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االفتتاحيّة
بقلم املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

في معاني االستقالل
درجت العادة ان نحتفل بعيد االستقالل يف التاريخ املحدد
من كل عام ،وترتافق مع هذه املناسبة الوطنية العزيزة عىل
قلوب اللبنانيني جميعا ،وخصوصا يف بالد االغرتاب ،كلامت
وتعب عنها بفرح وزه ّو.
تجسد معاين االستقالل رّ
واحتفاالت ّ
اما وقد ُأس ِدلت الستارة عىل فصل مهم من فصول اعيادنا
الوطنية ،اعني ذكرى استقالل وطننا لبنان ،ارتأيت ان تكون
الوجه من خالله اىل
مجلة "االمن العام" املنرب االعالمي ّ
عسكريي املديرية العامة لالمن العام التوجيهات التي تليق
باملناسبة بعنوان :كيف السبيل اىل املحافظة عىل االستقالل
يك نساهم يف تنوير الطريق امامهم ملامرسة حقيقية ملعاين
االستقالل ودميومته ،يف اثناء اضطالعنا جميعا باملهامت
امللقاة عىل عاتقنا.
ايها العسكريون،
نحتفل كل عام بعيد االستقالل ،ونتذ ّكر من خالله التضحيات
الجسام التي قدّمها اجدادنا وآباؤنا االبطال لنيل الحرية
واستعادة االرادة والسيادة والعيش بكرامة يف وطن عزيز
وغال.
يشكل االحتفال بالذكرى املجيدة حافزا لكل منا يك نجلس
معا ،ونستخلص الدروس من اجل ان نعيش مع ابنائنا
الحارض الذي يليق ،ونرسم الحفادنا املستقبل املرشق.
يستلزم استخالص الدروس استكامل االهداف الحقيقية
ضحوا بالغايل والنفيس يك
الولئك الذين ارسوا لبنتهاّ .
يحققوها وينتزعوا بالوحدة والقوة واالميان ما كانوا يحلمون
به ويطمحون اليه.
ايها العسكريون،
حتى نتغنى باالستقالل ونعيش معانيه يوما بعد يوم ،علينا
بلوغ خياراتنا واهدافنا يف آن معا .بهام نستكمل بناء مثلث

الوطن والدولة واملواطن ،وان ندافع عن خياراتنا يف:
• الوالء للوطن وحامية الدولة واحتضان املواطن.
• بناء دولة قادرة تحمي ابناءها ،ويذودون عنها عندما يطل
عليها الخطر.
• تكريس املفهوم الصحيح للمواطنة الحاضنة للهوية اللبنانية.
• ارساء ادارة متينة البنيان وصلبة تريس العالقة الوطيدة بني
املواطن والسلطات الوطنية يف سبيل خري االثنني .انها العالقة
الحتمية بني الحقوق والواجبات.
• الحفاظ عىل الحرمات وضامن الحقوق.
• بناء دولة القانون واالحتكام اليه يف كل حني.
• العدالة االجتامعية.
• ضامن االمن واالمان.
• خلق مجتمع متكافل ومتضامن تتوافر فيه رشوط العدل
وقيم املساواة.
• الحق يف التفكري وحرية التعبري واملعتقد.
• مكافحة االرهاب والتصدي للعدو االرسائييل.
كذالك علينا ان ننرصف اىل ايالء اهدافنا االولوية القصوى يف:
• تسخري الوسائل كلها يف سبل العيش بكرامة.
• متكني انفسنا من اداء الواجب وادارة شؤوننا الخاصة.
• التحرر من االتكال عىل الغري.
• رفع مستوى املعيشة.
• محاربة الفساد واملشاركة يف االصالح.
• تأمني التعليم والطبابة.
• مواكبة التطور والنمو.
• اقامة حاجز ال ينكرس نفصل من خالله انفسنا عن االطامع
الشخصية يف سبيل املصلحة العامة.
الالئحة تطول وتطول .لكن العربة ليست يف رسد عناوين
تشكل طريق عبور نحو بناء النفس ،ومن خاللها بناء
املؤسسات للولوج اىل الدولة العادلة والقوية ،بل الحكمة يف

نوسع آفاق الواجبات املنوطة بنا ،والتزامها وايجاد الحلول
ان ّ
للحارض واملستقبل ملا فيه خري املجتمع كله .انتم جزء ال
يتجزأ من هذا الحارض تصنعون املستقبل.
ايها العسكريون،
ال ينتهي الحديث عن االستقالل ومعانيه .بيد ان العربة
يف بناء الشخصية الذاتية لكل منا تعكس املعنى الحقيقي
للذكرى.
االستقالل واملواطنة صنوان ال ينفصالن .ال ترجمة لهذه
املعادلة من دون تحقيق مفاهيم متالزمة تخترص بالتقدم
والنمو والتحديث ومعالجة املشكالت التي نعاين منها
جميعنا .يف املواطنة الصالحة يتساوى الجميع يف اطار دولة
القانون ايا تنوعت اطياف مجتمعنا وتعددت.
ايها العسكريون،
شاركنا جميعا باعتزاز وفخر يف عيد اإلستقالل ،وكان لكم
حضور مميز مع رفاقكم االبطال يف الجيش واالمن الداخيل
وامن الدولة واملؤسسات املدنية االخرى التي تعمل بتفان اىل
جانب القوى االمنية .لكن هذه املشاركة ال تنتهي ـ ويقتيض
ان ال تنتهي ـ بانتهاء العرض العسكري وتبادل التهاين .بل هي
روح حياة مستمرة ومنط تعاون استثنايئ ينبغي ان تحافظوا
عليهام ،وتثابروا بوحيهام يك نحمي اغىل معاين االستقالل:
الوطن والدولة واملواطن.
يتط ّلب منكم الجهد واالرادة واالميان يك تؤكدوا امام
مواطنيكم ،واملقيمني عىل ارض الوطن ،انكم تستحقون
االستقالل النكم حافظتم عىل معانيه تلك وذدتم عنها:
• بالعمل اليومي عىل اسس ومعايري انسانية حية.
• عدم التفرقة بني مواطن وآخر.
• اشعار املواطنني بحقوقهم كام بواجباتهم.

كام استطاع اجدادنا وآباؤنا نيل االستقالل بتضحياتهم
الغالية ،علينا استكامل ما بدأوه باعتامد السبل اآليلة اىل
انجاز االستقالل االجتامعي واالقتصادي والصحي والرتبوي.
ضحوا من اجله،
نسعدهم ونريهم اننا عملنا بوحي ما ّ
ونؤكد لهم ان االستقالل يستحق املعركة التي خاضوها من
اجلنا ،واننا مستعدون ملواجهة التحديات والعمل بتوجيهات
سلطاتنا الرسمية.
ايها العسكريون،
ما تقومون به للوطن واملواطن ،يف كل امليادين ،اضاف
صفحة بيضاء يف سجل املديرية العامة لالمن العام .ال يعفينا
ذلك من ان نستمر يف عملنا من اجل املشاركة واملساهمة
يف تأسيس نظام للنزاهة ،يكفل حامية مجتمعنا ويصون
مصالحه الفردية والجامعية باقرتاح سلسلة مشاريع تحفظ
الحقوق والواجبات ّ
وتنظم العالقة بني الوطن واملواطن
واملسؤولني.
ايها العسكريون،
َمن يتح ّمل منا عبء املسؤولية ،عليه ان ال ينظر اىل موقعه
من منطلق ما يستفيد منه او يكسبه ،او يوفر له سلطة
يستأثر بها يك يتعاطى مع ابناء وطنه بكيدية وتعالٍ  .بل بقدر
ما نقدّمه للناس من امن وامان وخدمة وتفاعل واستجابة
لحاجاتهم .هي املسؤولية نتح ّملها بالتوافق والتعاون بني
القطاع العام الذي نحن جزء منه والقطاع الخاص وما مي ّثل
من مجتمع مدين من اجل ان نؤسس معا مساحة مشرتكة
نحصنه بقيم العدل والحرية
يكون املواطن فيها االساسّ .
واعالء فضائل الخري والنزاهة واالخالص لوطننا .نتخذ من
هذا العيد الوطني مناسبة دامئة يك نجدد اقتناعاتنا مبا هو
مشرتك بني ابناء الوطن الواحد ،نتشبث باملحافظة عليه.
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ملف خاص
لوزير الداخلية والبلديات العميد
مروان رشبل رواية يف ملف كان
أحد أصعب ما واجهه ،مسؤوالً
رسمياً معنياً ووسيطاً أتعبه
التفاوض واملفاوضون .مبسؤوليته
تلك كان عليه جبه أزمتني شائكتني،
منفصلة احداهام عن األخرى،
رسعان ما اضحتا متالزمتني :خطف
حجاج لبنانيني يف أعزاز وخطف
طيارين تركيني يف بريوت .هكذا
تنقل وزير األمن بني قطر وتركيا،
وبني أكرث من طرف بني الخاطفني
حل األزمتني .فصل
بحثاً عن سبل ّ
بينهام يك يقودا اىل تسوية واحدة.
يروي الوزير رشبل لـ"األمن العام"
التجربة تلك مبشاهدها املؤملة
والساخرة أحياناً

وصحيحا ،وكذلك ما استنتجناه يف املوضوع
الطائفي ،ثبت لدينا الحقا انه كان صحيحا.

تولد لدينا اقتناع بان األتراك لوحدهم لن يكونوا قادرين عىل حل املشكلة ،فارشكنا قطر يف الجهود.

■ بعد خمسة اشهر تقريبا عىل الخطف
شكلت اللجنة الوزارية الرباعية ملتابعة ملف
املخطوفني ،ما هو الدور الذي لعبته؟
□ قبل تشكيل اللجنة ُبذلت جهود شتى.
عندما فقدنا األمل يف اإلفراج عنهم ورجحنا ان
يطول اعتقالهم ،رافقت دولة رئيس الحكومة
نجيب ميقايت ووزير الخارجية عدنان منصور.
هو اجتمع برئيس الحكومة رجب طيب
اردوغان وانا والوزير منصور بوزير الخارجية
محمد داود اوغلو وتداولنا يف ما حصل .مل
يكن االتراك انذاك عىل اطالع عىل التفاصيل
الكاملة عن اسباب الخطف وظروفه .يف
لقاءاتنا تشاورنا مع الوزير اوغلو وطلبت
منه خريطة محددة يك نبحث عن جغرافية
املنطقة التي تعرضوا فيها للخطف .جاؤوا الينا
بخريطة اعزاز سلمنا اياها ضابط استخبارات
كان مع الوزير اوغلو .عرفنا الحقا انه رئيس
االستخبارات فيدان حقاين توىل رشح الخريطة

بالتفصيل .كان معنا ضابط ارتباط اعتقد انه
كان مكلفا التنسيق مع املجموعات السورية
قبل حصول عملية الخطف هذه.
■ هل شعرت بان لالتراك عالقة بالخطف؟
□ من املؤكد انهم ليسوا متورطني .وعدونا
يومها بالخري وانتظرنا ذلك .لكنه مل يحصل.
قبل تشكيل اللجنة الوزارية الرباعية تطورت
األمور نحو األسوأ .عندما طرح املوضوع يف
مجلس الوزراء كان املخطوفون  .11شكلت

طلب الخاطفون مليوني
دوالر ثم  5ماليني ثم 100
مليون ،فقال لي الرئيس
الحريري انهم زعران.

"تركيا غير متورطة في الخطف وقطر لعبت دورًا إيجابيًا"

وزير الداخلية :عرضت على الخاطفني
مقايضة املخطوفني بي

■ من القضايا النادرة ان يعيش وزير للداخلية
تجربة مخطوفني لبنانيني يف اعزاز من بداياتها
اىل نهاياتها؟ ما الذي تركته لديك؟
□ مل اتوقع ان تطول الحادثة كل هذا الوقت.
بعد الضجة التي اثريت عندما ارسل الرئيس سعد
الحريري طائرته الخاصة اىل مطار أضنة ،ذهبنا
جميعنا اىل مطار بريوت الستقبالهم .اعتقدت
ان االمر ليس خربية .كانت مثة مسائل اكرب
بكثري .يف اعتقادي ان احد اهم االسباب التي
عطلت اطالقهم يف املرة االوىل ،االستقبال الذي
تم تحضريه لهم والهيجان الشعبي الذي رافقه

فاشعر الخاطفني ان بني َمن هم يف ايديهم احدا
مهام ومثينا .كان مانع اعادتهم يومذاك سياسيا.
■ ماذا كان شعورك يف اللحظات األوىل؟
□ كانت األحداث يف سوريا قد بدأت قبل وقت
قصري ،ومل يكن قد نشأ الحقد األعمى كاليوم .ال
خطف عىل الهوية ،وال ذبح كاآلن .مل يتع َد االمر
تظاهرات وحوادث امنية محدودة .اعتقدت
يف قرارة نفيس انهم سيطلقون قريبا ،خصوصا
وان املخطوفني كانوا مطمئنني اىل امن الطريق
وسالمتهم ،يف طريق الرب من ايران اىل لبنان عرب

األرايض الرتكية ومنها اىل األرايض السورية .يف
تصوري انهم مل يهابوا شيئا .ليسوا عىل عالقة
باي جهة حزبية يك تعرتيهم الخشية .قلت
يومها انهم اعتقلوا لطرح بضعة اسئلة عليهم
ثم يطلقون .قالوا بدورهم انهم ضيوف عند
خاطفيهم .وها هم الضيوف أنفسهم امضوا يف
االحتجاز  17شهرا .بقيت طائرة الرئيس الحريري
تنتظرهم يف املطار اربعة ايام .عندئذ شعرت
بالخشية الحقيقية وبدأت السيناريوهات
تتواىل .بعد اسبوع قلت ان العملية طويلة
ووسخة .ما استنتجناه يف السياسة بات واضحا

الوزير رشبل مستقب ًال العميد منري عقيقي وجورج شاهني ،وبدا املستشار االعالمي للوزير ميشال كرم.

