهد .ساهم خضوعهم لهذا الربنامج الريايض
يف مساعدة أصحاب األجسام من الوزن الثقيل
يف التخفيف منها اىل درجة أن أحدهم دخل
املعهد ووزنه  110كيلوغرامات فانخفض اىل 93
كيلوغراماً بعد شهر عىل بدء الدورة .ميازحنا هذا
الشاب يف أثناء الحديث معه قائ ًال" :الريجيم
هنا طبيعي وال حاجة للذهاب اىل األطباء
واختصاصيي التنحيف".
بني السادسة والنصف والسابعة والنصف
صباحاً ،يتناول املتمرنون وجبة الرتويقة وهم
يف جهوزيتهم العسكرية الكاملة من امللبس إىل
انتعال " الرينجر" مع الحرص الدائم عىل تلميعه
وعدم التهاون يف هذا التفصيل حتى .ثم يتقدمون
اىل الساحة لرفع العلم وتأدية التحية لهُ .ينفذ
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هذا الواجب لنحو ساعة كل يوم اثنني .بعد ذلك
تنطلق الرسايا الـثالث .ألفراد كل واحدة منها
برنامجها الخاص يك يحصل الجميع عىل الدروس
والتدريبات املوضوعة يف الربنامج اليومي ،فض ًال
عن خضوعهم لحصص يف استعامل السالح
كاملسدس والبندقية يف حقل الرماية.
من الثامنة صباحاً اىل الثانية بعد الظهر ،يخضع
املتمرنون لثالث حصص ،يرتاحون بعض الوقت يف
نهاية كل منها تحت أنظار الضباط املرشفني عىل
الدورة.
من الثانية اىل الرابعة بعد الظهر يتناولون وجبة
الغداء .ثم يستكملون يومهم يف الدروس حتى
انقضائه مساءَ .من يخالف التعليامت يتعرض
لعقوبة النزول يف "املغطس" ،فيقوم املذنب
بتمريغ وجهه بالوحل واملياه منعاً لتكرار املخالفة.
ويشدد الضباط عىل زرع الثقة وروح املواجهة يف
شخصية املأمور .يبقى املتمرن يف يوم التدريب
املتواصل من دون طعام ،ويجرب عىل رشب الشاي
بامللح بدالً من السكر .يجري وضع كل اثنني يف
"حلقة االشتباك" ،ومينع عىل أي منهام ترك رفيقه
يف املعركة ،بل التأكيد عىل أن مصريهام واحد يف
املواجهة التي يقومان بها معاً.
مثة دروس تدريبية أخرى يجتازها املتمرن عىل
مدار األشهر األربعة من الدورة ،منها "جولة
املقاتل" .وتتمثل يف تعليمه عىل الرماية والنظام
املرصوص.

املتمرنون يتحضرّ ون للرماية

		
 ...ويتفحصون رصاصاتهم يف األهداف

(تصوير املفتش املؤهل أول قاسم حسني).

طالب طب في السنة الخامسة
يتسابق الشباب اللبناين عىل التط ّوع يف األمن العام ،عل ً
ام أن
الطامح اىل رتبة مأمور يجب أن يكون حاص ًال عىل الشهادة
املتوسطة .لكن عرشات من املشاركني يف الدورة هم من حاميل
اإلجازات أو يتابعون دراساتهم يف الجامعات.
من هؤالء املتمرن مصطفى النقيب (طالب يف السنة الخامسة يف
كلية الطب) قرر التطوع ويطمح عند االنتهاء من دراسته ونيله
الدبلوم يف الطب اىل أن يصبح ضابطاً طبيباً.
ويقول املتمرن حسام سلوم انه يجتاز مع رفاقه تدريباً قاسياً،
وهو يتابع دراسته الجامعية يف حقل االتصاالت ،ويؤكد أنه
فخور مبشاركته يف الدورة.
بدوره املتم ّرن وليد طعمة يلفت اىل أنه انتقل اىل عامل العسكر

وتأقلم معه ،رغم أنه طالب يف السنة الثانية يف كلية الحقوق.
أما زميله أنطوين فرحات فيشري اىل أنه طالب يف كلية الحقوق
أيضاً ويقول" :اعتدنا عىل هذا املناخ القايس يف الدورة .لكننا
لتحمل
نتلقى من الضباط واملدربني كل الدعم يك نصبح مؤهلني
ّ
املسؤوليات التي سنتوالها الحقاً".
ويأمل املتمرن حسن عوايل ـ وقد حاز قبل التحاقه بالدورة
إجازة يف الحقوق ـ يف أن يصبح ضابطاً يف األمن العام.
ويؤكد املالزم أول عصام أيب خليل أن "الدورة تسري بشكل ممتاز
نتيجة الخطة املوضوعة يف هذا الشأن يف إرشاف فريق من ضباط
األمن العام ،يسهر عىل إنجازها يف أفضل الظروف لتخريج نخبة
من املأمورين املميزين".
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول املوقوفني اىل دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ  2013/09/15لغاية 2013/10/15
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
ارمينيا
الماني
اندونيسية
ايراني
بريطاني
بلغارية
بنغالدشية
بيني
تركي
توغولي
ساحل العاج
سوداني

125
132
6
1
1
4
2
2
2
67
1
1
4
1
68

سوري
سوري -الماني
سويدي
سيرالنكي
صومالي
عراقي
عرب رحل
عماني
غاني
فرنسي
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني \ غزاوي
فلسطيني الجىء
فنزويلي

703
1
1
21
2
15
2
2
1
1
7
19
1
62
1

الدولة

العدد

فيليبيني
كاميرون
كونغو
كيني
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
ملدوفية
نوري
نيبالي
نيجيري
هندي
يمني

53
3
3
9
2
86
12
1
2
6
1
14
1

المجموع

1449

الئحة بخروج املوقوفني من دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ  2013/09/15لغاية 2013/10/15
الدولة
لبناني
اثيوبي
اردني
اندونيسية
ايران
باكستاني
بريطاني
بلغارية
بنغالدش
بوركينا فاسو
بينية
تركي
توغولي
جزائر
ساحل العاج
سوداني

العدد
126
149
7
4
2
1
4
1
68
2
1
3
1
1
4
39

الدولة
سوري
سوري -الماني
سويدي
سيراليون
سيرالنكي
صومالي
عراقي
عرب رحل
عماني
غاني
فرنسي
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني \ غزاوي
فلسطيني الجىء
فنزويلي

العدد
772
1
1
1
20
1
9
1
2
1
1
8
20
1
65
1

الدولة

العدد

فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كونغو
كيني
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
ملدوفية
نوري
نيبالي

58
2
5
2
3
4
106
14
1
2
8

نيجيري
هندي

5
8

يمني
المجموع

1
1537
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ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻘﻴﻌﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺒﻴﺎت

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻠﺒﺎ
ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﻣﺮﻛﺰ زﻏﺮﺗﺎ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻬﺮﻣﻞ

ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻴﻮن

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎع

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﱰون

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﴩي

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺒﻴﻞ

الئحة بأعداد سامت العمل املمنوحة
للعرب بني
 2013/09/16و 2013/10/13
الدولة

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﻧﻴﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻌﻠﺒﻚ

الجزائر

7

السودان
الكويت
االردن
تونس
مصر
المجموع

7
1
1
19
74
109

ﻣﺮﻛﺰ رﻳﻔﻮن
ﻣﺮﻛﺰ اﳌنت

ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻤﺴﻄﺎر

ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻬﻮر اﻟﺸﻮﻳﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻌﺒﺪا
ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻄﺎر
ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻴﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮج اﻟﱪاﺟﻨﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺣامﻧﺎ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻮﻳﻔﺎت

ﻣﺮﻛﺰ زﺣﻠﺔ

العدد

ﻣﺮﻓﺄ ﺟﻮﻧﻴﻪ
ﻣﺮﻓﺄ ﺑريوت

ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺼﻨﻊ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻮف
ﻣﺮﻛﺰ أﻗﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮوب

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺐ ﺟﻨني
ﻣﺮﻛﺰ راﺷﻴﺎ

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺰﻳﻦ

ﻣﺮﻓﺄ اﻟﺠﻴﻪ
ﻣﺮﻓﺄ ﺻﻴﺪا
داﺋﺮة اﻟﺠﻨﻮب اﻷوﱃ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰﻫﺮاين

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺒﺎع

داﺋﺮة اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺟﻌﻴﻮن
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﻳﺎ

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻮر
ﻣﺮﻓﺄ ﺻﻮر

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺒﻨني
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺎﻗﻮرة

الئحة بأعداد سامت العمل املمنوحة لألجانب بني  2013/09/16و 2013/10/13
العدد

الدولة

الدولة
اثيوبيا
ارتيريا
ارمينيا
السنغال
السويد
الصين الشعبية

2720
3
1
8
1
1

المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميريكية
اوزباكستان
اوكرانيا
باكستان
بريطانيا
بنغالدش

1
35
2
14
158
1
1
1301

بنين
بوركينا فاسو
بيالروسيا
تركمانستانية
توغو
جزر الملغاش
دومينيك
روسيا
رومانيا
سيراليون
سيرالنكا
صربيا
غامبيا
غانا

العدد
14
24
32
2
76
37
12
31
2
32
122
1
13
49

الدولة
فرنسا
فيليبين
فييتنام
كازاخستان
كاميرون
كونغو الديمقراطية
كيرغيز
كينيا
ليبيريا
مالي
مولدوف
نيبال
نيجيريا
هنغاريا
المجموع

العدد
2
587
2
4
83
22
1
303
1
3
67
93
7
1
1537

45

46

عدد  - 2تشرين الثاني 2013

من الذاكرة

 :1942الئح��ة مبف ّوضني ومفتش�ين لبناني�ين يف مديرية الرشطة ملحق�ين باألمن العام
الفرنيس مع جدول برواتبهم السنوية بالفرنك.

 :1943ميدالية الرشف الفضية منحها مبرس��وم س��كرتري الدولة عبدالله بيهم ووقعها معه
ب�ترو ط��راد يف  12آب ،إبّان اإلنت��داب الفرنيس ،ملوظف�ين لبنانيني ملحق�ين باألمن العام
الفرنيس ،هم جورج موراين وإيفانجيلوس حاجي توما وآغوب غالوس��ديان وجوزف س ّقال،
كانوا من بني نواة ش ّكلت يف ما بعد األمن العام اللبناين.

 :1959جواز السفر يف حقبة مدير األمن العام توفيق جلبوط.

 :1946مراس��لة من املف ّوض إيفانجيلوس حاجي توما إىل وزارة الداخلية بواسطة مدير األمن
العام إدوار أبوجودة يش��كو ظالم��ة تدين راتبه بعد إلحاقه من األم��ن العام الفرنيس باألمن
العام اللبناين.

وثيقة سفر الالجئني الفلسطينيني
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 :1947مكاتب الدائرة السياسية (االستخبارات) ودائرة التحقيق يف الطبقة األوىل من عامرة
يشغل تحتها مرآب صيانة السيارات للمديرية يف "زاروب الحرامية" قبالة شارع الجميزة.

مدير األمن العام فريد شهاب مع رئيس الحكومة رياض الصلح.

 :1954رئيس قسم املحفوظات الرسيّة املفتش كميل ناصيف.

 :1961رئيس الحكومة رشيد كرامي يق ّلد مدير األمن العام توفيق جلبوط وساماً.

 :1955املفتش أديب عقيقي يتوىل حراسة مركز للمديرية
بخوذة وبندقية ومسدس ومنظار.

مدير األمن العام جوزيف سالمة مع بيار الجم ّيل.

خيمة األمن العام عند معرب الع ّبودية مع سوريا يف الشامل.
وبدا حارس املعرب ـ الخيمة املأمور محمود غنّام.
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في القانون
عند بوابة املصنع :هاربون من جحيم الحرب.

الجئون سوريون أم نازحون أم وافدون؟

هذا هو رأي القانون
أمام كل ما قيل وال يزال يقال يف موضوع اللجوء،
تبقى الكلمة األوىل واألخرية للقانون.
ماذا يقول القانون اللبناين فيه؟ وكيف ينظر اىل
املواطنني السوريني الوافدين اىل لبنان بسبب
االضطرابات األمنية يف بلدهم؟
عىل أي أساس قانوين يتم التعاطي معهم؟ وما
هي أبرز االتفاقات الدولية التي ترعى الالجئني؟
وهل و ّقع لبنان عليها؟
ما هو التعريف القانوين الدويل لالجئني؟
أو ًال :ما رأي القانون اللبناين وموقفه من اللجوء؟
مل تتطرق القوانني اللبنانية اىل اللجوء إال يف
حالتني اثنتني :اللجوء السيايس ،والالجئون
الفلسطينيون وفقاً لآليت:
 - 1حالة اللجوء السيايس :خصص قانون الدخول
اىل لبنان واالقامة فيه والخروج منه ،الصادر يف
 10متوز  1962الباب الثامن منه للجوء السيايس،
معترباً كل أجنبي يكون موضوع مالحقة أو
محكوم عليه بجرم سيايس من سلطة غري لبنانية،
أو مهددة حياته أو حريته ألسباب سياسية،
ميكنه أن يطلب منحه اللجوء السيايس .وتط ّبق
املادتان  196و 197من قانون العقوبات من
أجل تعريف الجرم السيايس.
 2-حالة الالجئني الفلسطينيني :استحدث

املرسوم االشرتاعي رقم  42الصادر يف  13آذار
 1959يف وزارة الداخلية إدارة لشؤون الالجئني
الفلسطينيني يف لبنان ،وقد ناطت بها املادة
األوىل منه مهمة االهتامم بالالجئني الفلسطينيني.
ثانياً :كيف ينظر القانون اللبناين اىل املواطنني
السوريني الوافدين إىل لبنان بسبب االضطرابات
األمنية؟ وعىل أي أساس قانوين يتم التعاطي
معهم؟
يتم التعاطي مع املواطنني السوريني الوافدين
إىل لبنان استناداً اىل القوانني اللبنانية والدولية
عىل قاعدتني قانونيتني:
من جهة أوىل ،يط ّبق عىل املواطنني السوريني
الوافدين من سوريا ،وكذلك عىل كل االجانب

ال ينطبق على الوافدين
من سوريا تعريف الالجئين
الوارد في االتفاقية الخاصة
بالالجئين عام 1951

الذين يدخلون لبنان ،قانون الدخول اىل لبنان
واالقامة فيه والخروج منه الصادر يف  10متوز
 1962سواء كان الدخول لالقامة أم للعمل أم
للسياحة ،وان أي دخول إىل لبنان ال يتم عرب
مراكز األمن العام اللبناين يعترب غري رشعي ،وتطبق
عىل فاعله العقوبات القانونية املنصوص عليها
يف القوانني اللبنانية .من جهة ثانية ،يتم التعاطي
مع الذين يعانون من حاالت انسانية واجتامعية
صعبة بسبب النزاع يف سوريا استناداً اىل القوانني
واملعاهدات واالتفاقات ذات الطابع االنساين،
بحيث تقدّم الجهات الرسمية يف الدولة اللبنانية،
وبالتعاون مع الهيئات واملراجع واملؤسسات
الدولية واالقليمية والعربية ذات الطابع اإلنساين،
االغاثة وتهتم بتأمني الظروف املعيشية والحاجات
االنسانية الالزمة لهم بأقىص حد ميكنها تأمينه.

ثالثاً :ما هي أبرز االتفاقات الدولية التي ترعى
الالجئني؟ وهل وقع لبنان عليها؟
عىل الصعيد الدويل توجد اتفاقات ومعاهدات
دولية عدة تتعلق بالالجئني ،أبرزها اتفاقية
األمم املتحدة الخاصة بالالجئني عام 1951
والربوتوكول الالحق بها عام  .1967ورغم أنه
عضو دائم يف اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا
لالجئني التابعة لألمم املتحدة ،مل يوقع لبنان
االتفاقية الخاصة بالالجئني (عام  .)1951تالياً
ليس لها أي مفعول قانوين تجاهه.
رابعاً :كيف تع ّرف تلك االتفاقية الالجئ؟
واستطراداً ،اذا افرتضنا قانوناً بأن الدولة اللبنانية
يصح اعتبار املواطنني السوريني
وقعتها اآلن ،هل ّ
الوافدين من سوريا بسبب االضطرابات األمنية
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هناك ،مبوجب احكام االتفاقية تلك ،الجئني أم
غري الجئني؟
الجواب القانوين هو األيت:
ع ّرفت االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني ،مع ما
طرأ من تعديالت عليها ،الالجئ بأنه "كل شخص
يوجد ،وبسبب خوف له ما يربره من التعرض
لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته
أو انتامئه اىل فئة اجتامعية معينة أو آرائه
السياسية ،خارج بلد جنسيته ،وال يستطيع ،أو
ال يريد بسبب ذلك الخوف ،أن يستظل حامية
ذلك البلد ،أو ....الخ".
يف اختصار ،أبرز نقطة قانونية يف هذا التعريف
هو أن تكون أسباب الخوف من االضطهاد،
يف الحاالت الحرصية املذكورة يف املادة ،مربرة
واقعياً .ومبقاربة هذا التعريف مع الواقع السوري
القائم ،ما دام نصف األرايض واملدن واملحافظات
السورية يف يد املعارضة ونصفها اآلخر يف يد
النظام ،فإن أي مواطن سوري موالٍ أو معارض،
يستطيع أن يكون يف أمان يف املدن واملحافظات
السورية التي تخضع لفريقه السيايس .تالياً فإن
طلبه اللجوء اىل أي دولة يكون غري مربر وليس
يف محله القانوين ألن خوفه من االضطهاد ليس
مربراً ،كام تفرض ذلك رصاحة املادة األوىل من
االتفاقية الخاصة بالالجئني.
واستطراداً ،وفقاً للامدة نفسها ،ميكن أن يعترب
الجئاً من يتم التأكد من أنه مضطهد من املواالة
واملعارضة يف آن .أي أنه مضطهد عىل كل األرايض
السورية بسبب الدين أو الجنسية أو العرق أو
النتامء اجتامعي معني أو انتامء سيايس محدد.
وبالتايل ،فإن انتقال املواطنني السوريني ،املوالني
أو املعارضني عىل السواء ،اىل أي دولة أخرى هو
انتقال يقع تحت أطر اجتامعية أو اقتصادية أو
أمنية أو انسانية مختلفة ومتنوعة .لكنه حت ًام ال
يقع تحت إطار اللجوء ،ال لبنانياً وال دولياً حتى.
كذلك فإن تعبري النازحني ال ينطبق عليهم أيضاً
ألن االتجاه الغالب يف القوانني الدولية يعترب
النازح هو َمن ينتقل من مكان اىل مكان آخر
من ضمن الدولة الواحدة.
تالياً ،فإن التعبري األنسب قانوناً هو الوافدون
السوريون اىل لبنان .وهم حت ًام يخضعون لقانون
الدخول إليه واإلقامة فيه والخروج منه.