اللجنة لكنها مل تجتمع كثريا قبل اطالق اثنني
منهم فباتوا تسعة .رفعنا من وترية االجتامعات
وتكثفت الجهود بنسبة اعىل ،وسادت اجواء
من التحدي .طلب مني مجلس الوزراء متابعة
املوضوع ،وكنا فتحنا خطوطا للتواصل ،وزير
الخارجية وانا .ثم قلت للوزير منصور انني
ساتابع املوضوع مع املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم كون االمر ال يقترص عىل
االتصال باالتراك فحسب .مثة مسائل مرتبطة
بالسوريني ،واعرف العالقة الوطيدة التي تجمع
اللواء ابراهيم بهم .ذهبت انا واللواء ابراهيم
خمس مرات اىل تركيا .يف اللقاء الخامس ،بناء
عىل طلبنا ،اجتمعنا اىل طاولة واحدة مع
الوفدين الرتيك والقطري وممثيل الخاطفني.
اذكر ان الوفد القطري انضم الينا بعدما
زرت واللواء ابراهيم الدوحة والتقينا رئيس
الحكومة القطرية (السابق) الشيخ حمد بن
جاسم ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله
بن نارص الذي اصبح اليوم رئيسا للحكومة
القطرية .تغدينا وتعشينا ،وبدا لنا انسانا مميزا
ومتفهام.
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ملف خاص
عالقات مميزة بهم ،وال سيام منهم الرئيس
الفلسطيني محمود عباس الذي فتح لنا باب
الحديث مع السفري الفلسطيني يف انقرة نبيل
معروف .بات الحقا ،بالتعاون مع السفري
الفلسطيني يف بريوت أرشف دبور ،العبا مهام
يف الجهود وخصوصا يف املرحلة االخرية .عندما
دخلت قوات "داعش" اىل اعزاز قيل لنا ان
مصري املخطوفني بات مجهوال .لكن السفري
الفلسطيني طأمننا اىل سالمتهم.
■ من لعب دورا يف اطالة األزمة؟
□ محطات سياسية اساسية تسببت يف تأخري
اطالقهم .اهمها ثالث .االوىل انني شعرت بان
الخاطفني ال يريدون بيع اطالقهم للحكومة
الحالية ،وكان ذلك يف البداية النهم اعتربوها
حكومة النظام السوري ويقولون انها حكومة
"حزب الله" .الثانية ما ان "طرينا" االجواء
للخروج من املحطة األوىل وبدأنا نتنفس
االوكسجني ،علقنا باغتيال اللواء وسام
الحسن .الثالثة اعالن "حزب الله" تدخله
العسكري يف سوريا.
 ...ومتصفحاً مجلة "األمن العام".

■ انضم الوفد القطري اىل املفاوضات قبل
تشكيل اللجنة الوزارية؟
□ نعم .عملت اللجنة يف وقت الحق .يف
اإلجتامع الثالث ترسبت الينا معلومات ولدت
لدينا اقتناعا بان األتراك لوحدهم لن يكونوا
قادرين عىل حل املشكلة .تقرر حينذاك
ارشاك القطريني يف املهمة .طلبت اللواء
ابراهيم وقلت له علينا التوجه اىل قطر .ما
عليك سوى اإلرساع يف اإلتصاالت يك نكون غدا
يف الدوحة .لدينا معلومات عن دور قطري
رمبا يساعدنا يف العملية .لست يف حاجة
اىل التنويه باللواء ابراهيم .ذيك من الضباط
النادرين ،آدمي مخلص ،شيعي الهوية لكنه
وطني بكل ما للكلمة من معنى .ال يحتاج
اىل موقع ،بل كانوا يف حاجة اليه يك يتسلم
األمن العام .تقديري هذا ال يأيت من العدم،
بل من خربيت يف العمل معه .توجهنا اىل
هناك يف اليوم التايل .يف اليوم الثالث التقينا

وزير الداخلية القطري ورئيس الحكومة.
اسست الزيارة ملا بناه اللواء ابراهيم من
عالقات الحقا .توجه يف ما بعد مرارا اىل قطر
ملتابعة الخطوات واملبادرات .مثة دولة مهمة
اكتشفها اللواء ابراهيم هي فلسطني من
خالل معرفته الوثيقة بكبار املسؤولني فيها
مذ كان مساعدا ملدير املخابرات وكانت له

قلت للخاطفني اذا مات
احد املخطوفني
بنوبة قلبية ستقع فتنة
سنية – شيعية في لبنان،
وقد تصل الى تركيا.

■ هل كان للامل دور يف جهود اطالق
املخطوفني؟
□ يف اجتامعنا الثالث يف تركيا ،كنا ومسؤول
االستخبارات الرتكية ومعه املسؤول السيايس
واسمه محمد ،املكلف مهمة التنسيق
مع الجامعات املسلحة يف سوريا مبن فيها
الخاطفون ،كان قد اىت لنا مبخطوفني اولني
تحررا ورافقهام اىل املطار يف طائرة رئيس
االستخبارات الرتكية .يف هذا االجتامع ملح
اىل ما يريده الخاطفون عندما سألناه هل
يريدون فعال اموال الرئيس الحريري .عرض
الرجل الكثري من املال ودفع امواال ،وكنت
عىل اتصال وتواصل معه اىل ان رفع االصابع
العرشة .قال يل يوما ان هدفه ردم العالقة
بني السنة والشيعة .تتذكرون يوم رفعت
صوره حينام توجهنا اىل املطار الستقبال
املخطوفني العائدين يف طائرته .كان يريد
التأكيد ان اللبنانيني يف هذا الظرف الصعب،
السنة والشيعة ،هدفهم واحد .لسوء الحظ مل
يتوصل اىل نتائج ايجابية .يف املحادثات سألت
رئيس االستخبارات فيدان حقاين هل يريدون

امواال؟ قال انهم طلبوا يف البداية مليوين
دوالر ،ثم طلبوا  5ماليني ،ثم صار املبلغ 100
مليون دوالر .عندئذ نظرت اىل اللواء ابراهيم
وقلت له ما رأيك؟ غري ممكن  100مليون.
من اين نأيت بها .قلنا لهم يف ذلك االجتامع
ان بني املخطوفني مرىض ،وهذه مشكلة ،وكنا
قد عدنا باثنني منهم ،وعاد اللواء ابراهيم
مبخطوفني تركيني اثنني حينذاك .يف نهاية
االجتامع طلب سمري العموري مني أدوية.
قال يل ان الدواء مقطوع .قلت له ابعت يل
االسم لنوفره لكم برسعة .لكن عىل ما يبدو ال
يحسن ارسال رسائل نصية ( ،)smsفلم تصل
رسالته .ثم توقف النقاش حول  100مليون
دوالر .قلت لهم اذا مات واحد من التسعة
بنوبة قلبية ستقع فتنة سنية – شيعية يف
لبنان .لدينا  500الف او  600الف سوري،
وثالثة ارباعهم معارضة وال اعرف كم سيقتل
منهم .اذا حصل ذلك ميكن ان تصل الفتنة اىل
تركيا .طرحت يف ذلك الحني حال .قلت هاتوا
لنا التسعة وانا اذهب محلهم .قال يل الرئيس
الحريري يف ما بعد انهم طالبوا فعال بـ100
مليون دوالر .كنا مع مبالغ مقبولة لكن رصنا
بـ 100مليون .قال يل ايضا انهم زعران.
■ لو مل يخطف الطياران الرتكيان هل كان
استعجل اطالق املخطوفني اللبنانيني؟
□ كان اهايل الطيارين الرتكيني يستعدون
لتظاهرة وخطف لبنانيني هناك .هذا يعني
ان الدولة الرتكية ستخرس .يف تركيا لبنانيون
كرث وغالبيتهم سياح ،وهي يف حاجة الينا يف
السياحة .كل سنة هناك ما ال يقل عن نصف
مليون لبناين يذهبون اىل تركيا.
■ وزير الخارجية الرتيك اعلن يف بيان رسمي
انه املسؤول عن التعرض الي لبناين عىل
االرايض الرتكية ،قالها برصاحة وعلنا؟
□ ال تنسوا ان الطيار الرتيك ابن عشرية ولديه
عائلة كبرية كانت ستبدأ بالتحرك .علمت
انهم كانوا يتحرضون للنزول اىل الشارع
للقيام باعامل خطف .هذا ما قاله السفري
الرتيك يف بريوت ،وهو َمن ملح اىل استعداد
األهايل للقيام باعامل خطف مامثلة ضد
اللبنانيني .زارين ومعه وفد تريك بعد خطف

		
بعد اسبوع عىل الخطف قلت ان العملية طويلة ووسخة.

الطيارين .قال يل رئيس الوفد ملاذا ال
تقبضون عىل الخاطفني يا معايل الوزير؟

ثالثة اسباب عرقلت اطالق
املخطوفني :اتهام الحكومة
بانها حكومة "حزب الله"
واغتيال اللواء وسام الحسن
وتدخل "حزب الله" في سوريا.

(املفتش املؤهل ريشار عامد)

رددت والله العظيم معك حق .نحنا ال نربط
تحرير الرهائن اللبنانيني بخطف الطيارين
الرتكيني يف لبنان .الربط مرفوض حتام،
ونحنا نعمل ،كل الدولة اللبنانية تعمل يف
سبيل ذلك وترفض الخطف عىل اراضيها .لو
كنت اعرف اآلن اين هام التيت بهام اليك.
يف اليوم الثاين لخطف الطيارين قلت رب
ضارة نافعة ،فقامت القيامة عيل .يف النتيجة
ساعد خطفهام عىل تحريك امللف وانهائه.
طبعا كنت ،كوزير للداخلية ،وكذلك الدولة
اللبنانية ضد الخطف ثم ضد ربط امللفني
احدهام باآلخر .لكن خطف الطيارين كان
احد اسباب استعجال ختم هذه القصة.
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ملف خاص
عرب خطف اللبنانيني يف اعزاز يف مراحل اربع:
اوىل ،بني ايار وحزيران  2012طبعها الغموض
وتعذر فيها التفاوض ،ووجدت الدولة اللبنانية
نفسها امام عصابة مسلحني خطفت حجاجا.
يف خضمها كان اول عهد هذا امللف بوساطة
دولة ثانية هي تركيا ،يف اتصال هاتفي اجراه
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
برئيس االستخبارات فيدان حقان.
ثانية ،بني متوز  2012وايار  2013اتسمت
بالتفاوض واالسفار ،وتسلم اول الئحة
بسجينات سوريات الطالقهن يف مقابل
االفراج عن املخطوفني اللبنانيني .ترافقت
هذه املرحلة مع اطالق اثنني من املخطوفني
الـ 11هام حسني عمر ( 26آب  )2012وعوض
ابراهيم ( 26ايلول  ،)2012واكتشاف املفاوض
اللبناين دورا مهام لقطر مي ّكنها من التوسط
يف امللف.
ثالثة ،بني حزيران وايلول  2013غلب عليها
تبادل الرسائل من دون احراز اي تقدم.
رابعة ،بني  6ترشين االول و 19منه هي
االيام االخرية التي انتهت باطالق املخطوفني
التسعة.
اللواء عباس ابراهيم يتحدّث اىل "االمن العام".