م .ش.

مقال

التسويق الفني
عبر مخالفات وجرائم!
آخر االبتكارات املعتمدة حديثاً لتسويق بعض املهرجانات يف لبنان تتمثل
بأن يقوم صاحب املهرجان أو منظمه بالتحضري مسبقا ـ ومن ثم التنفيذ
ـ لخطة تسويق تبدأ عرب فيلم أو أكرث يتضمن مخالفات أو جرائم قانونية،
وتنتهي بتتويج حملة اعالنية واعالمية ترتكز بكل عباراتها عىل جرمية الذم
املنصوص عليها يف قانون العقوبات ،وذلك وفق اآليت:
اوالً ـ يقوم باختيار فيلم أو اثنني من سبعني أو مثانني فيل ً
ام يراد عرضها يف
املهرجان مث ًال ،يتضمنان مخالفات وجرائم قانونية من العيار الثقيل كاهانة
ديانة أو الجيش أو تشجيع اللواط أو ...الخ.
ثانياً ـ قبل فرتة من تاريخ املهرجان ،يف توقيت يتناسب وتحضرياته ،يتقدّ م
من األمن العام بطلب اجازة عرض أفالم املهرجان ،ومن ضمنها الفيلامن،
وهو متأكد سلفاً من أن االمن العام سريفض إجازة عرضهام تطبيقاً للقوانني
النافذة النطوائهام عىل مخالفات وجرائم قانونية .بفارغ الصرب ينتظر ذاك
الجواب.
ثالثاً ـ مبجرد تبلغه الجواب ،كأنها الساعة الصفر تبدأ حملته االعالنية
واالعالمية التسويقية للمهرجان ،وهي مرتكزة عىل خرب واحد مفاده أن
األمن العام "منع" عرض بعض األعامل االبداعية يف املهرجان ،و"قمع"
الحريات ،و"اعتدى" عىل حرية التعبري و...الخ .هكذا يلفت انتباه الناس
بربط املهرجان مبسألة الحريات والدميوقراطية والنضال والثورة عىل القيود
الفكرية .يضع نفسه واملهرجان يف موقف "بطل الحريات" من جهة ،ويف
موقف الضحية التي تتوىل الدولة "محاربتها" من جهة اخرى يك يستعطف
الجمهور ،ويخلق بذلك اثارة جذب الناس اىل اكتشاف األعامل األخرى من
املهرجان .ال يتوقف لحظة عن التذكري ليل نهار بالحدث ،يف الزمان واملكان.
حملة اعالنية واعالمية غري مكلفة مالياً ،وتسويقية تجارياً .كل ذلك عىل
حساب الفن والجمهور واملجتمع .أما من الناحية القانونية فتؤلف قانوناً
جرم الذم املنصوص عليه يف املادة  385من قانون العقوبات ،بحيث أن نسب
"القمع" و"املنع" واالعتداء عىل الحريات اىل سلطة طبقت القوانني النافذة
من دون أي تجاوز ،يؤلف جرم الذم ويعطيها الحق يف مقاضاة األشخاص
الطبيعيني أو املعنويني الذين ارتكبوا الجرم يف حقها .ويحدد القانون عقوبة
الفاعل يف مثل حالتنا الراهنة بالحبس ملدة قد تصل اىل سنة.
هل وصلنا فع ًال اىل مستوى فني كهذا ،أصبح جذب الجمهور يستدعي
ارتكاب جرائم؟

املحامي منري الشدياق
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في القانون

"قف ،حاجز".

ما دام في إشراف القضاء وال يؤول تص ّرفه إلى ارتكاب جرم

األمن العام ضابطة عدلية
ملهمات بال استثناء
ّ
هل لألمن العام هذا االنتشار وتفتيش السيارات
واألشخاص؟
ماذا يقول القانون عن ذلك؟
أوالً :نعرف جميعنا أن الضابطة العدلية صاحبة
االختصاص والصالحية يف تقيص الجرائم والتحري
عنها ،تحت ارشاف القضاء املختص ،بهدف
اكتشاف املجرمني ومالحقتهم و...الخ .هذا ما
اكده سابقا القانون القديم ألصول املحاكامت
الجزائية ،وأعاد تأكيده القانون الجديد الصادر يف
 2آب  2001برقم  328يف معظم مواده وبخاصة
من املادة  38حتى املادة  50منه.
ثانياً :يف مجال االختصاص النوعي ملوظفي
الضابطة العدلية ،يتبني بوضوح أن قانون
أصول املحاكامت الجزائية م ّيز بني نوعني من
موظفي الضابطة العدلية ،وبخاصة لناحية نطاق
صالحياتهم يف مالحقة الجرائم ،كاآليت:
موظفو الضابطة العدلية الذين يتمتعون
باختصاص نوعي محصور ومحدد ،بحيث يشمل
اختصاصهم مالحقة جرائم محددة بالذات،
كموظفي الرقابة يف الجامرك وإدارة حرص التبغ

في اشراف القضاء ،وشرط
عدم ارتكاب أي جرم ،لألمن
العام اتخاذ االجراءات الالزمة
لتمكينه من مالحقة
الجرائم والمجرمين

والتنباك ويف املرافئ واملطارات ووزارة السياحة
و...الخ الذين أعطاهم القانون حق مالحقة
الجرائم التي تقع من جراء مخالفة القوانني
التي يتولون أمر تطبيقها فقط ،ويف حدود هذه
الجرائم حرصاً.
وهو ما أكدته املادة  39من قانون أصول
املحاكامت الجزائية كاآليت:
"املادة  39-لنواطري القرى وموظفي املراقبة
يف وزارة الصحة ومراقبي األحراج و...الخ أن

يضبطوا ،كل يف حدود اختصاصه ووفق األنظمة
املنوط به تطبيقها ،املخالفات ويثبتوها يف
محارض منظمة أصوالً ويودعوها القايض املنفرد
املختص".
موظفو الضابطة العدلية الذين يتمتعون
باختصاص نوعي عام وشامل ،بحيث يشمل
اختصاصهم مالحقة كل أنواع الجرائم من دون
أي استثناء .ومن هؤالء أعضاء النيابة العامة
ومساعدو النيابة العامة يف القيام بوظائف
الضابطة العدلية كاملحافظني والقامئقامني ومدير
عام وض ّباط ورتباء التحقيق يف قوى األمن
الداخيل ومدير عام وضباط ورتباء التحقيق يف
يف األمن العام و...الخ.
وهو ما اكدته املادة  38من قانون أصول
املحاكامت الجزائية كاآليت:
"املادة  38-يقوم بوظائف الضابطة العدلية،
تحت إرشاف النائب العام لدى محكمة التمييز،
النواب العامون واملحامون العامون.
يساعد النيابة العامة ،ويعمل تحت ارشافها يف
إجراء وظائف الضابطة العدلية... ،
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...1...2 3مدير عام األمن العام وضباط األمن العامورتباء التحقيق يف األمن العام .و...الخ".
ثالثا :إن قانون أصول املحاكامت الجزائية يف
معرض تعداده مهامت أو وسائل اكتشاف
الجرائم ومالحقة املجرمني من الضابطة العدلية،
استخدم تعابري عمومية .جاء يف املادة  47منه
عىل سبيل املثال" :يتوىل الضباط العدليون،
بوصفهم مساعدي النيابة العامة ،املهامت
التي تكلفهم النيابة العامة استقصاء الجرائم
غري املشهودة وجمع املعلومات عنها والقيام
بالتحريات الرامية إىل كشف فاعليها واملساهمني
يف ارتكابها وجمع األدلة عليهم...الخ".
تالياً مل يحدد آلية جمع املعلومات أو طريقة اجراء
التحريات أو جمع املعلومات ،سواء كانت عرب
عمل استخباري أو عرب دوريات راجلة أو سيارة
أو عرب حواجز متنقلة أو ثابتة أو ...الخ ،تاركا
أمر تقديرها اىل موظفي الضابطة العدلية طاملا
أنها مرشوعة وال تتعارض مع املبادئ األساسية
املسلم بها يف قانون أصول املحاكامت الجزائية،
وما دامت تحت ارشاف القضاء املختص.

يف االستنتاج ،ويك ال نسرتسل أكرث يف تعداد املواد
القانونية الكثرية يف هذا االطار ،يتبني قانوناً
أن موظفي الضابطة العدلية الذين يتمتعون
باختصاص نوعي عام وشامل لكل أنواع الجرائم،
كاألمن الداخيل واألمن العام و...الخ ،لهم مبوجب
القانون ،يف نطاق عملهم كضابطة عدلية ،حق
القيام بكل االجراءات التي يرونها مناسبة يف
مالحقة الجرائم واملجرمني رشط توافر رشطني
أساسيني يف اجراءاتهام ،هام:
ـ أن ال تتضمن االجراءات أي فعل يشكل جرماً
مبوجب القانون.
ـ أن تتم كل اجراءاتهم تحت ارشاف القضاء
املختص.

األمن العام ضابطة عدلية
ذات اختصاص نوعي عام
وشامل

حواجز تفتيش لألمن العام يف الخطة األمنية للضاحية الجنوبية.

بذلك لألمن العام الحق القانوين يف وضع الحواجز
الثابتة أو املتنقلة عىل الطرق ،والحق يف اتخاذ أي
اجراءت يراها مناسبة يف اطار الضابطة العدلية
رشط أن ال تتضمن أي جرم قانوين وأن تكون
تحت ارشاف القضاء املختص.
ثانيا :هل لضباط األمن العام وعنارصه ،عىل
الحواجز ،الحق يف تفتيش السيارات أو االشخاص؟
نصت املادة  47من قانون أصول املحاكامت
الجزائية عىل اآليت" :ال يحق للضباط العدليني
تفتيش منزل أو شخص اال بعد استحصالهم عىل
إذن مسبق من النيابة العامة" .تالياً فان مجرد
حصول الضباط العدليني ،كقوى األمن الداخيل
أو األمن العام أو ..عىل اذن مسبق من النيابة
العامة بتفتيش املنازل أو السيارات أو األشخاص
يكون االجراء عندئذ يف محله القانوين.
أخرياً ،ال "حواجز قانونية" متنع األمن العام من
وضع الحواجز األمنية الثابتة أو املتنقلة عىل
الطرق ،وتفتيش األشخاص أو السيارات أو املنازل
يف اطار الضابطة العدلية ،تحت ارشاف القضاء
املختص .كل ذلك تحقيقا لهدف أسايس هو أن
يبقى األمن يف لبنان....أمناً عاماً.

م .ش.
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لبنان في شهر
2013/9/16
• وفد كتلة التنمية والتحرير يلتقي كتلتي املستقبل والتيار الوطني الحر
لرشح مبادرة الرئيس نبيه بري للحوار.
• نواب زحلة يل ّوحون بالتصعيد ملنع متدّد شبكة اتصاالت حزب الله يف زحلة.
2013/9/17
• رئيس الجمهورية :تأليف حكومة جديدة لن يغيرّ املعادالت ،ويجب أن
تكون جامعة لكل األطراف.
• "حزب الله" ينعى  7من عنارصه قتلوا يف سوريا.
• كتلة املستقبل :دعوة الرئيس نبيه بري للحوار تتقاطع مع رأينا ،نحن مع
حوار حول السالح وشبكة "حزب الله" يف زحلة تشكل عقبة كربى.
• العامد ميشال عون يك ّرر تخ ّوفه من مؤامرة عىل لبنان ملنعه من استخراج
النفط والغاز .وقال عن شبكة حزب الله يف زحلة :أريد أن أسأل مروان
حامدة والياس امل ّر وفؤاد السنيورة ماذا فعلوا يف  5ايار و 7منه.
• وفد كتلة التنمية والتحرير زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمري جعجع
لرشح مبادرة الرئيس نبيه بري ،وجعجع جدد رفضه معادلة "الجيش
والشعب واملقاومة".
2013/9/18
• اجتامع برئاسة الرئيس ميشال سليامن حرضه الرئيس نجيب ميقايت وعدد
من الوزراء للتحضري الجتامع نيويورك بهدف دعم استقرار لبنان ومؤسساته
وجيشه واقتصاده بصورة مستمرة ودامئة ودعم الجهد القائم ملواجهة
العبء املتزايد للنازحني السوريني.
• قال املعاون السيايس لالمني العام لحزب الله حسني الخليل بعد زيارة
العامد ميشال عون ان لقاء حزب الله والتيار الوطني الحر يف الرابية اكد
دعوة اصحاب العقول الصغرية اىل مغادرة اوهامهم والتعاون يف بناء الدولة
العادلة القوية القادرة.

• دعا الرئيس نبيه بري إىل عقد جلسة ترشيعية القرار جدول أعامل من
 45بندا بعدما كانت الجلسة قد أرجئت أربع مرات متتالية منذ مطلع متوز
بسبب فقدان النصاب القانوين.
2013/9/21
• زوار بعبدا يؤكدون عزم الرئيس ميشال سليامن عىل إعالن حكومة "ثالث
مثانات" بعد العودة من نيويورك.
• الرئيس املكلف متام سالم أشار بعد لقائه رئيس الجمهورية اىل خيارات
عدة تحسم يف الوقت املناسب.
2013/9/22
• غادر الرئيس ميشال سليامن إىل نيويورك لرتؤس وفد لبنان إىل أعامل
الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف دورتها  ،62واملشاركة يف اجتامع
"مجموعة الدعم الدولية للبنان".

2013/9/19
• كتلة الوفاء للمقاومة شدّدت عىل أن كل محاولة لتشكيل حكومة ال تشارك
فيها املكونات السياسية بنسبة أحجامها املتمثلة يف املجلس النيايب مرفوضة.
• أنهى وفد كتلة التنمية والتحرير جولته عىل املسؤولني والقيادات للبحث
معها يف مبادرة الرئيس نبيه بري الذي اوضح ان حصيلة الجولة أظهرت ان
معظم االفرقاء وافقوا عىل مبادرته وهناك رفض من القوات اللبنانية ،ولدى
تيار املستقبل مالحظات عدة.
• أعلن سفري روسيا يف لبنان بعد لقائه وزير الداخلية أنه متأكد من وجود
مظلة دولية لالستقرار يف لبنان.
• قوى  14آذار بعد اجتامعها يف بيت الوسط جدّدت رفضها معادلة
"الجيش والشعب واملقاومة" ،وأكدت متسكها بـ"إعالن بعبدا" وأعلنت أن
ال قطيعة مع الرئيس نبيه بري.

2013/9/23
• بدأ إنتشار القوى األمنية من جيش وقوى أمن داخيل وأمن عام عىل
مداخل الضاحية الجنوبية تنفيذاً لخطتها االمنية.
• السيد حسن نرص الله أطل يف كلمة شملت معظم امللفات الداخلية
واالقليمية والدولية ،اىل االنتشار األمني يف الضاحية واألمن الذايت.
• الرئيس نبيه بري أرجأ الجلسة الترشيعية التي كان مقرراً عقدها إىل
 23ترشين األول.
• النائب وليد جنبالط :املطلوب الليونة يف مسألة الحكومة.

2013/9/20
• أوقف عنارص جهاز أمن الدولة مجموعة من ثالثة أشخاص يف بلدة املنارة
البقاعية ،واألسلحة التي وجدت يف حوزتهم دلت عىل نية أعامل إرهابية
وتفجريات واغتياالت.

2013/9/24
• دعا رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة اىل شبكة
امان دولية للبنان يف ظل الرصاعات التي تتواىل حوله ،مشدداً عىل وجوب
تطبيق "اعالن بعبدا".
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• اجتمع اللواء عباس ابراهيم يف املطار ببطريرك الروم األرثوذكس يوحنا
العارش يازجي الذي شكر له جهوده يف متابعة ملف املخطوفني عموماً،
واملطرانني خصوصاً ،متمنياً االحتفال جميعا بوجودهام.
• مبادرة الرئيس نبيه بري محوراجتامع يف عني التينة مع الرئيس فؤاد السنيورة.
2013/9/27
• غرق عبارة كانت متوجهة من شواطئ أندونيسيا اىل أوسرتاليا أودى بـ27
لبنانياً من قبعيت يف عكار كانوا ينوون دخول أوسرتاليا بطريقة غري رشعية.
• الرئيس ميشال سليامن :االنسحاب من سوريا يجب ان يكون نتيجة تطبيق
"اعالن بعبدا" ،داعيا املتورطني هناك اىل ان يضعوا مصلحة لبنان قبل سواها.

• لقاء يف نيويورك بني الرئيس ميشال سليامن والرئيس االمرييك باراك أوباما
تطرق اىل الدعم األمرييك للبنان يف ملف النازحني السوريني وتسليح الجيش
وتحييد لبنان عن ارتدادات األزمة السورية.
• اللواء عباس ابراهيم جال يف الضاحية الجنوبية عىل حواجز األمن العام
املنترشة يف املنطقة ،وقال ان االمن العام موجود عىل كل االرايض اللبنانية.
• العامد ميشال عون :تشكيل الحكومة يكون حصيلة االستشارات النيابية
وإرادة رئيس الحكومة املكلف ورئيس الجمهورية ،وال يقترص عىل إرادة
رئيس الحكومة فقط.
• كتلة املستقبل :االنتشار األمني يف الضاحية يشكل اعرتافاً رصيحاً من
حزب الله بفشل تجربة األمن الذايت.
2013/9/25
• شدّد الرئيس ميشال سليامن يف افتتاح اجتامع "مجموعة الدعم الدولية
للبنان" يف األمم املتحدة عىل أهمية تشجيع االطراف الداخليني والدول
االقليمية املؤثرة عىل وعي أهمية "اعالن بعبدا" ورضورة التزامه ،معتربا
أن االستقرار مير من طريق استمرار العمل عىل تنفيذ القرار  1701بكل
مندرجاته.
• نصح الرئيس بري ب ّري بعدم اإلستمرار يف الحديث عن تأليف حكومة أمر
واقع ،ألن ال مصلحة يف ذلك عىل اإلطالق.
• أثنى قائد الجيش العامد جان قهوجي خالل تفقده لواء املشاة السابع يف
منطقة السعديات ومحيطها عىل اإلنجازات اليومية التي تحققها الوحدات
العسكرية يف مجال ضبط األمن وكشف الشبكات اإلرهابية ،والقبض عىل
عصابات الخطف ومرتكبي الجرائم املنظمة.
2013/9/26
• اختتم الرئيس ميشال سليامن زيارته لنيويورك بعدما التقى وزير الدفاع
االمرييك ونائب رئيس الحكومة الربيطاين ومساعد االمني العام لالمم املتحدة
جيفري فيلتامن واملنسق الخاص لالمم املتحدة لدى لبنان ديريك بالمبيل.

2013/9/28
• تبادل اطالق نار باألسلحة الحربية الخفيفة بني عنارص مسلحة (حزب الله
وآل الشياح) يف سوق القلعة يف بعلبك ادى اىل مقتل عدد من االشخاص
وجرح اخرين .عىل الفور انترشت قوة من الجيش وبارشت مالحقة املسلحني.
• رئيس الجمهورية رأس اجتامعا حرضه الرئيس نجيب ميقايت ووزير الداخلية
وقائد الجيش واملدير العام لألمن العام وقادة األجهزة األمنية ،عرض لألوضاع
االمنية عموما ويف منطقة بعلبك خصوصا واملعلومات املتوافرة لألجهزة.
• اشتباكات ليال يف طرابلس استخدمت فيها القذائف الصاروخية بني محور
ستاركو وجبل محسن ،وعمل الجيش عىل التهدئة.
2013/9/29
• أمل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يف أن متس مأساة الذين غرقوا يف
بحر إندونيسيا ضامئر أصحاب السلطة يف لبنان وسائر املسؤولني السياسيني
فيقوموا اليوم قبل غد بواجبهم الوطني بتأليف حكومة جديدة.
• اعتصام شعبي ونيايب يف عكار ح ّمل الدولة مسؤولية كارثة العبارة
االندونيسية.
2013/9/30
• لقاء بني العامد جان قهوجي ووفد من حزب الله اعرب عن تقديره
للجهود التي يبذلها الجيش يف بعلبك ودعمه اجراءات املؤسسة العسكرية.
• لفت الوزير وائل أبو فاعور من جنيف أمام جلسة حقوق اإلنسان يف
جنيف اىل ان ما تقوم به الدولة اللبنانية حيال النازحني السوريني جزء من
واجب إنساين وان ال إغالق للحدود وال ترحيل ألي من النازحني وال تسليم
ألي من الناشطني.
• توتر مسايئ عند ملحاور التقليدية بني باب التبانة وجبل محسن نتيجة
اشتباك يف القبة سقط خالله جريحان احدهام ضابط يف الجيش ،تزامن مع
القاء مجهول قنبلة صوتية يف شارع سوريا من دون ارضار.
2013/10/1
• اخىل حزب الله حواجزه يف مدينة النبطية ومحيطها ،وسلمها اىل الجيش
وقوى االمن.
• الهيئات اإلقتصادية بعد لقائها الرئيس نبيه بري والرئيس املكلف متام
سالم :الوضع االقتصادي واالجتامعي وصل إىل أدىن الحدود .وهددت
بخطوات تصعيدية أكرث إيالماً.
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2013/10/2
 غادر الوفد الرسمي برئاسة الوزير أحمد كرامي إىل اندونيسيا ملتابعةموضوع اللبنانيني الذين قضوا او الذين نجوا من حادث الع ّبارة االندونيسية.
 املدير العام لقوى األمن الداخيل بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص:الوضع السائد حالياً ليس مريحاً عىل الصعيد األمني ،وهناك معلومات
عن امكان حصول تفجريات يف اماكن معينة .ونحن نحاول مع األمن
العام وأمن الدولة جمع معلومات استباقية ملواجهة أي خطر أمني
إرهايب.
 الرئيس نبيه بري يف "لقاء األربعاء النيايب" :من ح ّقنا الدفاع بكل الوسائلالستثامر ثروتنا النفطية كاملة.
 مجلس املطارنة املوارنة بعد اجتامعه الشهري يف بكريك :حكومة لبنان التكون إال لبنانية ،وإن كانت عكس ذلك ،فهي مرشوع انقسام جديد وسبب
أزمة مفتوحة.
2013/10/3
 أجرت نائبة رئيس البنك الدويل محادثات مع املسؤولني حول خططمتويل البنك الدويل مشاريع واحتياجات لبنان عىل املدى القصري واملتوسط
والبعيد.
 بدء تنفيذ الخطوة االوىل من الخطة االمنية التي وضعت لطرابلسحيث انترشت قوى االمن الداخيل والجيش وأقيمت حواجز ثابتة
عىل مداخلها التي شهدت زحمة سري خانقة نتيجة االجراءات االمنية
املشددة.
 إحباط محاولة قام بها أحد عنارص قوى األمن الداخيل يف سجن روميةإلدخال مواد تستخدم يف صناعة املتفجرات (كاربور) عن طريق توضيبها يف
سندويشات يتم إدخالها اىل املوقوفني.
2013/10/4
• أكد الرئيس ميشال سليامن يف حديث إىل مجلة "األمن العام" ،يف
عددها األول ،أن التورط اللبناين يف سوريا انعكس توتراً بني الطوائف
واملذاهب اللبنانية ،وطالب بحكومة جامعة تضم الجميع عىل قاعدة
التساوي.
• متنى الرئيس نجيب ميقايت عقب لقائه االمني العام لالمم املتحدة يف
نيويورك االرساع يف تقاسم االعباء االنسانية الناجمة عن ازمة النازحني
السوريني وتخفيف االعباء امللقاة عىل لبنان الذي ال ميكنه االستمرار يف
تحملها مبفرده.
2013/10/5
• وجه وزير املال محمد الصفدي كتاباً إىل الرئيس نجيب ميقايت يطلب
موافقة إستثنائية عىل توفري املبالغ الالزمة لتسديد حصة لبنان من موازنة
املحكمة الدولية الخاصة بلبنان عىل ثالث دفعات.
ً
• غادر اللبنانيون الناجون وعددهم  18شخصا العاصمة االندونيسية
جاكارتا لي ًال يف طريقهم اىل لبنان.
• نجت بلدة برج العرب يف عكار من عملية تفجري بعدما اكتشفت عبوة
وس ِحبت منه قبل
ناسفة تقدر بكيلو غرام كان يلهو بها احد االطفالُ ،
تفجريها بثواين.

2013/10/6
• ّ
حطت الطائرة االماراتية التي أق ّلت الناجني من "عبارة املوت" الـ 18يف
املطار وأقيم لهم استقبال رسمي يف صالة الرشف.
• اعترب النائب محمد رعد أن تشكيل حكومة ليس فيها متثيل حقيقي
للقوى الوازنة يف البلد أمر غري وارد ،والحكومة املطلوبة هي الحكومة
التي تتم ّثل فيها القوى السياسية بحجم متثيلها الراهن يف املجلس النيايب.
• تصدّر موضوع التنقيب عىل النفط والغاز واجهة االهتامم بعد إلحاح
التيار الوطني الحر وقوى  8آذار عىل عقد جلسة حكومية الصدار
املراسيم التطبيقية.
• شارك الرئيس نبيه بري يف أعامل الجمعية العامة لالتحاد الربملاين العريب
يف جنيف .وركز يف اللقاءات املشاورات مع الوفود املشاركة عىل قضايا
اساسية ال سيام منها ازمة سوريا وتداعيات تدفق النازحني عىل لبنان،
واثار مقاطعة دول الخليج لبنان.
• فصلت اللجنة املركزية يف حركة "فتح" يف رام الله القائد السابق لألمن
الوطني الفلسطيني يف لبنان العميد محمود عيىس (امللقب باللينو) نهائياً
من الحركة.
2013/10/7
• كرر الرئيس ميشال سليامن أمام النائب محمد رعد موقفه من رضورة
التزام األفرقاء كافة "اعالن بعبدا" وسياسة النأي بالنفس .وكان رعد
استبق زيارته لقرص بعبدا باإلعالن أنه إذا كان تشكيل الحكومة مرتبطاً
بإسقاط معادلة "الجيش والشعب واملقاومة" فلينتظروا الحكومة طوي ًال.
• بدا أن قضية املخطوفني اللبنانيني التسعة يف أعزار سائرة نحو الحل.
نقل ذلك املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم إىل الرؤساء الثالثة
ووزير الداخلية والبلديات بعد عودته من قطر.
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2013/10/8
• أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام ثالثة أشخاص
من جنسيات لبنانية وسورية ضمن شبكة إرهابية كانت ّ
تخطط للقيام
بأعامل تخريب وإخالل باألمن عىل األرايض اللبنانية بواسطة عبوات ناسفة
وعمليات اغتيال.
• اعتقلت مديرية مخابرات يف صيدا والجنوب بالتنسيق مع املديرية العامة
لألمن العام  13شخصاً من اللبنانيني والسوريني والفلسطينيني يؤلفون شبكة
لتهريب الراغبني يف الهجرة من لبنان إىل دول أوروبا.
• الرئيس نبيه بري من جنيف :الرافضون انعقاد مجلس الوزراء السباب
دستورية هدفهم غري املعلن عرقلة التوصل اىل استخراج النفط والغاز.
• عودة  16لبنانياً من أندونيسيا ممن كانوا ينوون الدخول اىل أوسرتاليا
بصورة غري رشعية.
• عودة مفتي الشامل مالك الشعار بعد غياب دام  7أشهر.
2013/10/9
• اطلع الرئيس ميشال سليامن من اللواء عباس إبراهيم عىل االتصاالت
التي بلغتها قضية اإلفراج عن مخطويف اعزاز.
2013/10/10
• وصل املدير العام لألمن العام لي ًال اىل تركيا وبارش سلسلة اتصاالت مع
جهات عىل متاس مبارش مع خاطفي لبنانيي أعزاز ومع السلطات الرتكية.
• صدق قايض االجراءات التمهيدية لدى املحكمة دانييل فرانسني قراراً
اتهامياً بحق حسن حبيب مرعي املتهم بتورطه يف جرمية اغتيال الرئيس
رفيق الحريري .وهو املتهم الخامس فيها.
• توتر يف مخيم عني الحلوة بعد تعرض الفلسطيني أحمد عبد املجيد
عيىس ،املق ّرب من "اللينو" الطالق نار.

• اصدر القايض صقر صقر قرارا بتوقيف يوسف دياب وتوقيف
اربعة آخرين غيابيا بتهمة تفجريي طرابلس.
2013/10/13
• سجال نفطي بطاله الوزيران جربان باسيل وعيل حسن خليل عىل
خلفية تلزيم بلوكات النفط ،مام يؤكد استحالة عقد جلسة لحكومة
ترصيف االعامل لالتفاق عىل خطوات يف هذا املجال .لكن الالفت
ارتفاع وترية السجال اىل حد اتهام باسيل بالعمل وفق اشارات
خارجية واالبتعاد عن البلوكات الحدودية مع ارسائيل.
• قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يف قداس األحد :نصليّ
من أجل املخطوفني واملحتجزين ويف طليعتهم املطرانان اليازجي
وابرهيم ظل ً
ام وألسباب سياسية ،وانها لوصمة عار تش ّوه مجتمعنا
اللبناين اختطاف أشخاص ابتزازاً للامل كفدية.
• حزب الله :ما يعطل تأليف الحكومة حتى اآلن وجود قرار اقليمي
يحاول عبثاً تجاوزها أو رضبها أو إلغاءها.
2013/10/14
• ضبط الجيش سيارة جيب شريويك مفخخة معدّ ة للتفجري يف
منطقة املعمورة يف الضاحية الجنوبية.
• القت املديرية العامة لألمن العام القبض عىل فلسطيني بتهمة
االنتامء اىل تنظيم "القاعدة".
2013/10/15
• ظهر الطياران الرتكيان املخطوفان يف لبنان يف رشيط فيديو عىل
قناة املحطة اللبنانية لإلرسال أكدا أنهام بخري ،مشريين إىل أنهام
يفتقدان عائلتيهام بالدهام ،وأنه تم تسجيل الرشيط قبل يوم واحد
من عرضه.

2013/10/11
• توتر ساد محاور التبانة ــ جبل محسن عىل خلفية قيام عنارص من فرع
املعلومات بدهم محل تجاري وتوقيف احد العاملني فيه يدعى يوسف
دياب عىل خلفية تفجريي مسجدي التقوى والسالم.
• وجه العامد ميشال عون اىل الرئيس نجيب ميقايت انتقادات حادة يف
خلوة تكتل التغيري واإلصالح واتهمه بانه بطل الهروب من املسؤولية .ومن
ابرز توصيات الخلوة رفض التمديد لرئيس الجمهورية واملطالبة بانتخاب
رئيس مسيحي قوي بدءا من بيئته وصفته التمثيلية.
• النائب عقاب صقر رداً عىل النائب وليد جنبالط :ما يسجله جنبالط بك
من مواقف ما هو اال توسعة تسبق منعطفا نحو ابواب جديدة.
• مقتل عمر االطرش املتهم بتفجريي الرويس وبرئ العبد وإثنني من مرافقيه
يف ظروف غامضة يف جرود عرسال.

2013/10/17
• عاد ملف املخطوفني اللبنانيني يف اعزاز اىل الواجهة من خالل
الحركة التي يقوم بها اللواء عباس ابراهيم الذي وصل اىل تركيا
ملتابعة امللف ،واإلتصال الذي أجراه الرئيس ميشال سليامن بأمري
قطر.

2013/10/12
• اللواء عباس ابراهيم تفقد حواجز األمن العام يف طرابلس وزار بطريرك
اني
الروم االرثوذكس يف البلمند واطلعه عىل احتامل االفراج عن املطر نْ
املخطوفني.

2013/10/18
• إطالق مخطويف اعزاز بواسطة املدير العام لألمن العام الذي
صحبهم من اسطنبول بعدما قاد وساطة تركية ـ قطرية ـ سورية،
وعادوا عرب املطار بعد  520يوم عىل اختطافهم.

2013/10/16
• قطع عدد من أهايل باب التبانة الطريق الدولية التي تربط
طرابلس بعكار عند مستديرة ابو عيل احتجاجاً عىل توقيف الجيش
عادل غمراوي والسوري محمد الريش امللقب بـ"أبو الدرداء" .واتخذ
الجيش تدابري امنية وبقيت الطريق مقطوعة ساعات.
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في األقتصاد

مَن يعيد الحياة إىل هذه الساحات؟

خلوة أوباما ـ سليمان انتجت دعمًا أميركيًا للجيش بـ  7,8ماليني دوالر

القطاع املصرفي يواجه "معضلة"
تمويل الدولة وثقل الركود
جاء لقاء رئيس الجمهورية ميشال سليامن
مع الرئيس األمرييك باراك أوباما مساء الثلثاء
 24ايلول  2013يف نيويورك ،بعد إلقاء أوباما
خطابه يف الجمعية العمومية لألمم املتحدة،
إذ تناوال تطورات األزمة السورية وانعكاساتها
عىل لبنان ،عشية اجتامع املجموعة الدولية
لدعمه ومساندة املؤسسات اللبنانية ،ومتكني
وزاراته من مواجهة تداعيات األزمة عليه
ودعم الجيش اللبناين.

عدد  - 2تشرين الثاني 2013

مقال
خلص لقاء الرئيسني إىل إشادة الرئيس اوباما
بشجاعة نظريه اللبناين و"قيادته االستثنائية"،
وأبلغ إليه يف اثناء خلوتهام "دعم الجيش
اللبناين مببلغ  7,8ماليني دوالر" ،مذكراً بأن
"الواليات املتحدة قدمت أكرث من 254
مليون دوالر للمساعدة يف موضوع النازحني
السوريني ،وعىل األرسة الدولية أن ترفع من
دعمها وتأييدها للمساعدة يف هذه املسألة يف
لبنان".
يف هذا الوقت ،استعد القطاع املرصيف اللبناين
لالجتامعات السنوية لصندوق النقد والبنك
الدوليني يف نيويورك اعتباراً من  9ترشين
االول ولغاية  14منه ،مبشاركة مختلفة هذه
السنة عىل خلفية األحامل الثقيلة التي
يحملها ،مبارشة او بطريقة غري مبارشة ،بدءاً
بالتحديات التي فرضتها أزمة سوريا عىل
أدائيه الداخيل والخارجي يف هذه املرحلة
الحرجة ،مالياً ونقدياً ومرصفياً أيضاً.