اللواء عباس ابراهيم
يروي أسرار الساعات األخيرة

م ّر عىل اللبنانيني املخطوفني يف اعزاز  522يوما ،ارغموا يف االيام القليلة التي تلت احتجازهم عىل القول انهم
"ضيوف" عىل خاطفيهم ،قبل ان يكتشفوا يف ما بعد ،كام منذ اللحظات االوىل ،انهم يف قبضة عصابة مسلحة
ولصوص .اكتشف الجانب اللبناين املفاوض بدوره الحقيقة تلك .مل يكن من السهل توقع اطالقهم لو مل يدخل
اكرث من عامل مباغت ،يف تطورات اقليمية متسارعة ،عىل ملف خطفهم ودفعه يف وجهة مغايرة قادت اىل
تحريرهم يف ايام قليلة .كانوا ابانها معلقني بني الحياة واملوت

اجتمعت يف املرحلة الرابعة املراحل الثالث
تقريبا ،وكذلك ادوار الوسطاء واملفاوضني،
القطري والرتيك والفلسطيني والسوري ،اىل
املحاور اللبناين الذي اضطلع به املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مذ ناط
به رئيس الجمهورية ميشال سليامن تويل
التفاوض رسميا .ذهب عرشات املرات اىل قطر
وتركيا وسوريا ،وتحدث مع املسؤولني االمنيني
وتبادل واياهم االقرتاحات واالفكار ،والرشوط
حتى .شارك يف وضع قواعد التفاوض عىل
امللف ،وقاوم ضغوط مسلحني حاولوا مرارا
مقايضة حياة لبنانيني مبطالب حارت يف ما
كانت تتوخاه .مرة املال ،ومرة طلب موقف
سيايس ،وثالثة الحصول عىل اسلحة ،ورابعة
صفقة تبادل بني محتجزين وسجناء.
كان لرئيس الحكومة نجيب ميقايت ووزير
الداخلية مروان رشبل دور يف مواكبة التحرك

الخطف
فج��ر  2ايار  ،2012توقفت حملتا "بدر الكربى" و"االمام الصدر" للحج والزيارة يف باحة مس��جد
النقطة يف حلب ،وادى ركابها الصالة ،ثم اكملوا س�يرهم عابرين الحدود الرتكية اىل ايران .يف اليوم
الثال��ث لوصولهم ،تع ّرف افراد الحملتني بعضهم عىل بعض ،وس��أل زوار حملة "بدر الكربى" زوار
حملة "االمام الصدر" ـ كانت انطلقت قبلها بس��اعات ـ هل واجهوا اي اعرتاض يف طريقهم ،بعدما
كان حجاج حملة "بدر الكربى" قوبلوا باعرتاض مس��لحني من "الجيش الس��وري الحر" عىل طريق
حلب يف اثناء مغادرتهم الحدود السورية اىل ايران .صعد املسلحون اىل حافلتهم ورحبوا بهم ،ومتنوا
له��م رحلة آمنة .عىل اثر هذا التوقف آثر بعض املش��اركني من الحملتني العودة جوا ،وكانت رشكة
الطريان االيرانية قدمت عرضا خاصا مكنهم من رشاء تذكرة العودة اىل لبنان مبئة دوالر امرييك.
مساء  20ايار ،انطلقت حملة "االمام الصدر" يف طريق العودة اىل لبنان وعربت تركيا .بوصولها اىل
الحدود السورية يف محافظة حلب ،الرابعة صباح  22ايار طأمن احد ضباط الحدود السورية الركاب
اىل س�لامة الطريق .وكانت عنارص النقطة يف طور االنش��قاق عن النظام الس��وري .تابعت حافلة
حملة "االمام الصدر" الس�ير .بانقضاء عرش دقائق يف الطريق اعرتاضها مس��لحون يف اعزاز القريبة
من الحدود واحتجزوا ركاب الحافلة .تبينّ ان املس��لحني كانوا عىل علم مس��بق بقافلة الحجاج مذ
غادرت الحدود الرتكية ،مزودين الئحة باس�ماء املسافرين ورقمي الحافلتني واسمي سائقيهام .سأل
احد الخاطفني عن الحاج عباس شعيب باالسم.
بعد احتجازهم س��اعتني ،وصلت الحافلة الثانية تقل حجاج حملة "بدر الكربى" .باجتيازها الحدود
الرتكية ـ الس��ورية اعرتضها مسلحون يستقلون سيارة سوداء بزجاج حاجب للرؤية ،والحقوا الركاب
بالحافلة املختطفة االوىل .بعد اخالء الحافلتني من ركابهام وفصل الرجال عن النس��اء يف الحملتني،
وربط وثاق خمسة رجال من حملة "بدر الكربى" وستة من حملة "االمام الصدر" اقتيدوا اىل جهة
مجهولة ،فيام اطلق الباقون ،وبينهم مسافرون سوريون ولبنانيون يف عدادهم عجزة ونساءُ ،
وطلب
من هؤالء التوجه اىل اقرب مركز امني واالبالغ عن حادثة الخطف.
مذ ذاك وقع بني ايدي املس��لحني  11حاجا لبنانيا .اعلنت مجموعة اطلقت عىل نفس��ها اسم "ثوار
سوريا ـ ريف حلب" ،يف  31ايار ،مسؤوليتها عن خطفهم وطالبت االمني العام لـ"حزب الله" السيد
حس��ن نرصالله باالعتذار من الشعب الس��وري والتخيل عن دعم نظام الرئيس بشار االسد واطالق
معتقلني لديه .نقل املسلحون الحجاج املخطوفني اىل قرية قسطل جندو يف منطقة وعرة اىل الشامل
الغريب من قرية اعزاز بنحو ثالثة كيلومرتات.

عرض الخاطفون تجزئة امللف
فرفضه اللواء ابراهيم ،واصر
على اطالق املخطوفني
التسعة دفعة واحدة
اللبناين ،تزامن مع جوالت اللواء ابراهيم .زارا
اكرث من مرة تركيا وقطر يف االشهر الطويلة من
احتجاز اللبنانيني .ذهب الوزير واملدير العام
لالمن العام معا اىل قطر يف املهمة نفسها.

يروي اللواء ابراهيم لـ"االمن العام" وقائع
الساعات االخرية ،وهو يقلب بني يديه اوراقا
صغرية عدة د ّون عليها مالحظات ذلك الوقت
ومشاهداته ،اىل ملفات عىل مكتبه وثقت
احداث اعزاز يوما تلو آخر :املحارض والرسائل
والتقارير الرسية واللوائح ورشيط الوقائع.
يقول" :يف  6ترشين االول تلقيت مكاملة من
سفري فلسطني يف انقرة نبيل معروف الذي
م ّثل يف بعض مراحل التفاوض مع الخاطفني
جرس اتصال ووسيطا معهم ،ينبئني بان يف
االمكان اعادة تحريك ملف التفاوض .سألني
هل ال تزال التعهدات التي َ
كنت قد قطعتها
يف وقت سابق وابدت سوريا تجاوبا حيالها
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ملف خاص
قامئة ،والسيام منها تبادل اطالق املخطوفني
اللبنانيني التسعة بالئحة السوريات يف
السجون السورية .رددت بانها ال تزال اياها
من دون حاجتي اىل اعادة مراجعة اي احد.
اكدت له ان الوعود التي قطعها الجانب
السوري لتسهيل اطالق املخطوفني ال تزال
نفسها ،واعلمته بانني يف كل مرة زرت
دمشق يف نطاق هذه املهمة اثرت االمر مع
الجانب السوري ،وكان يعيد التزام الوعود.
ظل ملف مخطويف اعزاز يف صلب مناقشايت
مع املسؤولني االمنيني السوريني من اجل
تثبيت هذا االلتزام .اخربين نبيل معروف بانه
يف طريقه اىل قطر لالجتامع بوزير الخارجية
خالد العطية .رددت :ساكون يف انتظارك.
من الدوحة عاود نبيل معروف االتصال يف
 7ترشين االول بعد اجتامعه مساء بوزير
الخارجية القطري خالد العطية يف حضور مدير
امن الدولة القطري غانم الكبييس ،واعلمني
بانهام سيخابرانني ملبارشة مرحلة جديدة تبدأ
تنقض نصف
بانتهاء دوره هو يف الوساطة .مل ِ
ساعة ،تلقيت مكاملة غانم الكبييس ودار بيننا
حوار طغت عليه املجامالت .قال :م ّر وقت
طويل مل نتحدث معا يف ملف اعزاز .ثم وجه
ا ّيل دعوة لزيارة قطر ومعاودة الخوض يف
امللف وسواه ،ويف شؤون مشرتكة بني البلدين
كنا نناقشها مع القطريني يف اوقات مختلفة.
اتفقا عىل اللقاء يف الساعات التالية".
يف  8ترشين االول قصد عباس ابراهيم قطر
واجتمع ،التاسعة صباحا ،بغانم الكبييس يف
فندق «ماريوت» الذي نزل فيه.
قال املفاوض القطري :نريد انهاء املوضوع
قبل عيد االضحى .لدي تعليامت من سمو
االمري بذلك .نحن مستعدون لبذل كل ما
نستطيع القيام به ،واقىص ما منلك من تأثري
وعالقات لدينا.
ثم سأل :اود التأكد منك من ان املوقف
السوري ال يزال اياه بال تغيري.
رد بااليجاب ايضا .ثم ناقشا وضع آلية عملهام
للمرحلة الجديدة من التفاوض تبعا الرادة
ختم ملف املخطوفني نهائيا.
قال غانم الكبييس انه سيجري اتصاال مبدير

االستخبارات الرتكية فيدان حقان الطالعه عىل
االمر.
اقرتح عليه اللواء ابراهيم اذ ذاك ،ما دام امللف
مير يف مرحلة جديدة وجدية من التفاوض،
االنتقال معا اىل تركيا واالجتامع يف اسطنبول
عندما يقتيض ،بغية ان ينضم اليهام الرشيك
الثالث يف التفاوض وهو الجانب الرتيك .اضف
وجود طيارين تركيني مخطوفني يف لبنان .اقرتح
كذلك بريوت مكانا لالجتامعات .اال انهام ارتأيا
اسطنبول محال مالمئا لتحريك الجهود.
خرج املدير العام لالمن العام من املقابلة
بانطباع ايجايب ،هو ان املفاوض القطري يرص
عىل االضطالع بدور رئييس لدى االتراك من
اجل انهاء امللف .بدأ مذ ذاك تو ّزع االدوار:
تفاوض قطر تركيا والخاطفني ،ويفاوض لبنان
الدولة السورية .مل يكن خطف الطيار الرتيك
مراد اكبينار ومساعده الطيار مراد آغا يف

عرض الخاطفون تجزئة امللف
فرفضه اللواء ابراهيم ،واصر
على اطالق املخطوفني
التسعة دفعة واحدة
									
وبني اوراقه

لبنان يف صلب التفاوض ،وال عُ ّد جزءا من
صفقة التبادل.

يف تركيا

بانقضاء يومني عىل اجتامعهام ،خابر غانم
الكبييس عباس ابراهيم ،وطلب منه موافاته
اىل تركيا .اتفقا عىل االجتامع مساء  10ترشين
االول يف اسطنبول.
السابعة مساء ،اجتمعا مجددا يف حديقة
فندق «فورسيزون» يف البوسفور حتى ساعة
متقدمة من الليل ،ووضعا الخطوط العريضة
لتحركهام.
يروي اللواء ابراهيم" :اعلمني غانم الكبييس
بان وفدا من الخاطفني من لواء عاصفة
الشامل يرئسه صالح الدين الحسون سيحرض

اىل الفندق ليال لالجتامع به .سألني هل
ارغب يف لقائه .رددت :ال .لن اجتمع بهم.
انت متثلني يف هذا االجتامع .اي عقدة او
عقبة تواجهها ،انا هنا يف الفندق .سألزمه.
اتصل يب ساعة تشاء لتذليلها .يومذاك عرض
وفد الخاطفني تجزئة صفقة التبادل يف
مفاوضات استمرت ثالثة ايام قضت باطالق
ثالثة مخطوفني لبنانيني يف مقابل اطالق عدد
من السجينات السوريات .طال التفاوض يف
الجلسة االوىل تحت وطأة الضغوط حتى
الثانية فجرا .قصدين غانم الكبييس عىل االثر
واطلعني عىل ما دار بينه ووفد الخاطفني.
طرح ممثل الخاطفني تبادال عىل مرحلتني بدال
من ثالث كان قد طرحه قبال ،يجري تنفيذه
خالل ثالثة ايام :اطالق السجينات السوريات

الـ 110وفق اللوائح القدمية يف مقابل اطالق
ثالثة مخطوفني لبنانيني هم حسني حمود
وجميل صالح ومحمد منذر بعد التأكد من
مطابقة الئحة السجينات باللوايت يطلقن،
ثم يتم تسليم الئحة ثانية من  210اسامء
الطالقهن يف مرحلة ثانية بعد ثالثة ايام،
يفرج بعد ذلك عن اللبنانيني املخطوفني
الستة الباقني .رفضت الطرح برمته وقلت
لغانم الكبييس ان تجزئة امللف عرض قديم
سبق ان اثري معي قبل وقت طويل ومل اقبل
به .لن اخوض معهم ابدا يف تجزئة اطالق
املخطوفني .االفراج عن التسعة او ال احد.
رد بانه مييل مثيل اىل رفض تجزئة التبادل،
وقال :سنفرض وجهة نظرنا عىل الخاطفني .ثم
فاجأين بالقول انه سينقل وجهة النظر هذه

اىل وزير الخارجية خالد العطية .سألته هل
هو يف الفندق ،ومل اكن اعرف بحضوره اىل
اسطنبول مع غانم الكبييس .علمت يف ما بعد
ان الوزير لزم جناحه تاركا ملدير امن الدولة
التحضري ملرحلة التفاوض الجدي .كان غانم
الكبييس قد ابلغ ايل ان االمري متيم بن حمد
كلف وزير الخارجية ادارة التفاوض عن
الجانب القطري".
صباح اليوم التايل 11 ،ترشين االول ،اجتمع
وزير الخارجية خالد العطية باملدير العام
لالمن العام ،واعادا تأكيد موقف قاطع
التقيا عليه :رفض دفع اي فدية مالية يطلبها
الخاطفون لقاء اطالق اللبنانيني التسعة .يف
مراحل متقطعة من التفاوض ،طلب مسلحو

(املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

"لواء عاصفة الشامل" مبالغ مالية فدية
لالفراج عن املخطوفني اللبنانيني ،اال ان امري
قطر أمر مبنع دفع اي مبلغ لهم.
خ ّلف ارصار الوزير القطري عىل رفض دفع
فدية ارتياحا لدى عباس ابراهيم اىل مسار
التفاوض وجديته.