فام هي امللفات التي تربك األداء املرصيف؟

ال شك يف أن حركة املال من لبنان وإليه،
سواء كانت سورية أم ال ،تقبع تحت أنظار
املجتمع الدويل بحثاً عن مخالفات تستحق
العقوبات .هذه هي حال القطاعات املرصفية
يف كل العامل ،وخصوصاً بعدما تفلتت األموال
السورية هرباً من أتون الحرب العسكرية،
وحطت بعض رحالها يف دول مجاورة بينها
مرص وتركيا واألردن ،فيام استقر معظمها
وأكربها حج ًام يف إمارة ديب ،الجنة االستثامرية
والرضيبية األكرث أماناً يف منطقة الخليج.
وليس رساً القول إن القطاع املرصيف يواجه يف
الداخل معضلة متويل الدولة يف ظل التامدي
يف اإلقرتاض من األسواق الخارجية  -وإن كان
اإلقبال هو يف معظمه من املصارف اللبنانية
 من دون التزام سلة إصالحات تكفل وقفنزف الخزينة والعجز العام نتيجة إلقفال عجز
مؤسسة كهرباء لبنان ( 1,5مليار دوالر) ،الذي
أوجب إصداراً بسندات الخزينة باللرية ن ّفذته
وزارة املال بنجاح قبل فرتة ،وحصدت خالله
نحو  1700مليار لرية لتمويل مستحقات ما
تبقى من السنة.

ظاهرة الفراغ واالقتصاد املترنّح
اشتدت الضائقة املعيشية وال تزال تنذر
باألسوأ طاملا الجرح بقي مفتوحاً عىل
الخارصة السورية ،والتداعيات تتواىل يوماً
بعد يوم ،شهراً بعد شهر ،وسنة بعد سنة .ال
أمل بنم ّو إيجايب هذه السنة يف لبنان املحاط
باقتصادات تنئ تحت ضغط األزمة .فالحاجة
هي إىل  7,5مليارات دوالر وليس يف الجيب
قرش منها .لبنان عاجز مالياً ،ودينه إىل ارتفاع
مطرد قياساً بالناتج املحيل اإلجاميل ،وهو
مأخذ املجتمع الدويل مجدّداً بعد انخفاض
حاز تقدير املؤسسات املالية مع اندفاعه
نزوالً نحو عتبة الـ  134%من الناتج.
يف هذه األثناء ،أفضت دعوة الهيئات
االقتصادية إىل توقف األسواق عن العمل يف
 4أيلول الفائت ،إىل تسجيل "يوم تاريخي"
برسم املسؤولني املعنيني ،وذلك بغية املطالبة
بحكومة انقاذ .فكانت رصخة وجع ورسالة
ومحاولة له ّز ضامئر جميع السياسيني بأن
يعوا عملياً أن االقتصاد والوضع االجتامعي
يف خطر ،وأننا محكومون جميعاً برضورة
التق ّيد بتأسيس اتفاق بني األفرقاء يوفر
االستقرار واألمن.
إذاً ،الهدف من اإلرضاب إمنايئ وليس تخريبياً
ألن أصحاب العمل يف الدرجة األوىل هم
الذين يدفعون مثن عدم االستقرار ،وعلينا
جميعاً أن نعيد األمور إىل الخط الصحيح.
يسمع اللبنانيون كالماً تصعيدياً ُيسمى
بـ"اإلقفال املفتوح" .لكن كلفة إقفال يوم
واحد أدت إىل خسائر فادحة يف األسواق (بني
 80و 100مليون دوالر) ،فكيف بـ"اإلقفال
املفتوح" يف ظل األزمة االقتصادية املرتاكمة؟
كذلك ُيحدثوننا عن العصيان .لكن ضد َمن؟
وإىل أي نتيجة س ُيفيض؟

ليس عيباً أن يعلن لبنان عن حاجته إىل
مساعدة املجتمع الدويل ،وهو الذي ُحرم
من بني جريانه ،التفاتة تقدّر موقعه يف
خريطة حالت دون إفادته من انسياب
أموال املستثمرين والتجار .وهذا ما دفع
بالصناعيني والتجار السوريني إىل مالذات
استثامرية آمنة أكرث ،فوقع الخيار عىل مرص
وتركيا واألردن ...وديب طبعاً.
لبنان الغني مبوارده البرشية وكفاياته
املهاجرة التي ما انفكت تح ّول سنوياً إىل
ذويها أكرث من  8مليارات دوالر ،مل يجرؤ
عىل اتخاذ القرار بإقفال الحدود إنسانياً ،أو
بفتحها اقتصادياً .فكان ّ
الفخ يف انتظاره رغم
أن ثلث سكانه باتوا مهدّدين بالوقوع دون
خط الفقر.
الدراسة التي قدّمها البنك الدويل إىل مؤمتر
نيويورك أخرياً ،كانت أكرث من واضحة:
خسائر كبرية يف الرواتب واألرباح والرضائب
واإلستهالك الفردي واالستثامر .البطالة إىل
أكرث من  .20%الواردات إىل انخفاض بلغ
 1,5مليارات دوالر .اإلنفاق الحكومي ارتفع
إىل  1,1مليار .تداعيات التأثري املايل إىل 2,6
ملياري دوالر.
يف املحصلة ،يبدو أن ظاهرة الفراغ ليست
جديدة عىل لبنان .لكن ثقلها ال يتيح هامش
الحركة املطلوبة وفق الحاجات .فهل يشفق
األفرقاء السياسيون عىل بلدهم و ُيفسحون
يف املجال أمام تأليف حكومة تنقذ ما تبقى
من اقتصاد ،أم أن القرار االقليمي مل يأذن
بعد بقيام هذه الحكومة؟
هذا من أبسط مق ّومات بقاء لبنان الدولة
بدالً من استمراره هيك ًال مرت ّنحاً وسط
العواصف العاتية؟
هيثم العجم

haytham.ajam@hotmail.com
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درك مصرف لبنان أن تع ّثر قطاعات
اإلنتاج الحقيقية قد ينسحب على
أداء القطاع المصرفي

مطاعم أقفلت وأخرى توشك.

تواجه املصارف كذلك ثقل الركود االقتصادي
الذي أثار استنفار مرصف لبنان لجبه تردي
األداء الذي خ ّيم عىل معظم القطاعات ،وحتم
إطالق مبادرات تحفيزية منذ بدء السنة
إلنعاش حركة االقتصاد واستقرارها اجتامعياً.
وترى أوساط مرصفية أن تركيز مرصف لبنان
عىل االستقرار االجتامعي من خالل إنعاش

التسليف السكني عرب خطة  1,5مليار دوالر،
هو العنرص األساس يف املحافظة عىل األمان
االجتامعي .وهذا ما قد يدفع مرصف لبنان
إىل تقديم املزيد منها يف سنة  2014وإن
بحجم أقل ،وفق ما أعلن الحاكم رياض سالمة
"بسبب الحاجة إىل تحقيق توازن بني الحاجات
االقتصادية والسيولة التي نضخها يف السوق،
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مع الحاجة إىل احتواء التضخم والحفاظ عىل املصارف أن تفيض إىل تعرث تسليفي كبري قد
استقرار العملة وأسعار الفائدة".
يشبه ذاك الذي أثقل عىل املصارف عام ،2000
وال تش ّكل القروض املدعومة الفوائد عبئاً حني بلغت الديون املشكوك يف تحصيلها نحو
عىل القطاع املرصيف الذي يحافظ عىل مالءته  5مليارات دوالر.
وسيولته الجاهزة ،خصوصاً وأن مبادرات ويدرك مرصف لبنان أن تعثرّ قطاعات اإلنتاج
التحفيز تستهدف قطاعات تنئ تحت وطأة الحقيقية قد ينسحب عىل أداء القطاع
األزمة السياسية مثل السياحة والبناء .وتخىش املرصيف .األمر الذي دفعه إىل إطالق املبادرة
األخرية التي أعلن يف خاللها موافقته ووزارة
املال عىل متديد آجال قروض املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ملدة ثالث سنوات ،يك

تصبح من  7إىل  10سنوات.
ختاماً ،إذا كانت املصارف اللبنانية يف سوريا
ق ّلصت حملها من  5مليارات دوالر إىل مليار
واحد ،فان متطلبات املجتمع الدويل عرب
توصيات "لجنة بازل" ومتطلبات "فاتكا"
ترخي بثقلها عىل األداء املرصيف يف الداخل،
رغم نجاحها يف اختبارات الضغط التي يحرص
مرصف لبنان عىل جعلها دورية تفادياً ألي
مفاجآت غري سارة.

ه.ع.

جمعية املصارف :ارتفاع الدين
إلى  60،2مليار دوالر
سجلت األشهر السبعة األوىل من عام  2013نتائج غري مشجعة للمؤرشات االقتصادية قياساً
بالفرتة عينها من السنة املاضية ،وكشفت عن واقع تنامي الدين العام نهاية متوز 2013
وبلوغه  90798مليار لرية ،أي ما يوازي  60،2مليارات دوالر ،يف مقابل  90467ملياراً يف نهاية
الشهر الذي سبق و 86959ملياراً يف نهاية العام .2012
ً
بذلك يكون الدين العام ارتفع  331مليار لرية يف شهر واحد ،و 3839مليارا يف األشهر السبعة
األوىل من السنة الحالية ،يف مقابل ازدياده إىل  2754ملياراً يف الفرتة ذاتها من عام .2012
وبحسب النرشة الشهرية لجمعية املصارف ،فإن منواً إجاملياً يف املطلوبات  /املوجودات لدى
املصارف التجارية بلغ  % 3،9بني كانون الثاين ـ متوز  ،2013مقارنة بارتفاع نسبته  % 3،5يف
الفرتة ذاتها من عام  .2012وفيام تباطأ منو إجاميل التسليفات املرصفية للقطاع الخاص إىل 4
 ،%جاءت وترية منو الودائع أعىل ببلوغها .% 4،9
نهاية متوز  ،2013بلغت املوجودات  /املطلوبات اإلجاملية واملج ّمعة للمصارف التجارية ما
يعادل  237900مليار لرية ،أي ما يوازي  157،8مليارات دوالر ،يف مقابل  238102مليارات
يف نهاية الشهر الذي سبق و 228963مليارا نهاية عام .2012
وأوردت نرشة جمعية املصارف تراجع عجز ميزان املدفوعات إىل  575مليون دوالر يف األشهر
السبعة األوىل من عام  ،2013يف مقابل عجز قيمته  957مليون دوالر يف الفرتة عينها من عام
 ،2012بعد تراجع بسيط يف عجز امليزان التجاري وارتفاع محدود يف تدفق الرساميل يف هذه
الفرتة .بقيت معدالت الفائدة عىل سندات الخزينة مستقرة بني كانون الثاين ومتوز ،وسجلت
معدالت الفائدة املرصفية تحركات محدودة صعوداً أو نزو ًال.
ويعزو محللون اقتصاديون ارتفاع الدين العام اىل  90465مليار لرية (أي ما يوازي  60مليار
دوالر) يف حزيران  ،2013يف مقابل  89270ملياراً يف نهاية الشهر الذي سبق و 86983ملياراً
يف نهاية  ،2012اىل تراجع النمو االقتصادي العام نتيجة املناخ السيايس واالمني العام الذي
يشهد مزيداً من التأزم (عدم تأليف الحكومة منذ نحو اكرث من  6أشهر والتفجريات االمنية يف
الضاحية وطرابلس وبعلبك) ،فض ًال عن إحجام الس ّياح الخليجيني والعرب عموماً عن املجيء
اىل لبنان ،نتيجة قرار الحظر الذي اتخذته الحكومات الخليجية.
ويلفت الخرباء اىل تراجع اداء القطاع العقاري واالستثامري خالل آب  2013نتيجة هذا
التأزم ايضاً ،اذ وصل عدد املعامالت العقارية اىل  5,756معاملة مقارنة بـ  6,184خالل متوز.
أما عىل صعيد تراكمي ،فانخفض عدد املعامالت العقارية بنسبة  % 4,62سنوياً اىل 43,883
معاملة حتى آب ،مقارنة بـ  46,011معاملة خالل الفرتة عينها من العام السابق.
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في األقتصاد
 %40من النازحني السوريني إلى لبنان تلقوا مساعدات األمم املتحدة

يشوعي :على دول الخليج تقديم
تعوض نقص الغرب
مساعدات ّ
أبدى وزير الشؤون االجتامعية يف
حكومة ترصيف األعامل وائل أبو فاعور،
يف مناسبات عدة ،خشيته من "انفجار
اجتامعي" من ج ّراء كثافة النازحني
السوريني يف لبنان ،اذ باتت الضغوط عىل
البنى التحتية ال تحتمل (الكهرباء ،املياه،
املجاري ،الطرق ،التل ّوث وغريها) .ظهر ذلك
جلياً حيال منافسة العاملة السورية العاملة
اللبنانية عىل نحو الفت يف األفران واملطاعم
وسيارات األجرة وورش الحدادة وسواها.
مام يخلف تداعيات اقتصادية ومنافسة
غري مرشوعة قد تؤدي إىل توتر كبري
اجتامعياً وسياسياً ،يف ظل غياب تطبيق
القوانني املرعية اإلجراء يف هذا الشأن،
والتي تحظر استخدام العاملة األجنبية إال
يف حاالت معينة.
يف هذه األثناء ،كيف ميكن تخفيف الضغط
عىل البنى التحتية اللبنانية؟ هل بات
الغرب عاجزاً عن إنقاذ النازحني السوريني
بعدما استفحلت أزمة بالدهم وخرجت
عن السيطرة؟
هذا السؤال وأسئلة أخرى حملتها
"األمن العام" إىل الخبري املايل واالقتصادي
الربوفسور إييل يشوعي الذي ناشد

ال يستطيع لبنان االستمرار
في تحمّ ل أعباء النازحين
بسبب طاقته المحدودة
والنموّ الديموغرافي
المفاجئ

الدول الخليجية ،وال سيام منها السعودية
واإلمارات العربية املتحدة وقطر "أن تضع
كل ثقلها يف تقديم املساعدات املالية
والفنية واإلنسانية للنازحني السوريني
وأخصهم يف لبنان ،يف ظل عدم قدرة
ّ
الغرب ـ أي الواليات املتحدة ودول االتحاد
االورويب ـ عىل تقديم هذه املساعدات
بسبب استمرار تداعيات األزمة املالية
العاملية ( )2007عىل معظم هذه الدول.
عل ً
ام أن مثة  % 40من النازحني تلقوا منذ
بدء األزمة مساعدات دولية ،يف حني ترك
 % 60منهم لقدرهم املحتوم".
يف اآليت الحوار مع الربوفسور يشوعي:

■ هل باتت الدول الغربية عاجزة عن مساعدة
النازحني السوريني يف لبنان ودول الجوار؟
□ تعاين الدول الغربية ،الواليات املتحدة
ودول االتحاد االورويب أزمة مالية حادة
بسبب التأثريات السلبية لألزمة املالية
( .)2007لذا ،باتت إمكاناتها محدودة
من جراء نقص السيولة لديها عىل نقيض
من البلدان الخليجية التي تتمتع بطاقات
نفطية هائلة ،وقادرة عىل إنقاذ دول أخرى
من التداعيات .نتيجة ذلك ،ال استغرب
تلقي لبنان من الواليات املتحدة مساعدات
عسكرية بنحو  7,8ماليني دوالر ،ومن االتحاد
الرويس  5ماليني فقط.
■ هل يعني ذلك أن هذه الدول تعترب معاناة
لبنان غري جدية؟
□ ال أعتقد ذلك .لكن الوضع املايل الحرج
الذي بلغته الدول الغربية من جراء األزمة
املالية ،هو الذي يجربها عىل التقنني يف تقديم
املساعدات .ال أعتقد أن هذه الدول ال تأخذ
املسألة عىل نحو جدي وكاف بغية املعالجة
الناجعة لألزمات الناجمة عن اللجوء السوري
اىل دول الجوار.
■ وماذا عن دور األمم املتحدة؟
□ ليس لألمم املتحدة عالقات بالدول أسوة
بعالقات الدول يف ما بينها ،إمنا لديها منظامت
تعنى مبساعدة البرشية ،فتقدم املساعدات
الغذائية واملدرسية ،وبعض املساعدات
السكنية غري املهمة .عل ًام أن مثة نسبة غري
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عن إنشاء بعض املخيامت لهؤالء يف البقاع
والشامل ،لكنها ال متثل شيئاً مقارنة بأولئك
يف تركيا واألردن .بالطبع ال يستطيع لبنان
اإلستمرار يف تح ّمل هذه األعباء باعتبار أن
طاقته محدودة يف ظل من ّو دميوغرايف مفاجئ
عىل أراضيه بلغ نسبة  % 25من مجمل
سكانه املقيمني .لذلك ،ال ميكن الدولة تلبية
حاجات العدد اإلضايف املفاجئ يف القطاعات
والبنى املختلفة كالطاقة واملياه ووسائل النقل
والرصف الصحي .بالكاد تكفي البنى التحتية
الحالية اللبنانيني.
■ ال نستطيع أن نتوجه إىل الغرب لتلقي
املساعدات ،إىل َمن نتوجه إذن؟
الربوفسور إييل يشوعي يتحدث إىل "األمن العام".
□ اىل دول الخليج العريب .إنها املالذ اإلنساين
مرتفعة من النازحني السوريني يف لبنان ال مساعدات ورعاية دولية للنازحني السوريني من والعرويب أيضاً حيال مساعدة النازحني السوريني
تتعدى  % 40تلقت مساعدات من املنظامت خالل  1200بلدية منترشة يف البقاع والشامل ،عىل األرايض اللبنانية .لذا علينا ،كعرب ،أن
الدولية ،يف حني أن مثة  % 60من هؤالء وذلك بواسطة وزارة الشؤون االجتامعية ،إذ نتخطى الخالفات والتباينات ،ونناشد الدول
مرتوكون لقدرهم .وبحسب آخر إحصاءات
ّ
تم تقديم مساعدات سكنية هائلة ومدرسية الخليجية وال سيام منها السعودية واإلمارات
ً
األمم املتحدة فإن عدد النازحني إىل لبنان وغذائية .علام أنه عىل الصعيد السكني ال العربية املتحدة وقطر التي تتمتع بفوائض
وصل اىل نحو مليون.
توجد أزمة سكن للنازحني باعتبار أن اللبنانيني مالية هائلة أن متد يد العون إىل لبنان بواسطة
ً
ا
خالف
بيوتهم،
يف
السوريني
أقرباءهم
استقبلوا
سفاراتها يف بريوت ،وأن تقدم املساعدات
■ لكن لبنان يتح ّمل الجزء االكرب منهم؟
ملا جرى يف تركيا مث ًال ،عندما نصبت الخيم يك املالية والفنية واإلنسانية باسم العروبة
ً
تتلقى
□ أصبح لبنان من أكرث البلدان التي
يك
ح
أنه
رغم
النازحني.
من
كبرية
ا
أعداد
تؤوي
ُ
والتعاون والتنسيق والتاريخ املشرتك وصالت
القرىب .الجدير باملالحظة أن إيران ال تتحرك يف
سبيل تقديم املساعدات إىل النازحني باعتبار
أنها تنظر إىل املسالة من الزاوية السياسية.
أجنبي في مقابل لبناني
ترى أن مثة أفراداً من املعارضة املسلحة
موجودون يف لبنان .من هنا ،ينبغي تخطي
مل تخرج االجتامعات واللقاءات يف األمم املتحدة يف نيويورك بجديد يذكر عىل صعيد مساعدة
النزاع السيايس ومقاربة املسألة من الزاوية
النازحني السوريني وال سيام يف لبنان ،يف حني أشارت دراسة عام  2013إىل أن نسبة البطالة يف
اإلنسانية البحتة.
أوساط الشباب اللبناين بلغت نحو  ،% 60بينام مل ّ
تتخط عام  2012عتبة  . % 37أما بالنسبة
إىل البطالة عموماً ،فوصلت هذه السنة إىل . 31%
■ بذلك مل تعد املؤمترات تجدي نفعاً؟
بذلك يحق للمواطن اللبناين أن يسأل :أي بلد يف العامل نصف شعبه أجنبي؟
□ ال نستطيع أن نع ّول عىل املؤمترات الدولية
يضم لبنان  600الف فلسطيني ،ومليوناً ونصف مليون سوري .بات تالياً يف مقابل كل لبناين ،أجنبي ...
أو االقليمية ،وال ميكن أن نطبق اإلقتناعات
يشكل هذا األمر أزمة حقيقية يف ذاتها ،مع احتساب  27الف خريج جامعي سنوياً ،بينام
السياسية عىل املسائل االنسانية .من هنا
تستوعب السوق املحلية  8آالف عامل ،وبالد اإلغرتاب العربية بني  6و  7آالف ،مام يعني بقاء
 12الف خريج يف خانة البطالة تحت وطأة غياب أي خطط مستقبلية منعشة لالقتصاد الوطني
أناشد السعودية واالمارات وقطر أن تقدم
وهو يبرص البالد تعصف بها أزمات خارجية وعدم استقرار داخيل.
املساعدات إىل النازحني بسخاء بعيداً من
املناصب؟
عىل
هل يعي املسؤولون املعنيون فداحة الكارثة ،فيام هم يتناحرون
املقاربات السياسية غري املجدية يف هذه
هل تبقى لهم مناصب إذا خرسوا وطنهم؟
الظروف.

ه.ع.
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على الخشبة

زياد الرحباين مع غربيال ميني

«مجنون يحكي» للمخرجة لينا خوري

كوميديا سوداء
يديرها املايسترو زياد الرحباني
مرسحية «مجنون يحيك» التي تحمل توقيع
املخرجة لينا خوري تحتل مكانة عىل حدة ،بال
شك ،هذا املوسم يف بريوت .بسبب موضوعها
الراهن ،وأسلوبها الفنّي املبتكر طبعاً ،لكن
أيضاً ألنها تضم بعض أفضل ممثيل املرسح
اللبناين من غربيال ّميني وندى أبو فرحات اىل…
زياد الرحباين .نعم ،زياد الرحباين شخصياً .لقد
نيس الجمهور أن هذا املوسيقي الف ّذ ،والكاتب
املوجع ،والفنّان املشاكس والنقدي ،هو بشكل
أسايس ممثل المع وإن مل يظهر عىل الخشبة
منذ عرشين عاماً ،وتحديداً منذ مرسحيته
«لوال فسحة األمل» ( .)1994لحظة نادرة أن

… ومع ندى أبوفرحات

نرى زياد مي ّثل عىل الخشبة يف عمل ليس من
تأليفه وتلحينه وبطولته وإخراجه .يف اإلذاعة
قدّم الرحباين االبن سلسلة اسكتشات أشهرها
«بعدنا ط ّيبني ،قول الله» ( ،)1976ويف السينام

جمعت لينا خوري بين المسرح
الذهني والتجريبي والمسرح
الشعبي والكوميدي

بدأ كومبارساً مع أمه فريوز يف «بنت الحارس»،
ولعب دوراً خارج سياق أدواره مع الراحلة
رندا الش ّهال يف «ط ّيارة من ورق» (جائزة
لجنة التحكيم يف «مهرجان البندقية».)2003 ،
يلتق شخصية املواطن
لكن الجيل الذي مل ِ
امله ّمش املسحوق املع ّرض للحرية والتناقضات
والقلق ،الباحث عن يقني وطأمنينة وحقوق
ووطن… ومل يضحك حتى الدمع مع «زكريا»
(«نزل الرسور» « ،1974بالنسبة لبكرا شو؟»
 ،)1978أو «رشيد» («فيلم أمرييك طويل»
 ،)1979سيتع ّرف أخرياً اىل زياد ممث ًال عىل
خشبة املرسح .لكنه هذه املرة ممثل فقط،
يف ادارة مخرجة لبنانية جريئة ومثقفة ق ّررت
منذ عملها االشكايل «حيك نسوان» ( )2006أن
تصنع مرسحاً اجتامعياً وسياسياً راديكالياً ،من
دون أن يأيت املضمون عىل حساب الخطاب
الفني والرؤيا االبداعية ومتعة املشاهدة.
مرسحية «مجنون يحيك» عن أشكال القمع
املمنهج التي يتع ّرض لها األفراد ،يف قالب
توتاليتاري سلطوي مينع كل أشكال النقد
والتفكري الح ّر والتغريد خارج الرسب .هكذا
بنت لينا فضاءها املرسحي عىل أساس طقويس
يجمع بني الواقعية والرمزية والتجريد .هناك
عىل الخشبة أوركسرتا ،تربط بني الحلقات
الدراماتورج ّية للقصة واالحتفال املشهدي .نحن
يف مستشفى مجانني ،حيث أدخل نهاد (غربيال
ّميني) الذي يعاين من عارض خاص .فهو يسمع
موسيقى يف أذنيه طوال الوقت ،ويرتاءى له أنه
يدير أوركسرتا .األوركسرتا موجودة فع ًال عىل
املرسح (من املجنون إذاً؟) ،تؤدي مقطوعات
أ ّلفها أو و ّزعها أسامة الخطيب ،لتتناسب مع
هذا االحتفال الكوميدي األسود الذي يذ ّكر
املصح أيضاً
مبناخات املرسح االنكليزي .يف
ّ
ناهدة نون (ندى أبو فرحات) التي «اعتقلت»
هنا بسبب مواقفها النقدية من السلطة
لتتع ّرض لعملية غسل دماغ ومحاولة استئصال
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أفكارها ،بني ابتزاز وضغط وترهيب ،وأيضاً
يرص الطبيب (زياد
للتالعب بهويتها الجنس ّية إذ ّ
الرحباين) عىل اقناعها بأنها… رجل! فيام ابنتها
يف الخارج (ألني سلوم) تتع ّرض عىل يد معلمتها
(أندريه ناكوزي) لعملية اذالل من نوع آخر.
تشتغل لينا خوري عىل ادارة املمثلني ،وتنسج
طقساً احتفالياً يعتمد عىل االضاءة واملوسيقى
لخلق مناخات القسوة .عرضها مقتبس عن
مرسحية «كل صبي شاطر يستحق مكافأة»
( ،)1977وهي «مرسحية ملمثلني وأوركسرتا»
قامت عىل رشاكة بني الكاتب الربيطاين توم
ستوبارد وقائد األوركسرتا األمرييك أندريه
بريفن .كتبها ستوبارد يف قلب الحرب الباردة،
مستوحياً تجربة املنشقني يف الدول االشرتاك ّية
نصه عىل املفارقات ،واضعاً منطق
سابقاً .وبنى ّ
الجالد يف مواجهة منطق الضحية ضمن بنية
هندسية مقفلة .املرسح ّية تقوم عىل تفكيك
آليات القمع يف نظام شمويل ،وفضح تقنيات
االرهاب النفيس وغسل األدمغة التي كان
يخضع لها املعارضون للسلطة .هذه الرؤيا
عملت لينا عىل نقلها بنجاح إىل واقعنا بعد
اخفاقات «الربيع العريب» ،بعد محاولة أوىل
العام املايض بعنوان «مذهب» ،ضمن اطار
املرسح الجامعيّ ،
متخضت عن هذا العمل
االحرتايف الناضج.
أما زياد الرحباين الذي حقق أهم عنارص
االستقطاب الشعبي يف عمل نخبوي يف
األساس ،فحضوره مدهش كالعادة يف دور
الطبيب الغريب األطوار ،أي الجالد املعنوي
يف هذا العامل املظلم .الطبيب يهوى املوسيقى
ويعزف يف األوركسرتا التي يحاول أن يقنع نهاد
بعدم وجودها .كام يواجه الصحافية نهاد نون
(ندى أبو فرحات مذهلة يف ادائها) ليثنيها عن
مواقفها وقناعاتها السياسية .يلعب الرحباين
عىل الكلامت واللحظات واالحاسيس بطريقته
الخاصة ،فيزيد املوقف عبث ّية ،ويأخذ العرض
إىل الكوميديا الباردة التي اشتهر بها .لنقل انه
يأخذ املرسحية كلها اليه.
لع ّلها خلطة جريئة من لينا خوري التي
جمعت بني املرسح الذهني والتجريبي من
جهة ،واملرسح الشعبي والكوميدي الذي يرمز
إليه زياد الرحباين.
س .م

نقطة على السطر

أبلسة الرقابة ال تخدم الحرية
مام ال شك فيه أن الحرية هي القاعدة يف املجتمعات املتقدمة ،والرقابة ليست
سوى االستثناء .نقصد حرية التفكري والتعبري واالبداع والنقد ،حرية الوصول اىل
املعلومات ،وتل ّقف األعامل االبداعية والفكرية والتفاعل معها سلباً أو ايجاباً تحت
سقف القانون ويف حاميته .والحرية رهن بتطور املجتمعات ومن ّوها ،ترتبط بدرجة
النضج واالستقرار والتقدّم الفكري واالقتصادي والتقني التي بلغتها هذه املجتمعات،
واملواقع املتقدّمة التي احتلتها يف مجاالت العدالة والدميوقراطية والترشيع والعلم
واملعرفة .وبالتايل ال حرية من دون تش ّكل الوعي الفردي بأهميتها ،ويف غياب الثقافة
املدنية التي توطد دعامئها ،وخارج دولة املؤسسات التي تحميها .علينا أن نتذ ّكر أن
الحرية مسؤولية أيضاً ،وهي عىل املوقع النقيض من الغوغائية والدمياغوجية .إنها
مثرة عقد مدين يؤطره نظام سيايس ،وتتواضع عليه جامعة (أو جامعات) معينة يف
عرص محدّد.
ماذا عن حرية التعبري يف لبنان؟
ً
حي
هناك مشاكل تعرتضها ،ومعارك تخاض باسمها ،لكنها غالبا اعراض صحية لجسد ّ
يف حالة من ّو ،يحاول التوفيق بني متناقضات كثرية ،ويبحث عن نقاط ارتكازه يف قلب
التحوالت والتحديات املستقبلية .يدعو كثريون إىل إعادة النظر يف القوانني اللبنانية
الخاصة بالرقابة وعرصنتها ،وهذه مهمة امل ّ
رشع الذي يعكس املشهد السيايس.
ويطالب آخرون املؤسسة التي يح ّملها القانون مسؤول ّية الرقابة ،مبزيد من املرونة،
واالجتهاد يف تطبيق النصوص ،والحوار مع كل مك ّونات املجتمع ،وتغليب السامح
عىل املنع قدر االمكان .لكن هل للنخب املثقفة دورها هي األخرى يف هذه السريورة
البطيئة ،إمنا الثابتة ،نحو توسيع أفق االنفتاح والتعددية ورفع سقف الحرية؟
إن رمي املسؤول ّية عىل السلطة بشكل دائم ،قد يبدو رضباً من رضوب الكسل،
أو القصور النظري ،أو رفض مواجهة الواقع املع ّقد ،أو الته ّرب من املسؤولية.
صحيح أن صمت املثقف ال ي ّ
رشفه أمام القضايا العادلة ،فكيف باألحرى التخاذل
وتقديم التنازالت ،أو املساومة عىل ما يعتربه حقوقاً رشعية؟ لكنّ يف املقابل ،فإن
املزايدة املجانية عىل الرقابة ،أو افتعال الفضائح ألهداف تسويقية ليسا من النزاهة
الفكرية يف يشء ،وال يخدمان قضايا الحرية .ما أسهل كليشيه «املتم ّرد» عىل الرقيب
حني يختزل القضية إىل ثنائية الخري والرش! الخيار األصعب هو اإلحاطة بالظروف
واالعتبارات التي تتح ّكم بعمل الرقابة ،أي فهم الواقع بكل تعقيداته ملحاورته
والسعي إىل تجاوزه الهادئ .وهذه مهمة املبدع واالعالمي واملثقف بامتياز.
دعونا ال ننىس أن النزاهة الفكرية هي الوجه اآلخر للجرأة ،والحوار املعمق والطويل
النفس هو الطريق األضمن لتحقيق مزيد من االنفتاح يف املجتمع ،عن طريق األدب
والفكر والفن .يف انتظار ذلك ،فإن السمة الغالبة عىل املشهد الثقايف يف لبنان تبقى
الحرية ،وإن كنا نطمح دامئاً إىل املزيد.
سمري مراد
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طرب

غنى العامية ،وكذلك الفصحى للمتنبي وأيب العالء املعري

حمل اللون الجبلي الى الكالسيكيـة

مطرب الزمن السعيد

الجمعة  11ترشين االول سيبقى يف ذاكرة
اللبنانيني والعرب تاريخاً مشؤوماً .ذلك املساء
أغمض وديع الصايف عينيه .كان يف منزل ابنه
طوين ،ونقل فوراً إىل مستشفى  Bellevueيف
املنصورية حيث فارق الحياة .رصح من رصوح
الذاكرة اللبنانية ،ذلك الصوت اآليت من الزمن

السعيد واكب أيامنا الحلوة وامل ّرة ،وقولب
ذاكرتنا ،وشارك يف صنع ثقافتنا الحديثة ،ودمغ
تاريخنا بطابعه الفريد "لبنان يا قطعة سام،
اسمك عىل شفايف َصال" .قطعة السام مل تعد
رحبة مبا فيه الكفاية ،والوطن انكفأ اىل همومه
الصغرية ومخاوفه اليومية .مل يعد يتسع لبنان

حتى املوال األخير
أبعد من اللون الجبيل الذي برع فيه ،أو الغناء التقليدي اللبناين الذي يحسب عليه عاد ًة،
خ ّلد وديع الصايف الرتاث املرشقي العريب ،وأحياه وجدّده .فالغناء الشعبي اللبناين بشتى أمناطه
وقوالبه ،من امليجانا وابو الزلف ،إىل املعنّى والعتابا ،مروراً بالرشوقي والق ّرادي ،...له امتداداته
وتف ّرعاته يف دول الجوار .واملعلم حمل الفولكلور اىل قلب األغنية الحديثة ،فأعطاها مذاقها
الخاص برخامة صوته ورهافة شعره وقوالبه املوسيقية الفريدة.
تلك هي "مدرسة وديع الصايف" ،يف صلب األغنية العربية املعارصة التي بلغت معه واحدة
من ذرواتها النادرة .انه أحد رموز النهضة املوسيقية العرب ّية .وستبقى يف الذاكرة اطالالته مع
فريوز يف بعلبك ،ومع نرصي شمس الدين ،حوارياته مع صباح ،وكذلك مع نجاح سالم .وسرتدد
األجيال طوي ًال اغنيات خالدة له بينها" :لبنان يا قطعة سام" و"رصخة بطل" و"لوين يا مروان"
و"عصفورة النهرين" و"الله يرىض عليك يا ابني" و"يا مهاجرين ارجعوا" ...والقامئة تطول.
عرف وديع أكرث من هجرة :الربازيل يف شبابه ،وفرنسا خالل الحرب االهلية .لكنه دامئاً كان
يعود كام يف أغنيته .لقد اختار ان يعيش يف لبنان الذي غنّاه وأحبه حتى امل ّوال األخري.