الئحة اضافية

طلب الخاطفون اضافة الئحة جديدة
بسجناء وسجينات سوريني ضمت  226اسام
اىل الالئحة االوىل املتفق عليها مع الجانب
السوري الشهر خلت وانطوت عىل  110اسامء
لسجينات فحسب .كان املدير العام لالمن
العام حمل يف  12ايار  2013الالئحة االوىل اىل
دمشق ،فتبلغ من املسؤولني االمنيني السوريني
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ملف خاص
موقفا مشجعا يساعد عىل اطالق املخطوفني
اللبنانيني.
ويف مبادرة حسن نية يف وقت سابق ،بناء
عىل طلب املفاوض اللبناين ،اطلقت السلطات
السورية  16سجينة يف عيد الفطر يف مقابل
ان يبدي الخاطفون مبادرة حسن نية مامثلة.
اال انهم اخلوا بتعهدهم .استقرت الالئحة
االوىل عىل  110اسامء .مل يسلم وفد الخاطفني
املحاورين القطري واللبناين الئحة االسامء،
وبدا التفاوض يدور عىل سبل الحصول عىل
الالئحة الجديدة ال عىل التحقق من موافقة
دمشق عىل الئحة جديدة مل تكن قبال يف
صلب التفاوض .وعد وفد الخاطفني بارسال
الالئحة اليهام الحقا .اال انه مل يفعل.
قرر غانم الكبييس باسم حكومته قطع االتصال
بوفد الخاطفني ،وربط معاودته باجرائه عىل
مستوى قادتهم ال ممثلني عنهم.
رد اللواء ابراهيم :اشعر بانني اهدر هنا الوقت
عبثا وبال جدوى .انا عازم عىل املغادرة .الثلثاء
املقبل ساكون يف بروكسل للمشاركة يف مؤمتر
دويل .سامر قبل ذلك عىل بريوت لتحضري
ملف هذا االجتامع .اي مستجد يف موضوع
خطف اللبنانيني تجدين عىل السمع .سابقي
هنا معاوين العقيد خالد موىس اىل جانبك
ووزير الخارجية لتوفري اي مساعدة تطلبها.
يف  11ترشين االول عاد اىل بريوت.
كان قد اجتمع يف الساعات التي امضاها يف
اسطنبول مبسؤول تريك مكلف بدوره متابعة
امللف لدى حكومته هو السفري السابق يف
بروكسل واملوظف يف وزارة الخارجية ويف
االستخبارات اسامعيل حقي حرض اىل الفندق
ملقابلته.
دام اجتامع الرجلني ثالث ساعات ،حرص
املسؤول الرتيك خاللها عىل الحصول عىل
معلومات عن مصري الطيارين الرتكيني
املخطوفني .طأمنه محدثه بالقول :يف وسعك
تبديد قلقك .سبب خطف الطيارين هو
استمرار خطف اللبنانيني التسعة يف اعزاز.
اذا كنا جادين فعال يف الذهاب اىل تحريرهم،
فان خطف الطيارين ينتهي للفور ويطلقان.
ال تربطوا خطفهام باي ملف آخر .ينتهي هذا
امللف من تلقائه.

سأله عن الضامن ،فرد :انا شخصيا الضامن.
قال :هل انقل اىل حكومتي انك انت الضامن؟
رد بااليجاب .واعاد تأكيد موقفه.
انتهى االجتامع ،وكانت املرة األوىل واالخرية
يجتمع باسامعيل حقي.
منتصف ليل  14ترشين االول ،عشية عيد
االضحى ،خابره اىل منزله يف بريوت العقيد
خالد موىس ،واحاله عىل غانم الكبييس الذي
اخطره بانه تسلم من الخاطفني الالئحة
االضافية .وسأله الخطوة التالية.
طلب اللواء ابراهيم منه تزويد معاونه
العقيد نسخة منها ،وقال لالخري ان يرسلها
اليه بالفاكس ،ونسخة اخرى اىل رئيس مكتب

االمنيني السوريني الطالعهم عليها ،واعالمهم
بان الخاطفني طلبوا اطالق  1500سجينة
وسجني ،اال انهم مل يرسلوا سوى الئحة من
 500اسم اضيفت اليها الالئحة الجديدة من
 226اسام فاضحى مطلبهم اطالق  726اسام.
يف وقت سابق كان ،ابان زياراته املتكررة
لدمشق ،ابلغ اىل محاوريه السوريني ان
الالئحة االوىل رمبا الحقت باسامء اضافية.
ذهب العميد منح صوايا اىل دمشق صباح
اول ايام عيد االضحى .لدى عودته ظهرا خابر
رئيسه يف بروكسل واعلمه بانه سلم الالئحة
اىل املحاور السوري الذي ابلغ اليه ان الجواب
الحقا.

يف الطائرة مع مدير امن الدولة القطري غانم الكبييس.

قال لغانم الكبيسي:
االفراج عن املخطوفني
التسعة او ال احد

شؤون املعلومات العميد منح صوايا يف منزله
ايضا .ثم اتصل اللواء مبنح صوايا واخطره بانه
مسافر يف السادسة صباحا 15 ،ترشين االول،
اىل مؤمتر بروكسل ،داعيا اياه اىل التوجه اىل
دمشق حامال الالئحة الجديدة اىل املسؤولني

بالجواب واعلمك به.
تنقض ساعات عىل املكاملة ،اتصل وزير
مل
ِ
الخارجية مجددا ،اليوم التايل ،بعباس ابراهيم
ـ وكان ال يزال يف بروكسل يتأهب اللقاء كلمته
يف املؤمتر ـ وطلب موافاته عىل عجل اىل تركيا.

غضب سوري

غادر مؤمتر بروكسل يف  16ترشين االول اىل
اسطنبول.
يروي" :لدى اجتامعنا يف الفندق بادرين
الوزير القطري بالقول اننا مضطرون للحصول
عىل الجواب السوري اآلن .جميع االفرقاء
يضغطون يف اتجاه إنهاء امللف ويريدون

يعني محاولة الحصول عىل مكاسب اضافية
يف اللحظات االخرية من التفاوض .االمر الذي
يرفضه متاما .ورغم بذيل جهودا ّ
ظل املحاور
السوري متشبثا بتصلبه من رفض امليض يف
الصفقة .لكنني الحظت امال يف احداث ثغرة
صغرية يف هذا التصلب .يف طريق عوديت من
دمشق اىل بريوت ،ظهرا ،تلقيت مكاملة من
غانم الكبييس قائ ًال :لديّ لك برشى كبرية.
تلقينا امرا بتسلم اللبنانيني التسعة من
الخاطفني .سألته :هل هم يف تركيا يف امان؟
رد :بىل .قلت :ال تتسلمهم .فوجئ بجواب
غري متوقع ،وقال كيف؟ قلت ان التفاوض مع
السوريني اخفق ،وانا اعطيت تعهدا التزمته

 ...واىل طاولة التفاوض مع رئيس االستخبارات الرتكية فيدان حقان.

التقط عباس ابراهيم مغزى االشارة السورية
بعدم تحميل موفده ردا واضحا ،ما حمله عىل
االعتقاد بعبور مرحلة جديدة من الغموض
تعرقل الصفقة .للفور اتصل بوزير الخارجية
القطري ،واخربه بان ارسال الئحة جديدة من
 226اسام ادخل عىل صفقة التبادل عنرصا
جديدا من شأنه تأخري بتها.
رد خالد العطية :لدي أمر من االمري بان اخ ّيم
يف تركيا حتى انجاز ملف املخطوفني نهائيا.
واوحى ملحدثه بان امتام صفقة التبادل رمبا
كان الجمعة.
قال املدير العام لالمن العام :قمنا مبا ينبغي
القيام به ،وننتظر اآلن الجواب السوري .بعد
عوديت من بروكسل اذهب اىل دمشق واعود

الجواب السوري .اعلمته باستحالة ذهايب
اىل دمشق .ال طائرات من اآلن ،ومن غري
املستحب التوجه اليها ليال .طلب احضار
طائرة خاصة من الدوحة اقلتني اىل بريوت
التي وصلت اليها منتصف الليل .السادسة
صباح  17ترشين االول قصدت دمشق .هناك
تبلغت من املسؤولني االمنيني قطع التفاوض
كليا :ال الئحة  110سجينات وال الئحة .226
املوضوع مل يعد قاب ًال للمناقشة بعد اآلن.
اوصدت دمشق الباب نهائيا بعدما كانت
وافقت عىل الالئحة األوىل بالسجينات ،110
اال انها غضبت من مناورة الخاطفني بالحاقها
بالئحة ثانية ،واخطرين املفاوض السوري بان
ادخال عنارص جديدة عىل صفقة التبادل

اللواء ابراهيم للمفاوض
القطري :عندما اجد نفسي
غير قادر على تنفيذ التزام
اخرج من امللف

وكلمة رشف بانجاز الصفقة متكاملة ببنودها
كلها .مثة جديد طرأ عىل امللف هو الالئحة
الجديدة ثم املوقف السوري الرافض لها .ال
تتسلم املخطوفني اللبنانيني .ال اريدهم .ذهل

من ارصاري عىل هذا الجواب ،ويف ظنه انه
حمل ايل برشى كربى غري محسوبة .عقبت انا
آت اىل اسطنبول .نلتقي مساء".
السادسة والنصف مساء اليوم نفسه17 ،
ترشين االول ،هبطت الطائرة يف املطار ومنها
صحب رجال االستخبارات الرتكية املدير العام
لالمن العام اىل الفندق حيث ينتظره خالد
العطية وغانم الكبييس.
قال لهام :منذ سنة ونصف سنة انا افاوضكام
من دون ان ّ
اخل يوما بالتزام او تع ّهد .عندما
اجد نفيس غري قادر عىل تنفيذ التزام اخرج
من امللف .ساوقف دوري اآلن يف صفقة
التبادل رغم انني ال ازال اسعى لدى الجانب
السوري.
رشح لهام موقف دمشق .قال :ال الوم السوري
الن الخاطفني هم الذين تالعبوا بالتفاوض
وسياقه يف اللحظات االخرية ونحن نوشك عىل
انهائه.
رد الوزير بان الخاطفني يطرحون مجددا
تجزئة صفقة التبادل.
قال :التجزئة مرفوضة لدينا منذ وقت طويل.
سأال عن املخرج ،فرد :مثة محاولة ابذلها
توجب بقاءنا هنا  24ساعة اخرى ،يف خالصتها
اقول لكام ان امللف انتهى فعال ونهائيا او
اعيدوا اللبنانيني اىل الخاطفني .وانا اعني ما
اقول.

يف ايدي قطر

كان الخاطفون قد اصبحوا حينذاك ،منذ
صباح االربعاء  16ترشين االول ،داخل االرايض
الرتكية .نقلهم الخاطفون معصويب االعني ـ
للمرة االوىل منذ خطفهم ـ لئال يتع ّرفوا اىل
االماكن التي مروا فيها ،وادخلوا رؤوسهم يف
اكياس .رسعان ما فاجأهم احد حراسهم من
الخاطفني هو احمد ابوعيل بالقول :سيفرج
عنكم .بانقضاء وقت قصري اضحوا داخل
االرايض الرتكية.
تسلمهم رجال استخباراتها وادخلوهم يف
غرفة مريحة بعدما رفعوا االكياس عن
رؤوسهم ،واجلسوهم عىل مقاعد وثرية.
اقتادهم مسؤول امني تريك ع ّرف عن نفسه
بانه عبدالله ابو ياسني من وزارة الخارجية .يف
ما بعد اكتشفوا انه من االستخبارات.
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ملف خاص
قال :بدءا من هذه الساعة انتم محررون.
طلبوا االتصال بعائالتهم فرفض .طلبوا مكاملة
اللواء عباس ابراهيم ،فرد :يعرف كل يشء
عنكم ،وهو طأمن اهاليكم.
جال بهم رجال االستخبارات يف اضنة واشرتوا
لهم ثيابا وافسحوا لهم يف التس ّوق والرتفيه.
ثم عادوا بهم اىل انقرة وامضوا فيها يوما،
فاىل اسطنبول حينام فوجىء املخطوفون
بالسلطات الرتكية تنظم لهم برنامجا سياحيا،
تزامن مع مفاوضات كانت تجري يف مكان
آخر.
يف االيام الثالثة يف اسطنبول بقوا يف حراسة
االستخبارات الرتكية .بانطوائها سلموا اىل
املفاوض القطري الذي اح ّلهم يف فندق بضع
ساعات ،يف ظل استمرار حامية االستخبارات
الرتكية ،قبل ان يتم تسليمهم اىل اللواء عباس
ابراهيم.
خابر خالد العطية االمري متيم وعاد بجواب
يقيض بابقاء باب التفاوض مفتوحا والتعويل
عىل دور املدير العام لالمن العام لحلحة
العقد املستجدة.
قال لوزير الخارجية بعدما اطلعه عىل الوقائع
االخرية والعراقيل املباغتة التي حالت دون
ابرام الصفقة :ع ّول عىل دور اللواء عباس
ابراهيم .اذا افلح انتهى االمر ،واال فهو معذور.
حمل جواب االمري اليه قائال :اذا َ
كنت تعتقد
بان يف امكانك تذليل العراقيل بضامنتك ،نحن
اىل جانبك .ولكننا نعذرك اذا مل تو ّفق.
اضاف :تستطيع تس ّلم اللبنانيني التسعة من
اآلن.
رد :ال اظن احدا يجد نفسه يف اسعد لحظة يف
حياته كهذه .ان اتس ّلم اللبنانيني التسعة اآلن
وانا يف ّ
حل من اي التزام او تع ّهد سابق .انها
فع ًال اسعد لحظة .نادرة واستثنائية .ال ميكن
احدا يؤىت خيارا كهذا ال يفرحه.
ينقض وقت قصري عىل اجتامعهام18 ،
مل
ِ
ترشين االول ،بلغ اىل عباس ابراهيم ان وزارة
الخارجية القطرية اصدرت بيانا اعلنت فيه
نجاح وساطتها لدى الخاطفني.
وجد يف البيان عنرصا اضافيا لتعقيدات جديدة
بحرص الوساطة بالدوحة وتجاهل الرشيكني
اآلخرين السوري والرتيك ،واالنتقاص ضمنا من