لعمالق مثل وديع الصايف فرحل.
َح ِزن الشعب،وتل ّفع أهل الفنّ الراقي بالسواد.
لكن الدولة مل تعلن الحداد الوطني .املحطات
التلفزيونية تعاطت مع الحدث كخرب بني أخرى،
وبقيت تبث برامجها االستهالكية وأخبارها
املرتعة بالعنف .وحده تلفزيون لبنان قطع
برامجه وأعلن الحداد .وال غرو يف ذلك ،فوديع
ابن االعالم الوطني ،وابن االذاعة الوطنية التي
كانت مدرسته الفعلية ،واحتضنت انطالقته
اىل عامل الفن االصيل .أما السياسيون فيعيشون
غالباً يف عامل آخر ،بال كواكب وال نجوم ،وال
أحالم بلبنان أفضل.
ق ّلة سمعت وصية املعلم أو حفظتها "يا بني
بالدك قلبك اعطيها /وغري فكرك ما بيغنيها/
وإن ما حميتها يا ابني من الويالت /ما يف
حدا غريك بيحميها" .ورغم الجنازة املهيبة التي
أقيمت لوداعه ،والصالة من أجل راحة نفسه،
يف كاتدرائية مار جرجس وسط بريوت ،ورغم
منحه وسام االستحقاق اللبناين من الدرجة االوىل
املذهب ،إال أن االنطباع السائد هو أن مطرب
املطربني مل يحظ بالحفاوة الوطنية التي تليق
بعاملقة من أمثاله ،بل اكتفى لبنان الرسمي
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هم فإن مكان وديع
بتكريم الحد األدىن .ما ّ
الحقيقي كان وسيبقى يف وجدان الجامهري.
رحل وديع فرنسيس) الصايف  1921ـ  )2013يف
أول تسعيناته بعد حياة خصبة بالعطاء ،حافلة
باملنعطفات والهجرات ،ترك خاللها بصامته
الحاسمة عىل األغنية العربية املعارصة .األغنية
اللبنانية من دون وديع ما كانت لتكون كام
نعرفها اليوم .األغنية العربية من دون وديع،
كانت لتفتقد رافداً أساسياً من مك ّونات هويتها.
إ ّنه بال شك أحد آخر الكبار ،وآخر العاملقة،
يف زمن تتح ّكم فيها الثقافة االستهالكية،
وذائقة ش ّوهتها الوجبات الرسيعة .من هنا
أهمية اسرتجاع تلك املسرية الحافلة مبحطاتها
وانجازاتها.
ً
حكاية عشق عمرها قرابة 75عاما من العطاء.
ابن الرقيب يف الدرك بشارة فرنسيس ،ترعرع
يف أحضان عائلة قروية طيبة متواضعة متتد
جذورها يف نيحا من اعامل الشوف .يف وقت
مبكر لفت نظر عائلته واساتذته بقدراته
الصوتية الخام ،وامكاناته الفطرية يف الغناء.
بعد نزوح العائلة إىل بريوت أول الثالثينات،
التحق وديع مبدرسة دير املخلص ،وغنّى يف
جوقتها .لكنه رسعان ما ترك الدراسة ليساعد
والده أوالً ،ولينرصف يف الحقيقة اىل ح ّبه االكرب،
الهواية التي ستصبح رسالته يف الحياة ،أال وهي
املوسيقى .بعدها بسنوات سيبتسم له الحظ.
ذات يوم من عام  1938أعلمه أخوه توفيق
بأن إذاعة الرشق األدىن ،االذاعة الوطنية تحت
االنتداب الفرنيسّ ،
تنظم مباراة يف الغناء .كان
الشاب يف أول طريقه ،وقد عاش سنوات املراهقة
يتع ّلم من الفولكلور املحيل ،ويتم ّرس بفن الغناء
مستنداً اىل املوهبة الفطرية ومتشبعاً من
التقاليد الشعبية السائدة آنذاك .يقال حتى انه
غنّى م ّرة للست نظرية جنبالط لري ّفه عنها عىل
فراش املرض .كان وديع يف الحادية عرشة يومذاك
حسب الرواية ،وقد تقاىض بدل أتعابه مبلغ 8
لريات ذهبية ،اول مدخول يكسبه من الفن.
كان من الطبيعي أن يلفت صوت ذلك الشاب
بخامته وامكاناته ونقاوته ،هو الذي كان يبهر
أساتذته وزمالءه صغرياً تحت سنديانة القرية،
ثم يف دير املخلص ،بالعتابا والغز ّيل وأبو الزلف
و… تقليد صياح الديك .غنّى "يا مرسل النغم
الحنون" للشاعر األب نعمة ال ّله حبيقة ،فأبهر

اللجنة التي كان يرأسها إميل خ ّياط ،ونال
الجائزة االوىل يف الغناء من بني أربعني مشاركاً،
فكانت الساعة الصفر يف مسريته الفنية.
اللجنة الفاحصة ض ّمت أساتذة يف املوسيقي
واختصاصيني بارزين يف زمنهم ،ميشال خياط
وسليم الحلو وألبري ديب ومحيي الدين سالم
والد املطربة الكبرية نجاح سالم .لش ّد اعجاب
اللجنة بالفنان الشاب ،عرضت عليه فوراً
االنتساب اىل االذاعة ،واختارت له لقب "الصايف"
ليصبح االسم الذي الزمه طوال حياته.
إذاعة الرشق االدىن هي املدرسة الفعلية لوديع
الصايف ،هناك تع ّلم املهنة واصولها ،وصقل
موهبته ومعارفه املوسيقية ،واكتسب الخربة
التقنية عىل يد أساتذة ورعاة من نوع ميشال
خياط وسليم الحلو اللذين كان لهام دور حاسم
يف تكوين شخص ّيته الفنية .وهناك بدأت عملياً
رحلته التي غيرّ ت مسار االغنية اللبنانية .أغنية
كانت قد بدأت تتش ّكل للت ّو ،فأخذها من
الطابع الفطري والعفوي ،إىل بنية فنية ناضجة.
منذ اغنيته الشهرية ،الشعب ّية النفس" ،ع
اللومة" ،أبهر وديع معارصيه .املوسيقار محمد
عبد الوهاب أذهله ذلك الصوت وتلك املوهبة،
حني سمعه يؤدي " َولَ ْو" ،وهي من الحانه
وكلامت أسعد السبعيل ،وكان أن ّلحن له "عندك
بحر ّية يا ر ّيس" .تأ ّلق وديع بامكاناته الصوتية،
وموهبته يف الغناء ،والحانه واسلوبه ومواويله،
وادائه الذي يتم ّيز بقدرة عىل ابراز الكلامت

رتيبة الحفني:
أقوى األصوات
مغنية األوبرا املرصي��ة والناقدة الراحلة
رتيب��ة الحفن��ي ،كتب��ت ع��ن صاح��ب
الحنج��رة الذهبية" :ال نغايل إن قلنا بأن
صوت وديع الصايف أقوى أصوات الرجال
يف العامل العريب بال استثناء .مداه ديوانان
ونص��ف الديوان تقريباً ،أي  18مقاماً أو
نغمة .يهبط صوته ،بس��هولة متناهية،
م��ن أقىص الحدة إىل أقىص الغلظ .هذا
الصوت ضخم جذل ،ويف الوقت نفس��ه
رقيق رشيق".

ذاعة الرشق االدىن مدرسته الفعلية تع ّلم فيها املهنة وصقل
موهبته ومعارفه املوسيقية

واتقان مخارج الحروف ،واللون الجبيل الذي
أخرجه من رشنقته وأوصله إىل لحظة الذروة.
مت ّيز صاحب الصوت الذهبي بعامله وأجوائه
وكلامت أغنياته التي تجمع الشعرية
والرومنسية والبساطة .نف ّكر هنا بكلامت
أسعد السبعيل تحديداً منذ ّ
"طل الصباح
وتكتك العصفور" ،وكذلك بقصائد ميشال طراد
ومارون كرم .وقد قدّم أيضاً بالفصحى بعض
أجمل أغنياته ،من "الليل يا ليىل يعاتبني" إىل
"لو يدري الهوى لو يدري" ،لكنّ ق ّلة تعرف انه
غنّى أيضاً املتن ّبي "ما لنا كلنا جوىً يا رسول" وأبا
العالء املع ّري "أال ىف سبيل املجد ما أنا فاعل"،
إضافة إىل سعيد عقل طبعاً وإيليا أبو مايض .يف
رصيده قرابة خمسة آالف أغنية ّلحن معظمها،
لكن ال بد من أن نذكر ملحنني بارزين كتبوا
له مثل األخوين رحباين "رح حلفك بالغصن يا
عصفور" ،وزيك ناصيف "ط ّلوا حبابنا ط ّلوا" و"ال
ال عيني يا با ال ال" وفيلمون وهبي "برتحلك
مشوار" ،و"حلوة وك ّذابة" وإلياس الرحباين
"قتلوين عيونا السود" ،وصوالً إىل فريد األطرش
"عىل الله تعود عىل الله".

س.م.
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كتاب الشهر

ذاكرة الشوير ...صو ٌر لها تاريخ أكثر من 343
صورة وبطاقة بريدية عن الشوير وتاللها،
نجح بدر الحاج في تجميعها من مختلف
ّ
لتشكل كتابه الجديد "الشوير وتاللها
املصادر
ّ
سجل مصوّ ر" عن "دار كتب للنشر" .العمل
ــــ
وثيقة بصرية مهمة تقدّ م نظرة شاملة عن
الخلفية االجتماعية والثقافية والسياسية
للقرية منذ العقد األخير من القرن التاسع املناظر لألماكن املشهورة ومراكز االصطياف .أما
عشر حتى مطلع الستينات من القرن املاضي .املصدر الثالث ،فيعتمد عىل الصور الشخصية

ذاكرة الشوير...
صو ٌر لها تاريخ
إذا َ
أردت أن تعرف ماذا حدث يف الشوير،
عليك أن تنظر يف تلك الوجوه والبورتريهات
التي تسكن كتاب بدر الحاج "الشوير وتاللها
ــــ ّ
سجل مص ّور" .هنا صورة لعائلة الدكتور
خليل سعاده وعائلته تعود إىل عام ،1912
وهناك صورة عامة للقرية تعود إىل عام .1920
وال ننىس قبضايات القرية الذين يط ّلون علينا
بسكاكينهم وخناجرهم وهندامهم ،وصور كثرية
أخرى.
ً
الكتاب الذي صدر أخريا عن "دار كتب للنرش"،
يقدّم للقارئ نظرة مع ّمقة إىل تاريخ البلدة
الكائنة يف جبل لبنان من خالل صور فوتوغرافية
وبورتريهات وبطاقات بريدية ومناظر طبيعية
متت ّد من العقد األخري من القرن التاسع عرش
حتى مطلع الستينات من القرن املايض .وكام
يقول املؤلف يف مقدمة كتابه ،فإن هذا العمل،
باللغتني العربية واالنكليزية ،ال يهدف إىل
"تأريخ املسرية العمرانية أو االجتامعية لبلدة
الشوير ،إمنا هو رصد لنبض الحياة يف هذه
البلدة عرب ملف مص ّور يو ّثق حياتها وعمرانها
ومظاهرها االجتامعية والفردية يف فرتة زمنية
متتد من العقد األخري للقرن التاسع عرش إىل
مطلع الستينات من القرن املايض".
مل تكن مهمة املؤلف يف جمع هذا األرشيف
املص ّور سهلة .جهد ج ّبار بذله بدر الحاج
لسنوات بغية وضع اللبنة األوىل يف توثيق البلدة
فوتوغرافياً .سنوات من البحث أمضاها الحاج
لجمع هذه الصور ،وتحديداً "أبطالها" .فمنهم
من تويف ،وكان مسنّو البلدة أحد مصادره يف
تحديد األشخاص الذي ظهروا يف الصور.
ارتكز الحاج يف جمع هذا امللف التوثيقي املريئ

غالف الكتاب.

مصوّ رو أيام زمان كانوا
يمارسونها كهواية ،ويعيشون
من الحرف والمهن المختلفة

عىل ثالثة مصادر كام يقول لنا يف املقدمة:
"املصدر األول يش ّكل األكرثية الساحقة من
الصور املنشورة يف الكتاب وتعود اىل مصورين
شويريني .أما املصدر الثاين فيعتمد عىل
البطاقات الربيدية التي تعود إىل مص ّورين
أجانب ولبنانيني نشطوا يف بريوت وأصدروا
بطاقاتهم ،وتنافسوا يف ما بينهم لنرش العديد من

بأسلوب  cartes de visiteأو صور العرض التي
التُقطت يف الشوير أو يف املغرتبات ملهاجرين
شويريني بلباسهم التقليدي" .إضافة إىل ذلك،
تناول املؤلف يف فصلني الخلفية العمرانية
والتاريخية والثقافية واالقتصادية للبلدة ،وما
ُيعرف عن املصورين وأساليب تصويرهم بهدف
وضع الصور يف إطارها الزماين واملكاين.
باختصار ،العمل وثيقة برصية مهمة جداً،
خصوصاً إذا أردنا تكوين فكرة شاملة عن
الحياة والعادات االجتامعية السائدة حينها من
خالل ما تكشفه هذه الصور .يف الفصل األول
"الشوير :ملحة عامة".
يأخذنا بدر الحاج يف رحلة عرب تاريخ هذه
البلدة التي انترش فيها التصوير الشميس
تزامناً مع تحوالت سياسية عصفت باملنطقة
بعد الحرب األهليية عام  .1860إرساء نظام
املترصفية فتح املجال لتغلغل اإلرساليات
األجنبية خصوصاً يف منطقة جبل لبنان .أدت
هذه اإلرساليات دوراً تعليمياً وثقافياً كبرياً.
ترافق ذلك مع نزف خطري واجهته قرى جبل
لبنان مع هجرة اآلالف إىل األمريكيتني ومرص
وغريهام .وصف املسترشق اغافانغل كرميسيك
الوضع الثقايف يف الشوير سنة  1897بقوله:
"بعض الناس يطلقون عىل الشوير اسم "مدينة
العلم" .فهي يف الواقع تضم تسع مدارس ()...
يف بريوت نفسها عدد أقل من املدارس بالنسبة
إىل سكانها".
يف الواقع ،لعب املبشرّ ون الربوتستانت دوراً
يف املشهد التعليمي والثقايف يف بلدة الشوير.
يعدّد بدر الحاج املدارس التي ّأسسوها ،ويقف
عند أسامء بعضهم واملساهامت واإلنجازات
التي قدّموها .ومع ازدهار النشاط التعليمي،
ازدهرت أيضاً ظاهرة الصحف املحلية التي
كانت تعرف باسم الصحف املحلية .حتى أن
بدر الحاج يتوقف عند "املطبعة اللبنانية"
التي شهدتها الشوير ،تلتها مطبعة "مار يوحنا
الصايغ" يف خراج الشوير وكانت أهم ثاين
مطبعة يف منطقة بالد الشام .هذه املطبعة
ّأسسها الشامس عبد الله الشوير عام .1734
ومع ازدهار الصحف واملطابع والنشاط
التعليمي ،القت الحفالت املرسحية واملوسيقية
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رواجاً يف البلدة .يف هذا الصدد ،أوردت صحيفة
"مرحاتا" الصادرة يف الشوير أنه "راج سوق
الروايات يف جهتنا وأصبح لذلك وقع عظيم
ورغبة فائقة الحد عند األهلية".
لعبة السيف والرتس كانت عادة اجتامعية
مرتسخة يف البلدة .ويورد بدر الحاج كيف كان
ّ
رميسيك يصف هذا التقليد وكيف كان الناس
"مترسبلني باألثواب الزاهية املتعددة األلوان"
لحضور هذه املبارزات التي كانت ُتجرى يف
الساحة.
بعد التوقف مطوالً عند األوضاع االقتصادية يف
البلدة التي شهدت تحوالت ومنعطفات عديدة
خصوصاً لجهة اعتامد األهل عىل أموال املغرتبني
خالل املجاعة التي وقعت يف الحرب العاملية
األوىل ،ننتقل إىل الفصل الثاين الذي حمل عنوان
"املص ّورون يف الشوير" .يسري بدر الحاج هنا
عىل خطى سبعة مص ّورين عرفتهم تلك القرية
التي كان الوصول إليها حتى مطلع الثالثينات
من القرن املايض ،يتم عرب طريق ضيق صغري
صالح فقط ملرور العربات التي تج ّرها البغال.
يع ّرف بدر الحاج بهؤالء املص ّورين ،وكيف أنهم
مل يكونوا يعتمدون عىل التصوير كمصدر رزق،
بل كانوا يعتاشون من الحرف واملهن املختلفة
مثل معامل الصابون وغزل الحرير ،مشرياً إىل
أن سمعان بو نعمة صوايا من مواليد  1858قد
يكون أول مص ّور شويري.
بعد رسد تقنيات التصوير وقتها ،يفرد
بدر الحاج الفصول األخرى للملف املص ّور.
تطالعنا صور وبطاقات بريدية وبورتريهات
ألهل الشوير يف األفراح واألتراح واملناسبات
االجتامعية املختلفة ،إضافة إىل صور كانت
ُترسل إىل املغرتبني.
وجوه عربت ومضت ،لكن كتاب بدر الحاج
و ّثقها يف عمله .الوثائق البرصية التي ض ّمها
الكتاب تحوي" :معلومات مكثفة مرئية عن
أمناط معامرية واجتامعية سواء من حيث األزياء
وتفاصيلها الدقيقة أو العادات االجتامعية من
مآتم وأعراس ومناسبات مختلفة" .واألهم من
ذلك أن هذه الوثائق هي "شهادة مرئية واقعية
تنعدم فيها املبالغات التي م ّيزت معظم االنتاج
االسترشاقي املص ّور ،ومنها أهميتها وفرادنتها"
كام يقول بدر الحاج.

س.م.