رد :اكيد .Deal
قال :هل اقول لالتراك انك انت خطفت
الطيارين.
رد :قل ذلك .مبقدار وثوقك بان اللبنانيني
التسعة معك ،انا واثق بان الطيارين معي،
ويف وسعي احضارهام.
قال مجددا.Deal :

الصفقة املزدوجة

ورقة يف دفرت املخطوف محمد منذر يعدد املعسكرات التي احتجز املخطوفون فيها وايامها.

عباس ابراهيم السماعيل
حقي :سبب خطف الطيارين
هو استمرار خطف
اللبنانيني التسعة
دوريهام ،وتوقع ان يستفزهام البيان.
خابر وزير الخارجية ،فاجابه بانه تلقى أمرا
من حكومته باصدار البيان بعدما اصبح
اللبنانيون التسعة يف عهدته.
من اسطنبول اتصل اللواء مبكتبه يف بريوت،
وطلب اصدار بيان يفيد بوجود اللبنانيني
املخطوفني يف عهدة القطريني ،وهو ما مل
يفصحوا عنه .مل يأت بيان وزارة الخارجية
القطرية عىل انهم باتوا مع الوزير ،مكتفيا
بابراز نجاح وساطة حكومته.
بشيوع الخرب الذي وزعته املديرية العامة
لالمن العام ،اتصل به خالد العطية واستفرس
منه عام تردده وسائل االعالم اللبنانية عن
وجود اللبنانيني التسعة لديه.

سأله :اليسوا عندكم؟
رد :بىل.
قال :اذا ما صدر يف بريوت صحيح .انت قلت
ان الوساطة نجحت ،وانا اذهب اىل ابعد من
ذلك ،واقول انهم اصبحوا عندكم.
صباح اليوم التايل 19 ،ترشين االول ،قال خالد
العطية ملحاوره اللبناين ،وهام يرتشفان القهوة
يف الفندق :تركيا تريد الطيارين املخطوفني.
رد :التزمت امام اسامعيل حقي ان انتهاء ملف
اللبنانيني التسعة يف اعزاز ينهي فورا خطف
الطيارين الرتكيني يف لبنان .ال ترابط بينهام ،اال
ان امللف الثاين نتيجة حتمية للملف االول.
قال :ما هو الضامن؟
رد :الضامن لدى االتراك.
قال :كيف؟
رد :كلمة منهم.
قال :كيف ميكن التأكد من هذا الضامن؟
رد :اللبنانيون التسعة لديك ،اليس كذلك؟
قال :نعم.
رد :الطياران الرتكيان معي .لنقل انني انا َمن
خطفهم .اآلن انت خاطف اللبنانيني التسعة
وانا خاطف الرتكيني.
قال.Deal :

مذ ذاك تسارعت االحداث والوقائع .ساعة
تلو اخرى بدا الوقت مثينا للغاية .اتصل وزير
الخارجية القطري باملسؤولني االتراك واطلعهم
عىل فحوى الحوار مع عباس ابراهيم ،فوافقوا
عىل الصفقة ،وقد اضحت من شقني متالزمني:
اطالق اللبنانيني التسعة والطيارين الرتكيني
االثنني .بيد ان املحاور الرتيك اشرتط تزامن
التبادل .يف وقت واحد تقلع الطائرة القطرية
تقل اللبنانيني التسعة من مطار صبيحة يف
اسطنبول والطائرة القطرية تقل الطيارين
الرتكيني من بريوت.
اطلع الوزير القطري املدير العام لالمن العام
عىل الطلب الرتيك ،فوافق .للتو اجرى اتصاالت
باملديرية العامة لالمن العام واملرجعيات
الشيعية املتابعة امللف بغية مامرسة ضغوط
لتسليم الطيارين الرتكيني انطالقا من الضامن
الذي بات يف يده :عودة اللبنانيني اضحت
اخريا حقيقة بعدما انتقلوا من والية الخاطفني
عليهم اىل والية القطريني.
مل يصدق احد يف بريوت لحظتذاك انهم
سيعودون.
مل يكن اللواء ابرهيم التقى باملخطوفني
اللبنانيني اال يف املطار .اتصل به خالد العطية
واعلمه بانهام سيذهبان معا اىل مطار
صبيحة .كان فيدان حقان يف انتظارهام.
سأله اللواء عن املخطوفني اللبنانيني ،فاخربه
بانهم يف الصالون .ما ان دخل عليهم حتى
اذهلهم وجوده بينهم فاقبلوا عليه بحرارة
يصافحونه ويعانقونه .كانت تلك اشارة
كافية اىل انهم اضحوا فعال يف امان ،بني ايدي
سلطات بالدهم .بىك بعض املخطوفني متأثرا،
رسعان ما انتقلت عدوى الدموع اىل مدير
االستخبارات الرتكية الذي آثر يف اللحظة

املؤثرة تلك االنسحاب من القاعة.
يف املطار تبلغ اللواء ابراهيم من العميد
منح صوايا معلومات تفيد بوجود الطيارين
يف بلدة يونني يف قضاء بعلبك ،وان االنتقال

بهام اىل بريوت برا يستغرق وقتا طويال ،اىل
اكرث من ثالث ساعات ،من شأنه تأخري صفقة
التبادل فيام املخطوفون اللبنانيون ينتظرون
يف مطار صبيحة .حاول االتصال بقائد الجيش

"أبو ابراهيم"
يف  17كان��ون الثاين  2013توافرت معلومات ع��ن مقتل عامر الداديخي ("ابو ابراهيم") .تضاربت
وتشعبت منها انه اصيب بقذيفة يف اشتباكات كان يشارك فيها يف مطار منغ يف حلب.
يف اجتامعه مبدير االس��تخبارات الرتكي��ة فيدان حقان ،يف وقت الحق يف انقرة ،س��أله املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عن مالبسات مقتله.
رد :اىت اىل املستشفى مصابا يف قدمه ،فامت.
قصها عليه "ابو ابراهيم" الذي اتصل به يوما يطلب وساطته
روى وزير الداخلية مروان رشبل قصة ّ
لدى االتراك بعدما اس��تفحل خالف نش��ب بينه وبينهم .اكتشف الوزير بعدما تحقق ان جانبا من
الخالف ذو بعد امني ال يرتبط بالشخص فحسب.
س��أله الوزير م��اذا يتوقع منه ان يفعل لدى االتراك .رد "ابو ابراهي��م" يف املكاملة التي اجراها به:
عالقتي بهم س��يئة ،وانا مطلوب مبذكرة توقيف ص��ادرة عنهم ،ومالحق من الدولة الرتكية بتهريب
اسلحة ومخدرات منذ ما قبل اندالع الحرب يف سوريا.
عل��م من��ه الوزير اللبناين ،وهو يحدّثه ع�بر الهاتف ،ان بيته واهله وعائلت��ه يف اعزاز عند الحدود
الرتكية ـ السورية .وكان يعمل قبال يف جمع القاممة.
رد مروان رشبل :سارى ما ميكنني فعله.
اال انه مل يفاتح االتراك يف امره.
يف ما بعد علم ان "ابو ابراهيم" جرح يف اشتباك بعد هجومه عىل قرية تسمى العني ،وبرتت قدمه.
مل يكن مثة مستشفى يف املنطقة فنقل اىل تركيا للمعالجة.
عندما س��أل الوزير الحقا ديبلوماسيا يف الس��فارة اللبنانية يف انقرة عن مصريه ،وقد انقطعت متاما
اخباره ،قيل له انه مات.
س��أل رئيس االس��تخبارات الرتكية فيدان حقان عنه ،فاجابه :وصل اىل املستشفى ميتا ،علام اننا كنا
عىل علم باصابته برجله ليس اكرث .ثم مات.
ال ينىس اللبنانيون ان قائد عصابة الخاطفني اطل ذات مس��اء عىل محطات التلفزة اللبنانية ،وقال
ـ وآث��ار دماء عىل يديه بغية تأكي��د روايته ـ ان اللبنانيني املخطوفني قتلوا جميعا يف قصف الجيش
السوري اعزاز.
للفور اتصل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مبدير االستخبارات الرتكية مستوضحاً ما
حدث ،فرد :املعلومات املتوافرة لدينا ان ليس من لبنانيني جرحى او قتىل يف املستش��فيات الرتكية
التي استقبلت ضحايا القصف.
وجزم له بصحة هذه املعلومات.
ظه��ر اليوم التايل ،كان عباس ابراهيم يف تركيا يجتمع مبح��اوره الذي اخطره ـ تبعا ملعلومات لديه
قال انها موثوق بها ـ ان اللبنانيني املخطوفني ال يزالون احياء.
قال :ثق بان ال احد منهم ُجرح حتى.
رد املدير العام لالمن العام :اش��اعة كهذه كافية للتس��بب بفتنة شيعية ـ سنية يف لبنان ال نستطيع
تح ّملها ،وإن قيل ان الجيش السوري هو الذي قصف اعزاز .سيقول اهاليهم ولبنانيون آخرون ـ وان
كانوا يؤيدون النظام ـ قتلوا النهم مخطوفون وليس الن النظام هو الذي قصف.
خابر املدير العام لالمن العام "ابو ابراهيم" مرة واحدة ،عىل اثر تكليف رئيس الجمهورية إياه تويل
ملف التفاوض .اتصل به ،اال انه رفض بادىء بدء التحدث معه ،ثم وافق.
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تعميمها عىل االهايل املتخوفني وعىل محطات
التلفزة واحدة تلو اخرى .صور يف صالون
مطار صبيحة ،ومع اللواء ،ثم لدى صعودهم
اىل الطائرة وتوزعهم املقاعد عىل نحو مامثل
لحال الطيارين الرتكيني .كان بروز عباس
ابراهيم يف الصورة مع املخطوفني كافيا يك
يهدأ غليان االهايل الذين تسمروا يف املطار
ساعات طويلة ينتظرون.

خريطة اعزاز تسلمها وزير الداخلية مروان رشبل من االستخبارات الرتكية لالطالع عىل مكان احتجاز اللبنانيني.

العامد جان قهوجي ،فلم يوفق .خابر رئيس
الجمهورية ميشال سليامن وطلب منه
املساعدة عىل تأمني طوافة عسكرية اىل
القاعدة الجوية يف رياق الحضار الطيارين
من يونني ،ومنها اىل مطار بريوت .أمر الرئيس
بارسال طوافة من القاعدة الجوية يف بريوت
واجهت بعض الصعوبات يف االقالع بسبب
غيوم اربكتها ،قبل أن متيض اىل هناك.
برفقة ضابطني من االمن العام هام رئيس دائرة
املعلومات يف البقاع جامل الجاروش ومعاونه
عيل مظلوم ،احرض الطياران املخطوفان
من يونني برا اىل رياق وسط اجراءات امنية
مشددة ،ثم بالطوافة العسكرية اىل مطار
بريوت الثامنة مساء.
يف تلك االثناء ،بغية تطمني السلطات
الرتكية اىل سالمتهام ،طلب عباس ابراهيم
من ضباط املديرية الذين يرافقون وقائع
اللحظات الصعبة تزويده عرب whatsapp
صور الطيارين منذ اول رحلة اطالقهام .يف
مطار رياق ،ثم لدى صعودهام يف الطوافة،
ثم جلوسهام فيها ،ثم يف مطار بريوت .راح
بدوره يطلع مدير االستخبارات الرتكية فيدان
حقان عليها ،وهو اىل جانبه يف مطار صبيحة.
كان السفري الرتيك يف بريوت انان أوزيلديز اىل

اللواء ابراهيم لوزير
الخارجية القطري:
ارسال الئحة جديدة من 226
اسما ادخل على الصفقة
عنصرا جديدا يؤخر بتها

جانبهام يف لحظات مغادرتهام مطار بريوت.
رسعان ما تلقى يف الوقت نفسه ،بالطريقة
اياها ،رسائل قصرية تفيده بتذمر االهايل من
تأخر عودة املخطوفني ،وقلقهم من احتامل
عرقلة عودتهم مجددا بعد تأخر اقالع طائرتهم
كام يف املرة السابقة ،وكان منتظرا هبوطها يف
مطار بريوت السادسة مساء .رسعان ما اغضبهم
انها مل تكن قد اقلعت بعد من مطار صبيحة
يف انتظار استكامل ترتيبات الصفقة املزدوجة.
راح املدير العام لالمن العام ،هو اآلخر ،يرسل
صور املخطوفني التسعة معه من هاتفه
الخاص  whatsappاىل بريوت ،وتوىل رئيس
مكتب شؤون االعالم العميد منري عقيقي

مل تسمح تركيا باقالع الطائرة التي تقل
اللبنانيني التسعة قبل التأكد من سفريها الذي
احتجب عن االعالم من ان الطائرة القطرية
االخرى التي تقل الطيارين قد اصبحت يف
السامء .ما ان اضحى املخطوفون التسعة يف
الطائرة ،اتصل برئيس الجمهورية واطلعه عىل
اللحظات االخرية من تنفيذ الصفقة ،واخطره
بانهم باتوا يف طريقهم اىل بريوت يصحبهم
فريق التفاوض القطري وزير الخارجية خالد
العطية ومدير امن الدولة غانم الكبييس.
للفور اتصل الرئيس بامري قطر الشيخ متيم بن
حمد وشكر له مبادرته وجهوده.
بذلك اسدل الستار عن فصلني طويلني شائكني
يف العالقات اللبنانية ـ الرتكية مل يفتعلهام
البلدان ،بل تسببت بهام عصابة مسلحة .كان
خطف اللبنانيني التسعة احد اطول فصول
خربها اللبنانيون يف خطف بدأ يف اعزاز
يف شامل سوريا ،ثم امىس بني ايدي خمس
عواصم تقاسمت وساطة حله.
يف خامتة الساعات الشاقة من املفاوضات ،قال
املدير العام لالمن العام للصحافيني يف املطار ،ما
ان هبطت الطائرة ونزل املخطوفون ،ان املهمة
كانت هاجسه مذ كلفه اياها رئيس الجمهورية.
اضاف" :كنت مؤمنا بان الزوار الذين تم
تحريرهم كانوا يقصدون بيتا من بيوت الله،
والذي يقصد بيت الله يسهل له الله كل يشء
لينال حريته".
قال ايضا" :ال أحب القول ان ما جرى صفقة.
االفضل ان يقال انه انجاز وطني ادى إىل
تحرير املخطوفني .انا اآلن اعمل كمدير عام
لالمن العام بعيدا من الطوائف .الوطن هو ما
نعمل يف سبيله وليس املذاهب والطوائف".
وهل ُينـــسب اليه هذا االنجاز ،اجاب" :هذا
االنجاز هو للدولة اللبنانية".

صورة التقطت بالهاتف الخاص للواء عباس ابراهيم يف
طائرة العودة لطأمنة االهايل يف بريوت اىل سالمتهم.

لبنانيان عائدان.

إىل دمشق والدوحة

اليوم التايل ،االحد  20ترشين االول ،قصد
املدير العام لالمن العام دمشق واجتمع
باملسؤولني االمنيني وشكر لهم جهودهم يف
املساعدة عىل عودة املخطوفني اللبنانيني .يف
طريق عودته اىل بريوت ُأخرب برغبة الرئيس
بشار االسد يف استقباله.
العارشة قبل ظهر اليوم التايل 21 ،ترشين
االول ،استقبله الرئيس السوري .تحدثا
طويال يف هذا امللف ،ومل يخف الرئيس االسد
امتعاضه من بعض مراحل التفاوض والسيام
منها تع ّمد عرقلة االفراج عن املخطوفني ،عرب
ارسال لوائح اضافية بسجناء سوريني الطالقهم
يف سياق الصفقة تلك .شكر له املدير العام
لالمن العام جهوده وتجاوبه مع الطلب
اللبناين حيال الئحة السجينات السوريات.
الخميس  24ترشين االول ،توجه اللواء
ابراهيم اىل قطر بعدما تبلغ قبل ساعات رغبة
امريها الشيخ متيم بن حمد يف استقباله يف
الدوحة لـ"لقاء املفاوض الرشيف الذي كان له
دور كبري يف انجاح امللف ،وانجزه بصرب وطول
اناة واداره محافظا عىل مصالح بلده والبلدان
الرشيكة يف امللف" كام خاطبه غانم الكبييس.
يف القرص االمريي ،خاطب متيم بن حمد زائره
بالقول :كنت اود التع ّرف اىل الذي فاوض

وزير الخارجية القطري:
لدي أمر من االمير بان اخيّم
في تركيا حتى انجاز امللف
نهائيا

بتلك الطريقة .الذي قال يف احدى اللحظات
وهو يدافع عن صدقيته ،انه ال يريد تسلم
اللبنانيني التسعة.
يف اللقاء ابدى االمري ارتياحه اىل ما عدّه انجازا
يكاد يكون دوليا .ومل يرتدد يف توجيه تحية اىل
الدور اللبناين يف املفاوضات بقوله :كان جزءا
اساسيا يف نجاح الوساطة القطرية.
كان الشق اآلخر من الصفقة قد ُج ّمد بعدما
ارسل الخاطفون الئحة جديدة رفضتها دمشق
التي اطلقت عددا من السجينات كن قد
ختمن مدة حبسهن .مل يكن اطالقهن يف صلب
صفقة التبادل .استكملت يف االيام التالية22 ،
ترشين االول و 23منه ،بعد جوالت التفاوض
مع املسؤولني االمنيني السوريني ،وافضت اىل
االفراج عن  63سجينة سورية تبعا لالئحة

وآخران.

االوىل للخاطفني ،اىل عدد من السجينات
االخريات كن عىل وشك ختم مدة حبسهن.
عجلت يف انهاء ملف املخطوفني اللبنانيني
التسعة عوامل اقليمية متسارعة ،بعد اشهر
طويلة من التجميد املتعمد .كان الخطر
املبارش لـ"الدولة االسالمية يف العراق والشام"
(داعش) يف صلب قرار العجلة ،وهو دخولها يف
اشتباكات مع "لواء عاصفة الشامل" لالستيالء
عىل اعزاز .كانت قد توافرت معلومات عن
سعي التنظيم املتطرف اىل احتالل املنطقة
وانتزاع اللبنانيني التسعة من خاطفيهم بغية
ادخالهم يف مقايضة مختلفة :مع السلطات
اللبنانية عرب مبادلتهم بسلفيني يف سجن
رومية.
بعدما باتوا محارصين من مسلحي "داعش"،
اتصل الخاطفون باالستخبارات الرتكية وطلبوا
مؤازرتهم مبدّهم بالسالح واملؤن وطرق
االمداد لجبه املهاجمني .رد املسؤولون االتراك
برفض الطلب ما مل يعمدوا اىل اطالق اللبنانيني
التسعة.
يف وقت الحق اطلعوا اللواء ابراهيم عىل
هذا الطلب ،فجاراهم بتجاهله اىل ان يصبح
الخاطفون يف وضع مربك ال يسعهم التخلص
منه اال بتحرير املخطوفني مثن تلقيهم الدعم
الذي يلحون عليه.
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محضر اجتماع المدير العام لألمن العام مع نائب رئيس االستخبارات التركية

بني الطيارين واملخطوفني التسعة :ترابط متعذر
مذ خطف الطيار الرتيك مراد اكبينار ومساعده
الطيار مراد آغا يف  9آب  ،2013عىل طريق
مطار بريوت يف حافلة كانت تقلهام اىل
الفندق ،اعلنت مجموعة اطلقت عىل
نفسها اسم "زوار االمام الرضا" مسؤوليتها
واحتجازهام لديها .ابلغ املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم اىل محاوريه
االتراك باعتقاد جازم بانهام لن يتعرضا الذى.
ُخطفا ردا عىل استمرار خطف اللبنانيني
التسعة يف اعزاز ،وليس بهدف قتلهام الذي
يضاعف يف تعقيدات املشكلة.
يف االشهر السابقة ،مع متادي الخاطفني
يف "لواء عاصفة الشامل" يف فرض الرشوط
واالبتزاز والرتهيب ،وتلويح اهايل املخطوفني
اللبنانيني يف املقابل بالتحرك بغية مامرسة
ضغوط لفرض اطالقهم ،كتب اللواء ابراهيم
اىل رئيس االستخبارات الرتكية فيدان حقان
يحذر من احتامل تع ّرض املصالح الرتكية يف
لبنان للتهديد ،واحتامل استهداف مكاتب
ومؤسسات تركية باالعتداء عليها ،ورمبا
احراقها وخطف رعايا اتراك .ن ّبهه كذلك اىل
احتامل تع ّرض الجنود االتراك يف القوة الدولية
يف الجنوب ملضايقات والتظاهر امام مقارهم

وحواجزهم سعيا اىل توجيه اشارات جدية
اىل حكومتهم ،رغم معرفة االهايل بان الجنود
يتلقون اوامرهم من االمم املتحدة ،وليس
من سلطات بالدهم .بيد انهم يستمرون رمزا
لدولتهم التي يتهمونها باالبطاء يف املساعدة
عىل حل قضية مخطوفيهم.
استبعد يف رسائله اليه خطف جنود اتراك
لالسباب التي تكتفي مبضايقتهم.
ينقض وقت طويل حتى  7آب  2012عندما
مل ِ
بدأ األهايل اإلعتصام من امام السفارة الرتكية
يف الرابية ،واملركز الثقايف ورشكة الطريان يف
بريوت ،وتجمعوا امام مقر الكتيبة الرتكية يف
الشعيتية يف الجنوب .تجمعوا ايضا يف شوارع
عدة كطريق املطار وساحة الشهداء وقطعوها.

مقاربة خطف الطيارين من
منظار امني وسياسي نظرا
الى الواقع املعقد للبنان،
ال من منظار امني فقط

لدى تبلغه خطف الطيارين الرتكيني صباح
عيد الفطر ،كان املدير العام لالمن العام
يف باريس .ظهرا تلقى مكاملة من رئيس
االستخبارات الرتكية سأله عن تدخله
الطالقهام.
رد :انا اآلن يف فرنسا .يف اجازة.
قال :لدينا طياران مخطوفان لديكم.
رد :نحن لدينا تسعة مخطوفني لديكم.
نتحادث فور عوديت اىل بريوت.
قال :نحن مربكون بخطف الطيارين.
بعبارات مشابهة رد :ونحن منذ اكرث من سنة
مشغولون بتسعة مخطوفني قريبا منكم.
اكتفى فيدان حقان بتعقيب مقتضب:
حسنا .اعتقد انني فهمت.
انتهت املكاملة عند هذا الحد.
فور عودته اىل بريوت ،خابر عباس ابراهيم
فيدان حقان مجددا ،وطأمنه اىل سالمة
الطيارين املحتجزين يف مكان يجهله ويجهل
خاطفيه .اخطره انه يبذل جهودا للعثور
عليهام .جزم له ايضا بان اي اذى لن يلحق
بهام.
مل تنقض ايام قليلة حرض اىل بريوت نائب
رئيس االستخبارات الرتكية عبد الرحمن
بلجيك ،وهو سفري سابق يف اليابان وليبيا
انتقل يف ما بعد من مالك وزارة الخارجية
اىل االستخبارات وعني نائبا لفيدان حقان.
يف  14آب ،اليوم الخامس لخطف الطيارين،
استقبله املدير العام لالمن العام يف مكتبه.
ابرز اللواء ابراهيم امام املسؤول االمني
الرتيك املواقف اآلتية:

الطياران الرتكيان املخطوفان.

 1ـ تأكيد سعيه الشخيص والجهود املستمرة
لضباط املديرية منذ اكرث من سنة واربعة
اشهر لحل موضوع خطف اللبنانيني يف
اعزاز ،مع ما واجهه خطفهم من مشاكل

اهايل املخطوفني يف الشارع احتجاجا.

كخطف مواطنني تركيني وتحريرهام الحقا.
والحظ ان خطف الطيارين اكرث تعقيدا من
خطف املواطنني الرتكيني.

املصالح املشتركة للبنان
 2ـ رفض الربط بني خطف الطيارين يف وتركيا يجب ان تتقدم
بريوت وخطف اللبنانيني التسعة يف اعزاز ،مصالح الخاطفني
موضحا ان هذا الربط يعقد االزمة ،خصوصا
وان خطف اللبنانيني وقع يف االرايض
السورية ،يف حني خطف الطياران يف لبنان،
االمر الذي يضع املسؤولية عىل عاتق
السلطات اللبنانية.