واجهة املكتبات
يتوج��ه االكادمي��ي ميش��ال خلي��ل جحا
■
ّ
اىل ذ ّواق��ة الش��عر يف كتابه الجديد "ش��عراء
أع�لام من امل�شرق الع��ريب" ("دار صادر" /
"دار نلس��ن") .يضم الكتاب  25ش��اعراً من
امل�شرق العريب ،مغ ّيباً األصوات الش��عرية يف
املغرب العريب بدعوى "عدم وصول إنتاجاتها
إلينا بش��كل كاف" .لذا ر ّكز الشاعر عىل بالد
املرشق ،مس��تنداً اىل ما قاله الشاعر املعروف
أدوني��سم��رةع��نلبن��ان.
خ�لال افتت��اح متحف الش��اعر الي��اس أبو
الشوير يف ما مىض.
ش��بكة يف بلدته زوق مكايل عام  2008قال
أدونيس بأنه "كان لبنان الصغري يف عدد سكانه،
كبرياً يف عدد ش��عرائه .ففيام كنا نس��تطيع أن نعدّ اثنني أو ثالثة شعراء كبار
يف أكرب بلد عريب ،كنا نس��تطيع يف املقابل أن نعدّ عرشة ش��عراء كبار أو أكرث
يفلبن��ان".
انطالقاً من هذا اإلميان ،قام ميشال خليل جحا باختيار عرشة شعراء لبنانيني
ليضمه��م اىل كتابه مع كوكبة أخرى من الش��عراء العرب نذكر بينهم :أحمد
ّ
ش��وقي ،إيليا أبو م��ايض ،األخطل الصغري ،الياس أبو ش��بكة ،بدوي الجبل،
سعيد عقل ،بدر شاكر السياب ،أمل دنقل ،سعدي يوسف ،أدونيس ،سميح
القاسم ،محمود درويش ...ليصل عدد الشعراء يف الكتاب اىل  25صوتاً بني
ش��عرعاموديوش��عرح ّر.
الصرب" عام ،2008
■ ح�ين صدرت "حج��ر َّ
رسع��ان ما نالت جائزة "غونكور" الفرنس��ية
املرموق��ة ،قب��ل أن يعي��د كاتبه��ا نقلها اىل
الشاش��ة الكبرية بالعنوان عين��ه .انه الروايئ
والس��يناميئ األفغ��اين عتي��ق رحيم��ي الذي
انتقل��ت روايته الش��هرية اىل املكتبة العربية
أخرياً بفضل "دار الس��اقي".
رواي��ة "حجر الص�بر" قصة امرأة مس��حوقة
بثقل التقالي��د واملجتمع الذكوري .يس��تعري
رحيم��ي ميثولوجيا ش��عبية يف بالده فحواها
الروايئ والسيناميئ األفغاين
لجوء أصحاب املواجع إىل َحجر سحري يب ّثونه
عتيق رحيمي.
أوجاعه��م وأحزانهم وأرسارهم .وعندما يصلون
اىل ذروة األىس ،ينفجر الحجر ويتفتت ،فتزول األحزان من صدورهم .لكن
بطلة عتيق رحيمي ستبوح بكبتها وعذاباتها وأملها أمام زوجها القايس الذي
ش�� ّلته رصاصة وأفقدته القدرة عىل النطق والحركة ،ليصبح بالتايل هو حجر
صربها .وستبث هذه املرأة كل قهرها وأملها وعذابها الذي س ّببه زوجها ،إىل
أن تأخذ األحداث مس��اراً مختلفاً جداً يف النهاية.
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رياضة
ذهبية وبرونزيتان ملد ّرب األمن العام
في بطولة العالم في الكونغ فو
أحرز مد ّرب فريق األمن العام لأللعاب القتالية املالزم اول
دميرتي صقر ثالث ميداليات ذهبية وبرونزيتني يف بطولة العامل
يف الكونغ فو التي استضافتها بلغاريا مبشاركة اوكرانيا ورومانيا
وبيالروسيا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفاكيا وهنغاريا وإيطاليا واملانيا
وفرنسا ولبنان.
ً
ّ
وحل صقر أول يف مسابقة الكونغ فو ساندا ،وثالثا يف التويشو
(مصارعة عىل الطريقة الصينية) ،وثالثاً يف التوتال كونتاكت.
كام نال شهادة حكم دويل من االتحاد األورويب (مصنفة 45
عاملياً) عىل أثر نجاحه يف امتحانات دورة الحكام الدوليني التي
نظمها االتحاد األورويب عىل هامش البطولة.

املالزم اول دميرتي صقر عىل منصة التتويج .

 ...وأربع ذهبيات
في األلعاب القتالية
أحرز فريق األمن العام لأللعاب القتالية بقيادة
مد ّربه املالزم أول دميرتي صقر أربع ذهبيات يف
بطولة كأس النوادي لأللعاب القتالية املختلطة
التي نظمها االتحاد اللبناين للعبة ،يف قاعة نادي
"أشتياك" يف عني الرمانة ،مبشاركة  66العباً
من  13نادياً اتحادياً ،يف حضور رئيس دائرة
التدريب املقدم نجم االحمدية ورئيس شعبة
الرياضة والرمي النقيب اإلداري عصام سعادة.

وجاءت نتائج فريق األمن العام كاآليت:
• املفتش أول محمد الجويدي :ميدالية ذهبية.
• املفتش ثاين روبري بوسليامن :ميدالية ذهبية
(بالرضبة القاضية).
• املفتش ثاين خليل مراد :ميدالية ذهبية
(بالرضبة القاضية).
• املفتش ثاين محمد حبلص :ميدالية ذهبية
(بالرضبة القاضية).

املفتش ثاين روبري بوسليامن فائزاً ،وإىل ميينه املالزم أول دميرتي صقر.

املفتش أول محمد الجويدي بعد إحرازه امليدالية الذهبية.

فريق األمن العام يتوسطه النقيب عصام سعادة واملالزم أول دميرتي صقر.
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مقال
تعديل املرسوم :8990
انتفاضة أوملبية
شكلت التعديالت عىل املرسوم  ،8990الصادر
 td 29أيلول  2012لتنظيم الحركة الشبابية
والكشفية والرياضية ،انتفاضة أوملبية يف وجه
وزارة الشباب والرياضة.
 34مادة يف املرسوم ،بعضها خضع للتعديل
والبعض اآلخر شطب نهائياً ،حررت اإلتحادات
من سطوة الوزارة ورقابتها ،لكنها أبقت عىل
الجمعيات والنوادي تحت كنف السلطة السياسية
"لضبط إيقاعها".
كثرية هي القيود التي أزيلت عن حركة اإلتحادات،
بدءاَ من طريقة توزيع األصوات عىل أعضاء
جمعياتها العمومية ،مروراً بعدد أعضاء اللجان
اإلدارية والتدخل يف أنشطتها املحلية والخارجية،
وصو ًال اىل سحب الثقة منها وحل لجانها اإلدارية.
يف الجوهر ،استعادت اللجنة التنفيذية للجنة
األوملبية اللبنانية دورها كمرجعية وحيدة
لإلتحادات ،ويف املضمون عادت اإلتحادات املحلية
اىل حضن القوانني واألنظمة يف اتحاداتها الدولية.
قد تكون االنتفاضة األوملبية يف وجه املرسوم
 8990أزالت سيف الوزارة الذي كان مصلتاً عىل
رقاب اإلتحادات كام يحلو للبعض توصيفها ،لكنها
فرضت يف املقابل عىل اإلتحادات املحلية تأليف
لجان تحكيم رياضية مطابقة ألنظمة اتحاداتها
الدولية تكون املرجع الوحيد لحل النزاعات
والخالفات بني نواديها ،بعد تحريم اللجوء إىل
القضاء املدين.
"كباش" التعديالت عىل املرسوم  8990ملصلحة
اللجنة األوملبية واإلتحادات ليس نهاية املواجهات
بني وزارة الشباب والرياضة واللجنة األوملبية
اللبنانية ،فـ"معركة" تعديل مادتني يف القانون
 629الذي هو أخطر من املرسوم بدأت تلوح يف
األفق.
فهل تكون نتائجها مشابهة لنتائج التعديالت؟

ن .ن

أزمة كرة السلة :لجنة اتحادية
أم دوري محترفني؟
س ّلط قرار االتحاد اللبناين لكرة السلة ،أو ما تبقى منه ،بتحديد األحد 9
ترشين الثاين  2013موعداً النعقاد الجمعية العمومية ملناقشة التعديالت
املقرتحة عىل القوانني واألنظمة وإقرارها ،الضوء مجدداً عىل امللف
اإلداري والتنظيمي للعبة كرة السلة التي تعاين الركود الداخيل والتوقيف
الدويل منذ أشهر.
كام كرست اللقاءات الثنائية والثالثية والرباعية التي حصلت بني الخصوم
الجمود وحركت مسار األزمة نحو اإليجابية ،لكن هذا الحراك مل يبعد
الغيمة الرمادية التي ال تزال تحجب الضوء عن اللعب محلياً وعربياً
وقارياً ودولياً.
صحيح أن النوادي التي رصفت مئات اآلالف من الدوالرات عىل عقود
مدربيها والعبيها تستعجل انطالق الدوري وعودة الحياة إىل املالعب،
لكنها يف املقابل تريد ضامنات بعدم تكرار ما حصل يف املوسم املايض،
حتى ال تذهب أموالها يف مهب الريح أو ال تنتهي بطولة موازنتها ال تقل
عن  10ماليني دوالر يف أرض امللعب.
يف املقابل ،ال يبدو أصحاب النفوذ يف اتحاد كرة السلة ويف الجمعية
العمومية يرفضون تقديم هذه الضامنات ،ولكن من ضمن قواعد تحفظ
هيبة االتحاد وسلطته عىل املسابقات والبطوالت كلها من دون رشاكة
من أحد.
الخالف ،إذاً ،ليس عىل عنوان الضامنات بل مضمونها .غالبية نوادي
الدرجة األوىل ،إضافة اىل مطلبها تشكيل لجنة تحكيمية لبت النزاعات
والخالفات الرياضية ،توافقت يف ما بينها ووقعت وثيقة عدم القبول بأقل
من لجنة تختار النوادي أعضاءها بالتشاور مع االتحاد ،عىل أن تتمتع
بصالحيات واسعة تخولها اتخاذ قرارات صارمة وحاسمة ملا تراه مناسباً
يف حامية اللعبة يف شكل رئييس ،ثم مسار البطولة ومصالح النوادي عىل
حد سواء ،عىل أن تشمل مهامتها تعيني حكام مباريات الدرجة األوىل،
ومحاسبة املخطئني منهم ومكافأة الناجحني ،وتكون قراراتها ملزمة للجنة
اإلدارية لالتحاد.
فهل تقبل الجهات النافذة يف الجمعية العمومية لالتحاد بآلية تشكيل
اللجنة وصالحياتها الفضفاضة؟ يف حال رفضها هل ترضخ النوادي؟ ام
تذهب اىل دوري املحرتفني بعدما أصبحت نصوصه القانونية والتنظيمية
جاهزة ويحظى برىض املرجعية الرسمية؟
نجيب نصر
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رياضة

"منركض لـ لبنان"

شعار إلعداد جيل من أبطال
املاراثون ألوملبياد 2020

الحفل الرسمي لإلعالن عن رعاية مرصف لبنان سباق "بريوت ماراثون ."2013

"ماراثون بريوت الدويل" الذي صنفته
املنظمة الدولية لسباقات املاراثون ()AIMS
بـ"السباق األرسع منواً يف منطقة الرشق

األوسط" ،عقب انطالقه بسنتني ،استطاع يف
فرتة وجيزة أن يؤكد حضوره عىل خريطة
السباقات املاراثونية ،ليس يف عواصم الرشق

" :2003ركيض ركيض يا بريوت" ،ستة آالف مشرتك.
" :2004تعا نعيش الحدث" 12 ،الف مشرتك.
" :2005ركيض ركيض يا بريوت" 17 ،الف مشرتك.
" :2006كرمالك يا لبنان" 22 ،الف مشرتك.
" :2007يال نركض" 30 ،الف مشرتك.
" :2008بشجاعتهم نركض" 30 ،الف مشرتك.
" :2009صار الزم أركض" 32 ،الف مشرتك.
" :2010كنت مفكر ما بقدر ...أكيد بقدر" 28100 :مشرتك.
" :2011انزلوا ع الشارع اركضو" 31 ،الف مشرتك.
" :2012اركضا كلها" 19 ،ألف مشرتك.

األوسط فحسب ،بل يف العامل بعدما فرض
نفسه حدثاً رياضياً بارزاً عىل الصعد العربية
واإلقليمية والدولية.
شهد سباق "مرصف لبنان بريوت ماراثون
 "2013الذي يقام هذه السنة ،األحد 10
ترشين الثاين تحت شعار "مرنكض لـ لبنان"،
برعاية مرصف لبنان ودعم وزارة الشباب
والرياضة ،بالتعاون مع الوزارات واإلدارات
العامة واملؤسسات العسكرية واألمنية
وهيئات املجتمع املدين ،تعديالت عدة
أبرزها يف مسار سباق  42،195كيلومرتاً حيث
تم اختصار املساحة الجغرافية ضمن حدود
بريوت الكربى ،وبات السباق عىل مرحلتني
ملسافة  21كيلومرتاً العتبارات لوجستية
مرتبطة بالسالمة العامة.
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شعار سباق .2013

ألغي سباق الشخصيات الرسمية والبعثات
الديبلوماسية كنشاط مستقل ،وتم دمجه
يف سباقي  42،195كلم أو  10كلم .وقد
وجهت الجمعية دعوات رسمية إىل
شخصيات من اإلتحاد الدويل أللعاب القوى
والجهات املنظمة للامراثونات العاملية
واإلتحاد الدويل للصحافة الرياضية ،إىل
عدائني محرتفني سابقني ،لحضور السباق.
مل يولد نجاح هذا الحدث ـ وقد حظي
يف فرتة قصرية نسبياً باهتامم شعبي واسع
عىل صعيد املؤسسات الرتبوية املدرسية
والجامعية الخاصة والعامة عىل حد سواء،
إضافة اىل املؤسسات املرصفية والرشكات
التجارية ـ من العدم بل من خالل فريق
َع ِم َل وال يزال يف الظل عىل مدار السنة
من دون كلل او ملل ،عىل رأسه رئيسة
الجمعية مي الخليل التي اعتربت أن "يف
جوهر مهمة جمعية بريوت ماراثون تعميم
ثقافة الرياضة ،وتحديداً رياضة الركض عرب
إقامة نشاطات يف هذه اللعبة ونرشها يف
مختلف املناطق اللبنانية ،وجعل كل حدث
أو نشاط تحت عناوين مختلفة رياضية
وثقافية واجتامعية ووطنية واقتصادية
وسياحية وبيئية وصحية ،مبا يحيل الحدث
الريايض مدخ ًال يك يكون يف خدمة هذه
العناوين".
أضافت يف حديث إىل "األمن العام" أن
الحدث "يتوخى أيضاً بث روح الوحدة
والتضامن بني اللبنانيني واجتذاب العرب
واألجانب إىل لبنان يك يركضوا يف شوارعه،
ويتعرفوا إىل حضارته وتراثه وحيوية شعبه،
وخلق روح التحدي لدى األجيال الشابة
وجعلها تعيش أجواء فرح وانتصار ومعرفة
كيفية تحدي الذات ألجل الوطن".
وكشفت الخليل أن "إقامة نشاطات يف
رياضة الركض وتكثيفها مركزياً يف بريوت
واملناطق ،وإطالق برامج تدريب وإعداد،
ليست عبثية أو عشوائية .بل تأيت من ضمن

استطاع "ماراثون بيروت الدولي"
في فترة وجيزة أن يؤكد
حضوره على خريطة السباقات
الماراثونية بعدما فرض نفسه
حدثًا رياضيًا بارزًا على الصعد
العربية واإلقليمية والدولية

مي الخليل تتحدث إىل "األمن العام".

خطة إلعداد جيل شاب من العدائني تعمل
الجمعية عىل صقل قدراتهم وإمكاناتهم
البدنية وفق خطط وبرامج متطورة ،مبا
فيها املشاركة يف معسكرات تدريب خارجية
وماراثونات عاملية تؤهلهم لخوض غامر
التصفيات التمهيدية لأللعاب األوملبية،
حتى يكون للبنان عدائون مشاركون يف
ماراثون أوملبياد  ."2020واعرتفت الخليل
بأن "جمعية بريوت ماراثون" أدركت أن
"صناعة االنتصارات ال تتحقق بني ليلة
وضحاها ،وهي تأيت نتاج العمل والتخطيط
واإلعداد وخصوصاً لجيل الشباب ،الفئة
التي تعترب الرهان األساس واألول لدى
جمعية بريوت ماراثون".

ن.ن.

"جمعية بيروت ماراثون"

■ تأسست "جمعية بريوت ماراثون"
يف  14آب  2002بالقرار رقم  / 103ش
مببادرة شخصية من العداءة مي الخليل
التي كانت متارس رياضة الركض ،وتشارك
يف ماراثونات عاملية .وأرادت أن يكون
للبنان ماراثون يحمل اسم العاصمة
بريوت تشبهاً بعواصم أخرى مثل باريس
ولندن وطوكيو .حازت الجمعية ترخيصاً
من وزارة الشباب والرياضة ،وهي
منضوية يف الجمعيات الدولية لسباقات
املاراثون (.)AIMS
■ تح ّول املاراثون مسابقة أساسية منذ
األلعاب األوملبية األوىل عام  1896يف
اليونان لفئة الذكور .كان السباق يبدأ
من جرس قرية ماراثون إىل أثينا ،وهي
املسافة نفسها التي قطعها املقاتل اليوناين
فيديبيدس .أول ميدالية ذهبية لسباق
املاراثون حصل عليها العداء اليوناين
سبرييدون لويس ( )1940 - 1873قاطعاً
املسافة يف ساعتني و 58دقيقة و 50ثانية.
عام  1984أدخلت فئة اإلناث.