 3ـ قال للزائر الرتيك انه يدين خطف
الطيارين بدرجة مطابقة الدانته خطف
اللبنانيني يف سوريا.
 4ـ وعدت الجهة الخاطفة بتزويد الجانب
اللبناين اسامء  1500موقوفة سورية ،اال انها
زودته اسامء  500موقوفة سورية فقط.
بادر الجانب اللبناين يف املقابل اىل االتصال
بالسلطات السورية ومتكن من الحصول
منها عىل وعد باخالء املوقوفات السوريات.

لكن الجهة الخاطفة اوقفت البحث يف
بقية اسامء املوقوفات ،وطالبت باخالء
جميع املوقوفات السوريات يف مقابل اخالء
مخطوف لبناين واحد .هذا ما تم رفضه.
وابلغ اىل زائره ان عىل الجهة الخاطفة ان
تعلم بان املوقوفات السوريات مسجونات
يف سوريا وليس لدى السلطات اللبنانية،
وكان االجدر بها شكر الجانب اللبناين عىل
جهوده الخالئهن.
 5ـ اكد ان واقع املصالح املشرتكة للبنان
وتركيا يجب ان يتقدم مصالح الخاطفني،
وان الوقت حان للتعامل معهم بجدية اكرب.

 6ـ قال ان الجهة الخاطفة وضعت الجانبني
اللبناين والرتيك يف املكان الذي تريده ،وبدأت
تيسء اىل العالقات الثنائية بني البلدين،
وشدد عىل وجوب منعها من تحقيق هذه
االهداف.
 7ـ شدد عىل انه يعترب ضامن االستخبارات
الرتكية هو كل ما يحتاج اليه للتوجه
اىل سوريا والسعي اىل اطالق املوقوفات
السوريات .وهو ال يريد امرا آخر يف املقابل
باستثناء هذا الضامن.
 8ـ ال ميكن مقاربة خطف الطيارين
من منظار امني فقط نظرا اىل الواقع
املعقد للبنان ،بل تحتاج هذه املقاربة
اىل جهد امني وسيايس يف آن ،مبديا
اقتناعه بالخامتة السعيدة لهذا امللف.
وهو ما تسعى االجهزة االمنية اللبنانية
اىل تحقيقه من خالل الجهود الكبرية
التي تبذلها .اضافة اىل اجامع املرجعيات
السياسية والدينية والحزبية الشيعية عىل
رفض الخطف.
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اللبنانيني .اال ان الحادثة ولدت شعورا
بالرعب لدى الكثريين من االتراك ،مطالبا
برضورة الخروج من هذه االزمة يف ارسع
وقت ممكن للحد من انعكاساتها وتأثرياتها
عىل عالقات البلدين.

 8ـ يعتقد الرأي العام اللبناين بان لرتكيا
قدرة التأثري عىل الخاطفني ،موضحا انها
تحاول وتسعى فعال اىل ان تؤسس لتأثري
كهذا ،لكنها مل تنجح يف الوصول اىل النتيجة
املرجوة حتى اآلن.

 2ـ قال ان حكومته دخلت عىل خط معالجة
ملف املخطوفني اللبنانيني بنية حسنة من
دون تعمد اخفاء اي معلومات .ودعا اىل
وجوب معرفة عائالت املخطوفني اللبنانيني
ان من غري املستحسن الضغط عىل تركيا
الطالق ابنائها يف ظل عدم وجود مخطوف
لبناين يف تركيا.

 9ـ قال ان الضامن الذي طالب به املدير
العام لالمن العام كانت لتقدمه تركيا قبل
وقت طويل لو كان يف استطاعتها ،اال ان
تعقيدات الوضع يف سوريا وتعذر توجيه
الجهة الخاطفة ال ّ
ميكن تركيا من تقديم اي
ضامن .ما قامت به حتى اآلن كان صادقا،
لكن الضامن املطلوب منها امر صعب
للغاية.

 3ـ درست السلطات الرتكية كل الخيارات،
ومنها اللجوء اىل اقفال كل االبواب وايقاف
عملية التفاوض املرتبطة باملخطوفني
اللبنانيني نظرا اىل االنزعاج الكبري من خطف
الطيارين.
 4ـ قدّ ر باسم حكومته الجهود التي يقوم
بها املدير العام لالمن العام وجهازه .اال ان
االمر يحتاج اىل مزيد من تلك الجهود.
 5ـ ابدى تخوفه من ان عدم حل قضية
الطيارين سيدخل الجهازين يف مأزق كبري،
خصوصا وان تناول االعالم الرتيك املوضوع
يؤدي اىل التأثري عىل الشارع الرتيك والرأي
العام الرتيك.
 9ـ قال ان طلبه ضامن جهاز االستخبارات
الرتكية يعود اىل عدم ثقته بالجهة الخاطفة
واالقتناع بحجم تأثريه عليها ،وان الغاية من
هذا الطلب ضامن تنفيذ الجهة الخاطفة
وعودها.
 10ـ اكد ان الطيارين الرتكيني مظلومان ،وهو
لن يرتاح حتى اخالئهام ،وسيتابع الضغوط
التي ميارسها منذ االثنني  12آب  2013يف
هذا االتجاه ،وعىل استعداد لوضع كل رصيده
املهني يف مقابل اطالقهام ،نظرا اىل انه مل يرش

يوما اىل ان تركيا قصرّ ت يف بذل الجهود الالزمة.
بدوره ،نائب رئيس االستخبارات الرتكية
طرح املواقف اآلتية:
 1ـ وافق املدير العام لالمن العام رأيه يف
عدم احداث ترابط بني خطف الطيارين
وخطف اللبنانيني ،لكنه اعترب ان عائالت
املخطوفني اللبنانيني ربطت بينهام .الحظ
ان الخطف اصاب العالقات الثنائية بني
البلدين بالرضر ،بعدما اكد ان الشعب
الرتيك يقف عىل مسافة واحدة من جميع

 6ـ ابدى استعداده لحمل اي رسالة من
املدير العام لالمن العام اىل املسؤولني
االتراك بهدف الحد من االرضار التي قد
تلحق بحادثة خطف الطيارين ،ملا لهذا
املوضوع من اثر كبري ومدمر ،وما اقوله هنا
هو يف منتهى الرصاحة والشفافية.
 7ـ نفى ان تكون لرتكيا مصلحة سياسية
او غري سياسية ،مبارشة او غري مبارشة ،يف
ملف مخطويف اعزاز .وتحدّ ث عن بذلها
جهودا كبرية الخالئهم.

عندما حدّثه عن رفضه الربط بني ملفي
الطيارين واملخطوفني التسعة ،عزا اللواء
ابراهيم السبب اىل املحافظة عىل هيبة
الدولة الرتكية وسمعتها .قال :آمل يف ان
تكونوا حرصاء عىل مصالحنا عىل نحو حرصنا
عىل مصالحكم.
يف وقت الحق ،اكد املوقف نفسه مرارا لفيدان
حقان ،واسهب يف رشح وجهة نظره :الطياران
خطفا يف لبنان ،ومن واجبنا كاجهزة امنية
البحث عنهام واطالقهام النهام محتجزان
عىل اراضينا .فرع املعلومات يف قوى االمن
الداخيل يبحث عنهام .واجباتنا ايجادهام
وتحريرهام النهام خطفا يف لبنان .بالتأكيد
ليس من واجباتكم انتم االتراك تحرير
املخطوفني اللبنانيني كونهم خطفوا عىل
االرايض السورية ،اال اننا نطلب مساعدتكم
ونحن متيقنون من وجود وسائل ضغط
لديكم تؤدي اىل اطالقهم من خاطفيهم.
اضاف :انتم تحجمون عن استخدام
وسائل الضغط عىل خاطفني يستخدمون
مستشفياتكم ويتطببون عندكم ،ومتدونهم
باملؤن والسالح والطعام حتى .يف وسعكم
اقفال هذه االبواب ،وترون اذ ذاك ماذا
يحصل .هذا ما اريده منكم فقط ،وعندئذ

وضع الخاطفون لبنان
وتركيا في املكان الذي
يسيء الى عالقات البلدين

يطلقون اللبنانيني .اعيدوا الينا اللبنانيني
وتعاونوا معنا وفق ميزان املصالح.
ّ
ظل مكان خطف الطيارين غامضا بني بريوت
والجنوب والبقاع ،وكذلك هوية خاطفيهام،
وظلت صلة وصل املدير العام لالمن العام
بالخاطفني من خالل اهايل املخطوفني
التسعة .كان مثة ما يطمئنه دامئا اىل عدم
تعرضهام الذى.
عندما خابره رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس الحكومة نجيب ميقايت ،عىل اثر
تلقيهام مكاملة هاتفية من وزير الخارجية
الرتيك احمد داود أوغلو يطلب تدخلهام لدى
الخاطفني الرسال اشارة ايجابية اىل عائلتي
الطيارين يف عيد األضحى 15 ،ترشين االول،
اتصل اللواء بدوره بالشيخ عباس زغيب
ـ املكلف من املجلس االسالمي الشيعي

االعىل متابعة ملف املخطوفني التسعة لدى
السلطات الرسمية ـ وطلب منه التواصل
مع اهايل املخطوفني ،ومن خاللهم مع
خاطفي الطيارين لتوجيه االشارة االيجابية
تلك .تحدّث الشيخ عباس زغيب مع اهايل
املخطوفني وحضهم عىل مالقاة اقرتاح عباس
ابراهيم اصدار بيان اىل الخاطفني يناشدونهم
اتاحة الفرصة للطيارين يك يخاطبا عائلتيهام.
اصدر االهايل البيان ،فظهر الطياران يوم
العيد يف رشيط فيديو يطمئنان عائلتيهام اىل
صحتهام وسالمتهام.
مل يكن الطياران الرتكيان الوحيدين اللذين
خطفا يف لبنان يف حأمة الضجة التي اثارها
احتجاز اللبنانيني التسعة .يف  15آب 2012
خطف افراد من عائلة املقداد عىل طريق
املطار ايدين طوران تيكني واقتيد اىل جهة
مجهولة ردا عىل خطف مجموعة ادعت
انها من "الجيش السوري الحر" اللبناين
حسان املقداد يف سوريا يف  11آب .يف 16
آب خطف مجهولون يف الشويفات تركيا
آخر هو عبد الباسط اورسوالن كان يقود
شاحنة اقتيد بدوره اىل جهة مجهولة .رسعان
ما اطلق الرتكيان .االول يف  11ايلول 2012
والثاين يف  13منه بعد جهود بذلها املدير
وسلام اىل
العام لالمن العام مع الخاطفنيُ ،
السفري يف بريوت.
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«المخطوفون كانوا قضية الوطن وليس طائفة أو مذهبًا»

الشيخ عباس زغيب:
يمس تح ّرك األهالي السلم الداخلي
لم ّ
رووا لـ"األمن العام" أشهر اإلعتقال والتهويل واإلبتزاز واالتهامات

مخطوفو أعزاز :العودة إلى الح ّرية

عىل امتداد  17شهراً ،ما بني  22أيار  2012بهم الخاطفون من مخبأ اىل آخر .يذكرون من "أبو
و 18ترشين األول  ،2013أمىض  11لبنانياً ابراهيم" صورة قاسية كان فيها أقرب اىل "وحش
فصوالً طويلة يف اإلحتجاز لدى تنظيم مسلح قاس ال يرحم" ،وسمري عموري يف صورة مناور
يف املعارضة السورية هو "لواء عاصفة الشامل" ،كاذب كان مسلحوه يصفونه أيضاً بـ"الثعلب".
أفصح يف ما بعد عن مسلحني يتوخون اإلبتزاز عرفوا بعيد مقتل "ابو ابرهيم" مساعده محمد
والرتهيب واإلعتداء .خرب املخطوفون اللبنانيون شوقي الذي حاول ابرام صفقة بيعهم من خاطفني
التهديد والتخويف والرتويع واالتهامات ،آخرين قبل أن ُيقتل بدوره يف ظروف غامضة.
والتنقل بهم من خاطف اىل آخر ،ومن معتقل ستستقر يف ذاكرتهم سنوات مديدة األشهر
اىل سواه حتى بلغت  16مكاناً منذ الساعات الطويلة من معاناة امتزج فيها اإلضطهاد
والتهديد بالقتل باملرض واإلفتقار أحياناً اىل
األوىل للخطف ،عندما جمعوا يف خيم.
عرفوا أول قائد للخاطفني هو عامر الداديخي الطعام والدواء .كان الرصاص يقفز من فوق
امللقب "أبو ابراهيم" قتل يف ما بعد يف ظروف رؤوسهم يف ساعات الليل والنهار ،وبراميل
غامضة .خلفه سمري عموري امللقب "الشيخ منري" .غارات الطائرات تتساقط قريبة منهم ،ويصغون
عندما احتجزوا كان الخاطفون  50مسلحاً .حينام بأمل اىل الخاطفني يحارون يف البحث ع ّمن
أطلقوا مل يكن قد تبقى منهم سوى أقل من يقايضونه بهم باملال .تو ّعدوهم مبصري قاتم ما مل
عرشة بعد مقتل اآلخرين يف املعارك العسكرية .يعرتفوا بتهم سيقت اليهم :مرة هم من "الحرس
أطلق اثنان من املخطوفني اللبنانيني الـ 11يف الثوري االيراين" وأخرى أعضاء يف "حزب الله".
مرحلة أوىل ،ثم أفضت مفاوضات شاقة لبنانية مل يخترب الحجاج الـ 11إميانهم فحسب ،وكانوا
ـ قطرية ـ تركية ـ سورية ،انضم اليها يف أوقات عائدين من العتبات املقدسة .أدركوا أيضاً مغزى
متفاوتة محاور فلسطيني ،اىل تحرير الباقني .يف متاسكهم وتضامنهم يف محنة جعلتهم معلقني
كل مرة ُأمطروا بوعود اإلفراج عنهم كلام تنقل ما بني الحياة واملوت .عندما أمضوا يف الصالة

أيام اعتقال كاد ال ينتهي ،راحوا يصفون أنفسهم
معلقني ما بني السامء واألرض .كتب بعضهم
مذكرات ُمنع من العودة بها لدى إطالقهم،
وبعض آخر ه ّرب دفرتاً صغرياً د ّون فصول
األشهر تلك .مل يرتدد الخاطفون يف جمعهم
يوماً يف غرفة عىل سطح ،محاطة بخزانات
وقود تنفجر فور سقوط قذيفة .خاطبهم "ابو
ابراهيم" بالقول :اندلعت الثورة يف لبنان بسببنا
نتيجة الخالف السنّي ـ الشيعي .راح يس ّمي
الفتنة ثورة ،وينتظر نشوبها.
يف الصفحات التالية يروي املخطوفون قصة
امتحان صعب.