 490قبل امليالد

■ عام  490قبل امليالد ،نشبت معركة
ضارية بني اليونانيني والفرس يف منطقة
ماراثون اليونانية ،انترص فيها اليونانيون
بعد نزاع طويل .عىل األثر خرج مقاتل
يوناين يدعى فيديبيدس من ماراثون،
وركض مسافة قدرت بـ 40كيلومرتاً إىل
مدينة أثينا يك يخرب أهلها أن اليونانيني
انترصوا عىل الفرس .لكنه تويف نتيجة
التعب واإلرهاق .الحقاً أطلق عىل
السباق اسم "ماراثون" تخليداً لذكرى
املقاتل اليوناين.
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كلمات متقاطعة

كلمات متقاطعة 2

إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15 14 13 12 11 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
أفقيا
أفقيًا

عموديًا

–  1شاعر تونيس راحل مات شاباً
يصب يف املتوسط –  8-ط ّرب املغنّي
ُتستخدم يف إطالق البنادق بالعامية
–  1شاعر وأديب لبناين راحل –
ّ
وملحو
مطورش
2
–
ورا
اء
بشواعر
ول
عطا
أوع
فوي
وهوو
شابا
مات
راحل
شاعر
يلقوشا
–  9-متكبرّ ومتعجرف – عاصمة
تونسيبشاعر
يلقب
وهو-1يف أوج
بصوته – عاصمة كاليدونيا الجديدة – العب شطرنج رويس شهري يحمل
عطائه ّ
اءشو
علو
ي
ويق
يهلك
3
–
حداد
نهاد
اءحقيقي
إسمها
مشهورة
ءبنانية
مطربة
–
شهير
ءبناني
من الحيوانات –  9-ما تعطيه األرض
ليبرييا –  10-حروف العلة يف اللغة
الخرضاء –  2-مطرب وملحن لبناين
لقب أستاذ دويل كبري –  2-طائر
الفواكه
مغنيووة من
العربية – للتفسري – فريق غنايئ
مشهورة–إسمها
لبنانية
مطربة
عطف –– من
الخرض ُنأو ا ووخ غ ّريدو –
دوءووة عربيووة – و
حرفشووديدة
وومة
وريةأو– -4
محصول و
وممةلووة م
روسووي
نهوور
شهري – –
يف
نهر
–
بحرية
عاصفة
–
الحبوب
معتزل – مرتفع من األرض –
سويدي
يهلك
3–
حداد
نهاد
الحيوانات
من
3–
الحيوانات
الحقيقيعر ي – م أع ا اءجسخ –  -5أهرش م اءسوج – قوديخ طوال عليول اءنموا – جبوال منبسوطة
زائري من روافد الكونغو –  10-تعب
 11أدرج امليت يف األكفان – مدينةويقيض عىل الشخص – نهر رويس –
الضخمة – مقياس عددي يُستخدم
ونهايةفي ءبنا
نجاحاغايةباهرا
قوة حقق
راحل
أعمال فلسطيني
رجل
وأعيا –– عا
خاصم أ و أمي
األرضُ 4-ن– -6
مغنية عل
الحمل
يرزحلةتحت
علو عاصمة والية أوسرتاليا
مغربية –
وممثلة مرصية –
الزالزل – 4-
لوصف
ثقل ِ
منواخيطبع
تلقب
طيووش وفيلسو
وابها –
عاصمةمتشو
وول –
الكتب– إسووخ
1666
مهنة عو
عربية –حت و انهيو–وار
دولةأنتوورا
شديدة –بنووك
خصومة رأس
للندبة – 5--7قلب
الوس –
ويوزعها مو و –
الغربيةوو–  12-ممثلة مرصية ّ
11–
البرئ
حفر
–
للبيع
ويعرضها
ومةزان – حدّد تاريخ الكتاب
بنجمة األح
الجسم
أعضاء
من
خالف عريض –
اقصة
ر
–
الحنظل
طعم
–
الثمرة
ا
يوناني قديخ – نهر في توسكانا بإيطاءيا ي شا في اءمتوسط –  -8طرا ش اءمغنوي ب ووتل – عا
اإلبن الثاين للنبي يوسف كام جاء يف
لبنانية – عيون –  6-جلس وهو يش ّد –  13-مدينة سويرسية بسفح جورا
–  5-أهرب من السجن – قديم طال
واكو –ول أو اء عىل وآرور– أو
وول اء
تحت مح
األرض م و
كسوفول
خالفتعطيو
حزن –وغم -–6مووا
اءحيوان–ووات
ودونيا اءجديو
منبسطةودةعىل– م و التوراة
بيع بخسارة – فنانة لبنانية
كاءيو– جبال
عليه الزمان
الحبوب
رجليه –و من
يديه
–  12-حبيس ومرهون – الحاجب
أحد أقضية محافظة أربيل يف العراق –  14-جزيرة كويتية – مؤلف معجم
األرض –  6-أخو أمي – عائلة رجل
أعامل فلسطيني راحل حقق نجاحاً
– طبيب –  13-كان عظيم الشأن –
ونارش فرنيس راحل – سقي – 15-
–  7-آلة موسيقية غربية – اإلسم
باهراً يف لبنان عىل رأس بنك أنرتا حتى غربال كبري بالجمع – يشتم ويلعن
من رجال الفتوح وأخو معاوية إفتتح
األول إلعالمي أمرييك مشهور – 8-
–  14-إشتياق – وكالة أنباء عاملية –
قيسارية وتويف بالطاعون يف دمشق
انهياره عام  – 1966إسم موصول –
جرى املاء – نهر أمرييك يف والية
متشابهان –  7-خطيب وفيلسوف
يصب يف األطليس – أجزاء
معني نيويورك ّ
يقرع الجرس –  15-أمري لبناين ّ
يوناين قديم – نهر يف توسكانا بإيطاليا نفي اىل اإلستانة حيث قتل
تحتوي عىل مواد رسيعة اإلشتعال
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من 11
حرفاً  :دولة من جزر األنتيل
الكربى
اوسرتاليا – البانيا – اونتاريو –
انكلرتا – اوغندا – الدامنارك –
اكرا – بريوت – بنغازي – بوذا
– توباغو – تورينو – تركيا
– ثم – جرمانيا – جزر – حصن
االكراد – خلدة – خمر – خس
– ديزفول – ديكارت – درع
– سان برتسبورغ – سويرسا
– صف – ضم – ضب – ظن
– ظل – عدن – عطر – فرنسا
– فيل – قطر – كيمونو – لندن
– مرص
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حروف مبعثرة

متفرقات

حروف مبعثرة 2
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 -1من الحلويات العربية

 -9لباس تقليدي ياباين شهري بألوانه
		
آلةيْشحربية قدمية كانت ُتستعمل الزاهية
 -2بالخ
خشننةمنمنالكتان يُعرف
 -3نسيج
اللعبة مك ّو
هذه
 -10الولد من أبوين أسود وأبيض
		
والسهام
الحجارة
لقذف
فوق كل
مستطي ًال.
وألمانيا
وروسيا
الرومان وبيزنطية
أباطرة
 -416لقب
نسيج خشن من الكتان يُعرف  -11بقلة عشبية لحمية تؤكل
-3
عطىحروف
تتبعرث
مستطيل
للعامل زيادة على أجره
مكافأة ُت
-5
وتستعمل يف املطبخ اللبناين
		
عند انتظامها تشكل جواباً بالخ ْيش
 -6ذكرى مرور حدث من األحداث كالزواج وممارسة المهنة وﻫو على أنواع :فضي ،ذﻫبي ،ألماسي
 -4لقب أباطرة الرومان وبيزنطية  -12من األحجار الكرمية املتحجرة
نقلأدناه.
الواردة
مطلع القرن الماضي
بيروت
كهربائية إشتهرت في
لألسئلةوسيلة
-7
من األشجار الصنوبرية املنقرضة يف
وأملانيا
وروسيا
األسئلة
أحد
معرفة
لبنانية
مدينة
عند-8
ُ
			
 -5مكافأة تعطى للعامل زيادة عىل العامل
نضع
 -13ورق غري مصقول ّ
بألوانه الزاﻫية
الجوابتقليدي
 -9لباس
يترشب الحرب
داخلياباني شهير أجره
أبوينالسؤال
الولدمعمنرقم
املستطيل
أسود وأبيض -6ذكرى مرور حدث من األحداث فيجفّ
-10
عشبيةملعرفة
وهكذابقلةدواليك.
املهنة وهو عىل  -14من أنواع السيارات الفخمة
ومامرسة
اللبناني
كالزواجفي المطبخ
لحمية تؤكل وتستعمل
-11
نجمع
األجوبة
أملايسالمنقرضة في العالم -15قضيب الك ْرم
ذهبي،
أنواع:منفيض،
الصنوبرية
األشجار
الكريمة المتحجرة
األحجار
صحة من
-12
املوجودة داخل
فيجفّنقل كهربائية إشتهرت يف  -16ثوب طويل واسع مشقوق من
وسيلة
مصقول يتشرّب-7
الحبر
األرقامورق غير
-13
األمام يُش ّد بحزام وي ّ
ُتخذ من الحرير
السيارات الفخمةبريوت مطلع القرن املايض
ليك تتطابق
املستطيالت
 -14من أنواع
أو القطن 				
		
 -8مدينة لبنانية
املوجودة يف
مع-15األرقام
قضيب الكرْ م
			
الشبكة.
ويسار
ّ
أسفل ثوب طويل واسع مشقوق من األمام يُش ّد بحزام ويُتخذ من الحرير أو القطن
-16
الحلوياتوالسهام
لقذف الحجارة
شروط حربية
 -2آلة
العربية
ستعمل من
اللعبةقديمة كانت ُت -1

1

2

3

4

حدث يف مثل هذا الشهر

ترشي��ن الث��اين  : 1869افتتاح دار
األوبرا املرصي��ة وعرض أوبرا عايدة
للفنان ڤريدي.
ترشين الث��اين  : 1943اس��تيقظت
بريوت ع�لى مواكب الف��رح تجتاز
ش��وارعها ابتهاج��اً بع��ودة رجاالت
الحكم وزعامء البالد من املعتقل يف
سجن قلعة راشيا.
ترشين الث��اين  : 1956قم��ة عربية
طارئة يف بريوت للبحث يف العدوان
الث�لايث عىل مرص دع��ا اليها الرئيس
كميل شمعون.
ترشين الث��اين  : 2004وفاة الرئيس
الفلسطيني يارس عرفات.

معلومات عامة

النعام��ة ال تدفن رأس��ها يف الرمال
هرباً من الخطر بل بحثاً عن املاء.

أسماء من التاريخ
5

عق��د رج��ال األم��ن يف م�صرف يف
فرجينيا جلسة لدراسة كيفية حامية
موظف��ي األمن بعد سلس��لة أعامل
سطو مسلح ،واحتدم الخالف بينهم
اىل درجة تبادلهم إطالق النار ،ف ُقتل
أحد الحراس وجُ رح ثالثة.

6

7

8

قائد عسكري ( )1193 - 1138مؤسس الدولة
األيوبية التي وحدت مرص والشام والحجاز
وتهامة واليمن يف ظل الراية العباسية .انترص
عىل الصليبيني واستعاد بيت املقدس

16 15 14 13 12 11 10 9

 = 9+3+13+15+14+15جزيرة كويتية
 = 7+4+12+6+5أول أيام األسبوع
 =11+8+2+1صوت السيوف
 =10+16للنداء

أقوال مأثورة

“إن م��ا تش��عرون ب��ه م��ن أمل هو
انكسار القرشة التي تغلف إدراككم.
وكام أن ق�شرة النواة الصلدة يجب
أن تتحط��م وتبىل حتى ي�برز قلبها
من ظلمة االرض اىل نور الش��مس،
هك��ذا أنتم أيضاً .يج��ب أن تحطم
اآلالم قشوركم قبل أن تعرفوا معنى
الحياة”( .جربان خليل جربان)
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SU DO KU

مستوى صعب Sudoku 2
8

مستوى وسط Sudoku 2

2

5

7

6
8

6

5

3

6

3

9

2

8

6

7

3

2

9

2

7
9

1

7
8
9

2

5

6

7

1

8

7

8

3

9

5

2

3

4

شروط اللعبة
هذه الشبكة أو الشبكات مك ّونة من  9مربعات كبرية
مقسم اىل 9خانات صغرية .من رشوط
وكل مربع كبري ّ
اللعبة وضع األرقام من  1اىل  9ضمن الخانات بحيث
ال يتكرر الرقم يف كل مربع كبري ويف كل خط أفقي
أو عمودي.
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مستوى وسط
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مستوى صعب
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مستوى سهل Sudoku 2
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مستوى سهل

حلول العدد
السابق

حل حروف مبعثرة

 1بيليه  2- -انقشاع 3- -عماّ ن  4- -املكمل  5- -طاغور
  6-قاسيون  7- -طبنجة 8- -أفقا  9- -عاهل  10- -عرنوس
  11-طاووس  12- -ابولو - 13ماعون  14- -بلفاست - 15-شتوكا  16- -قرفص

حل الكلمة الضائعة

زهري بن ايب سلمى

حل اسماء من التاريخ

ليدي أستري ستانهوب

حل مثل في الدائرة

الثلم األعوج من الثور الكبري

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku 1

حل مستوى سهل Sudoku 1

حل مستوى وسط Sudoku 1
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مستوى صعب

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

أفقياً
 1جربان خليل جربان ـ  2عشرتوت – نهاد قلعي –  3فك –زرمات – كوشريو –  4ريم – نهاريا – أف –  5أرانب – بريء
– سف –  6لورد – قاتم – شوح –  7ناي – غامبيا – ربرب – 8
مُلزم – نجيع – ريش –  9ييل – سم – م ّرن – اي –  10رباعيات
الخ ّيام –  11يا – ثورات – رف – نسل –  12منم – كر – فز –
را –  13السينام – شاكوش –  14الليل – تالريان –  15طنجة
– أوالن باتور

مستوى سهل

عمودياً
 1جعفر النمريي – واط –  2بشكري – اللبان – لن –  3رت –ماليزيا – مالج –  4أرز – نو – عثملية –  5نورنربغ – سيو – سل
–  6ختمه – دامناريك –  7ا ا ا – مج – تارنتو –  8ينرت – قبيحات
– مال –  9له – يُبايع – فاال –  10جاكارتا – مخرز – ين – 11
بدو – يم – عريف – رشب –  12رقشاء – نا – ا ا ا ا –  13أليف
– شرب – من – كنت –  14نعر – سوريا – رسو –  15يوسف
حبيش األشقر
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بقلم رئيس التحرير المسؤول
العميد اإلداري منير عقيقي

إعالم تواصل  ...ال إعالم اتصال
يدّعي لبنانيون كثريون باعتزاز أن أبناء جلدتهم هم
من "الشطار واالذكياء" ،ويتباهون مبعرفتهم باالرسار
ومضامني األحالف الدولية ،اىل درجة أصبح يف إمكانهم
إسداء النصائح اىل الرؤساء وزعامء الدول يف مناسبة أو
يف غري مناسبة.
قد يكون يف هذا اإلدعاء وجه من وجوه الحقيقة ،ألن
ولع اللبناين مبتابعة السياسات االسرتاتيجية للدول الكربى
يتم عىل حساب همومه اليومية .والدليل القاطع متابعته
املعلومات واألخبار واألحداث السياسية عرب الوسائل
اإلعالمية كلها مرئية ،مكتوبة  ،مسموعة ،الكرتونية.
األرجح ان وقائع التطور تفرض ذاتها .لكن السؤال امللح:
أين هم معرش اإلعالميني؟
قالئل هم الصحافيون الذين ال يدّعون معرفة كل
يشء .معظم هؤالء معروفون بـ"الرعيل القديم" الذين
واكبوا نهضة الصحافة اللبنانية وال يزالون ،وتعاطوا مع
الحدث أو الخرب ،كل من موقعه ،لتقديم أفضل ما
عندهم من نتاج صحايف.
السؤال املطروح :ما السبيل اىل الح ّد من الخروق املهنية
التي تعرتي العمل اإلعالمي حالياً لتصويب سياقه مهنياً،
ويك تكون الصحافة السلطة الرابعة قوالً وفع ًال ؟
فرضت الثورة اإللكرتونية الحديثة سلوك حياة جديدة،
صح
تزامنت مع بروز عدد من وسائل االعالم حتى ّ
القول إن كل شخص يحمل هاتفاً ذكياً ميكنه اقتناء
وسيلة أنباء ج ّوالة تعتمد الصورة والخرب ،يجوب بهام
العامل يف ثوانٍ  .تفتح أمامه الوسائل اإلعالمية كلها أبوابها
من دون أن يأخذ صاحب النص يف اإلعتبار االنعكاسات
التي قد تنتج عن فعلته.
كم هائل من املعلومات
نحن ،اذاً ،يف لحظات قليلة ،أمام ّ
والتحليالت واألخبار التي نتلقاها .فهل هذا ما يريده
املواطن .أن يقرأ الخرب نفسه ويف الوقت عينه يف اكرث من
وسيلة اعالمية؟
الجواب طبعاً نعمٌ .
كل منا يسعى اىل املعرفة بكل
وجوهها .لكن كيف السبيل إىل إعادة اإلعالم إىل موقعه
الطبيعي ودوره الفاعل ليستحق أن يكون  -كام كان

 الجرس الذي يؤ ّمن التواصل الحقيقي بني مؤسساتاملجتمع املدين ومكوناته والرأي العام ومؤسسات الدولة.
يحتاج الرأي العام إىل إعالم متح ّرر من التبعية بأشكالها
التجارية .ينقل اليه الخرب الصحيح غري املع ّلب .يتفاعل
مع النبض الحقيقي للشارع ال أن يحقنه مبواد تستثريه
بشكل مفتعل وغرائزي .إعالم يضع اإلصبع عىل وجع
الناس ويدل جهاراً اىل الذين يهملون حاجاتهم ،فينتقد
َمن يخطىء ويتقاعس عن القيام بوظيفته ،ويشجع َمن
يعمل خارج إطار السياسات الشخصية والفئوية...
هل هذا ممكن حقاً؟
الجواب نعم ،اذا اعتمدنا خريطة طريق تبدأ ببناء
الشخصية اإلعالمية املستقلة وفتح باب اإلختصاص،
واستعادة البعد اإلنساين والرسالة اإلعالمية من آلة
التكنولوجيا ،وعودة نبض الحياة إىل املادة اإلعالمية
والتفاعل الفكري بني املح ّررين من خالل إعادة الروح
اىل غرفة التحرير بدالً من االعتامد عىل آلة التواصل
اإللكرتوين.
تبقى النقطة االهم يف خريطة الطريق هذه ،هي إعادة
صوغ قانون جديد لالعالم يحمي السلطة الرابعة ويحدد
مسار مامرستها ،ويعيد االمانة اىل العمل اإلعالمي ،ومينح
الحرية ُبعدها املسؤول ،ويحمي كرامة املواطن كام
املؤسسات االعالمية من تجاوز السلطات االخرى.
املطلوب باختصار إعالم "تواصل" وليس إعالم "إتصال"
يساهم يف بناء الدولة واملجتمع .تتقارع فيه األفكار
خارج املربعات واملستطيالت شبه الثابتة.
اإلعالم أمام تح ٍد كبري ألن الرأي العام يف حاجة إىل إعالم
يتح ّمل املسؤولية ويحارب يف سبيل الحقيقة .إعالم
يخرج من اإلصطفافات السياسية والطائفية ،وينطق
بالحق وينقل إىل القارىء واملستمع واملشاهد مادة
نظيفة خالية من السموم.

إلى العدد المقبل

نشيد األمن العام