أجرى املقابالت:
داود رمال
غالب نصار
جاد ابراهيم
تصوير :املفتش املؤهل محمد طحيني

بانتهاء محنة املخطوفني اللبنانيني التسعة
يف اعزازّ ،
ظل ممثل املجلس االسالمي
الشيعي األعىل الشيخ عباس زغيب يحمل
ملف بقية املخطوفني يف سوريا ،وخصوصاً
املطرانني يوحنا اليازجي ونقوال ابراهيم
واملواطنني محمد بليبل و حسان املقداد،
لدواع يصفها بانها «وطنية وانسانية أوالً
وأخرياً».
وأوضح لـ«األمن العام» دوافع تكليفه
املهمة بالقول« :من الطبيعي أن يتم
تكليفي اياها كون املجلس االسالمي الشيعي
األعىل مؤسسة وطنية تعنى بهموم الناس
للمساهمة يف معالجتها من منطلق وطني
وانساين .بناء عىل هذا التكليف ،تحركنا نحو
اللواء عباس ابراهيم واللجنة الوزارية التي
ضمت وزراء الداخلية والخارجية والعمل
والعدل والسلطات اللبنانية املسؤولة
واملعنية بالقضية للوصول بها اىل الخواتيم
السعيدة».
لخص الشيخ زغيب أهم نتائج تحركه
بـ«بلسمة جراح أهايل املخطوفني أوالً وقد
عانوا الفراق والحزن والهوان سنة وخمسة
اشهر ،وقد واجهنا صعوبات كثرية وخصوصاً
خالل التحركات التي قاموا بها سعياً
اىل ضبطها وعدم خروجها عن سلميتها،
والتخفيف ثانياً من الضغوط التي كانوا
يتعرضون لها أو يعانون منها .حاولنا قدر
االمكان امتصاص أمل االهايل الناتج من
وتحسسنا معهم انفعاالتهم
عملية الخطف،
ّ
تم التعبري عنها يف بعض
رمبا
االنسانية التي
ّ
ً
االحيان بطرق حادة نسبيا .لكنهم مل يقوموا
ميس السلم
بأي تحرك سلبي أو خطري ّ
األهيل ،أو يع ّرض مصالح البلد للخطر ،أو
الدولة لالحراج .ما قاموا به كان الضغط

الشيخ عباس زغيب.

واجهنا صعوبات
لضبط تحركات االهالي
وابقائها سلمية وتخفيف
الضغوط عليهم
من أجل االفراج عن أزواجهم وأبنائهم
وأحبائهم».
واعترب ان املراحل األخرية من االتصاالت
التي شارك فيها ،قبيل االفراج عن
املخطوفني ،كانت االهم وال سيام منها مع
الوزير مروان رشبل واللواء عباس ابراهيم
وفريق عمله الذي تابع معه أدق التفاصيل.
قال« :اتصل يب اللواء ابراهيم يف الليلة
السابقة الطالق املخطوفني وابلغ ا ّيل انه

ومتوجه اىل دمشق ملالحقة
عائد من تركيا
ّ
التفاصيل األخرية التي تسبق عملية
االفراج عنهم .أقول رصاحة ان بعض القوى
السياسية املحلية والخارجية حاولت إفشال
املهمة والجهود التي كان يقوم بها اللواء
ابراهيم ،لكنه اثبت انه رجل دولة لكل
بالحس الوطني واالنساين.
الوطن ،ويتمتع
ّ
تحسسه
كنت أشعر باألمل يف داخله نتيجة ّ
معاناة املخطوفني واألهايل .وقد حاول
البعض لومه عىل بعض الخطوات او
اللقاءات التي قام بها ،لكنه ال ُيالم أبداً ألن
واجبه كان يحتّم انقاذ املخطوفني وإعادتهم
إىل ذويهم ساملني .من تفاصيل هذه املهمة
رضورة االتصال ببعض املسؤولني السوريني
لتسهيل العملية».
اضاف« :كام توىل اللواء ابراهيم يف وقت
سابق االتصال باملسؤولني السوريني من
أجل االفراج عن جثث مجموعة تلكلخ
وجرحاهم الذين سقطوا يف سوريا ،وعمل
عىل اعادتهم اىل لبنان ،اتصل باملسؤولني
اياهم أيضاً هذه املرة من اجل تسهيل
عملية االفراج عن املخطوفني اللبنانيني.
وهو سيقوم بالتواصل معهم مجدداً النهاء
قضية بقية املخطوفني ومنهم املطرانان
املخطوفان».
ومتنى الشيخ زغيب أن تكون هذه التجربة
«املريرة فرصة يك يظهر االطراف اللبنانيون
انهم جميعا عىل قدر املسؤولية ،ويصري اىل
ابراز ايجابية العمل الذي جرى يك نستفيد
منه يف تجارب أخرى قد مير فيها لبنان،
ومن أجل ان نساهم يف بنائه عىل أسس
صحيحة ،ألن هذه القضية تهم الوطن كله
وليس طائفة أو مذهباًَ .من ال يستطيع أن
يعمل ،فإن صمته أفضل من كالمه».
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ق ّدم «أبو ابراهيم» نفسه كـ«مهرّب دولي» لصناديق السجائر

طلب منه “أبو ابراهيم” التظاهر ضد “حزب الله” في الضاحية

تركت زيارة حسني عمر ملقام اإلمام الرضا يف
مدينة مشهد يف إيران ،طاقة يف قلبه استعان بها
يف األيام الـ 95التي أمضاها يف أيدي الخاطفني
يف أعزاز .طغت عىل مخيلته يف تلك الليايل
الطويلة صور أوالده الثامنية وأحفاده الـ.23
مل ميارس الخاطفون عليه عذاباً جسدياً ،رمبا
احرتاماً لسنه .ع ّوضوا ذلك بعذابات نفسية
من نوع آخر وعبارات مهينة ومواقف ال متت
اىل اإلسالم واالنسانية واألخالق بصلة سوى
جشعهم لجمع املال كام حدّث “األمن العام”.
كان من املخطوفني املحظوظني النه األول الذي
أطلق .أكرث ما ازعجه ته ّكم بعض الخاطفني
عىل زيارة مراقد أمئة الشيعة يف العراق وايران:
«تعود أحكامهم إىل جهلهم بالدين والرسول
واألمئة» .أمىض املحطة األوىل من األرس يف
كرم للزيتون يف أعزاز يف ضيافة “أبو ابراهيم”
الذي أخرب الخاطفني انه يعرف بريوت ومناطق
لبنانية أخرى جيداً.
يف الساعات التي كان يحلو لـ”أبو ابراهيم”
التواصل مع مخطوفيه ،كان يحدّثهم عن
حياته وعمله .مل يخجل من أن يقدّم نفسه
عىل أنه “مه ّرب دويل” لصناديق السجائر بني
العراق وسوريا.
عندما سأله حسني عمر :متى ستفرج عنا؟
أجاب :ان شاالله خري ،انتظروا.
طال االنتظار إىل أن قتل «أبو ابراهيم» بقذيفة
أمام أعني املخطوفني.
روى عنه حسني عمر“ :مل يكن يتمتع بأي
ثقافة .ال يحسن التمييز بني اإلعالم واإلعالن،
بينام الشيخ منري من الذين كانوا يتقنون
فنون الكذب والرياء .تالعبت عصابة الخطف
اإلرهاب بأعصابنا والسعي اىل االيقاع يف
ما بيننا ،فض ًال عن نسج قصص خيالية عن
التدخالت واملساعي السياسية اللبنانية
والعربية لإلفراج عنا يف أرسع وقت».
مل يصدق أن املسؤولني عن خطفه مل يكونوا

عند اعتقاله ،يف طريقه مع رفاقه العائدين
من معرب الحدود الرتكية ـ السورية،
اقتادهم الخاطفون إىل كروم زيتون .يتذكر
عوض ابراهيم شجرة بات يكرهها بسبب
أفواج الربغش والذباب التي كانت تغطي
جذعها وأغصانها .يتذكر ايضاً ـ وهو يرسد
رحلة الخطف يف اعزاز ـ تفاصيل صغرية يف
املعاناة وال سيام منها أوجاع الـ «ميغران»
املزمن (داء الشقيقة) مام أفقده تركيزه
أكرث من مرة لعدم توافر الدواء له ،وتعرضه
لنوبات عصبية مفاجئة كانت تربك َمن
حوله من املخطوفني الذين مل يتوقعوا
نجاته منها.
يتحدث عوض ابراهيم اىل «األمن العام»
بوجع عن األيام والليايل التي أمضاها يف
املعسكر ،التي دفعته أكرث من مرة إىل
«رضب» رأسه بالجدران من شدة اآلم
انتابته .كان وقع الصدمة كبرياً حينام
اكتشف أن الشخص الذي كان يز ّوده ح ّبات
الدواء ـ ويف ظنّه أنها ستح ّد من اوجاعه ـ
يعمل يف كاراج تصليح دراجات نارية .ليس
طبيباً وال ممرضاً .كل ما كان يفعله أنه يأيت
مرتدياً مريوالً أخرض يرمز اىل العاملني يف
قطاع الصحة والطب .يف ما بعد أحرض له
الخاطفون مساعد طبيب جلب معه كمية
من األدوية الرتكية املطابقة لحاله الصحية،
خففت من اآلمه وقللت من االكتئاب الذي
رافقه أربعة أشهر ونصف شهر وسط ضجر
قاتل خ ّيم عىل معظم أيامه الصعبة.
بعد اتخاذ قرار االفراج عنه انفرجت
أساريره .مل يصدق أنه سريى أفراد أرسته
مجدداً.
يف اليوم األخري من الخطف وضعوه يف غرفة
خاصة ،وجلب له الخاطفون وجبة غداء

حسني عمر محظوظ أنقذته س ّنه

حسني عمر.

قتل الخاطفون أشخاصًا
وهم يرتشفون القهوة
ويدخنون السجائر
عىل اتصال باالستخبارات الرتكية بسبب قرب
مكان االحتجاز من الحدود .قال« :أصعب
ما عانيته الضغط النفيس وساعات الفراغ
التي كنا منضيها .أفضل األوقات كانت تأدية
الصلوات وعقد الحلقات الدينية وتالوة القرآن
الذي كان رفيقي الدائم يف ساعات امللامت”.
اضاف« :ال أنىس ساعات النوم املزعجة .كانت
ال تطاق تحت ظالل أشجار الزيتون .مل تكن
أرساب الربغش تربح الخيمة اللعينة حتى
بزوغ الفجر».

راح يلف رأسه بكيس من النايلون يك يقيه من
الربغش ،وينتظر بلهفة االستيقاظ واالستعداد
لصالة الصبح.
استبرش مبوعد اإلفراج عنه عندما زارت
املخطوفني فرق إعالمية تلفزيونية لبنانية،
فأرسل بواسطتها رسائل إىل أرسته حتى سمع
خاطفيه يقولون له :إنت بدك تفل من هون.
قص شعره ،وأجرى
أحرضوا له بيجاما وحالقاً ّ
تسجي ًال صوتياً لقناة “الجزيرة” شكر فيه َمن
ساهم يف اطالقه .عندما سأل الخاطفني عن
اختيارهم له من دون رفاقه ،قالوا له :انت رجل
طاعن يف السن ،وهيئة العلامء املسلمني برئاسة
الشيخ سامل الرافعي طالبت باإلفراج عنك.
زادته تجربة الخطف مت ّرساً يف جبه مصاعب
الحياة والتعايش معها .مل يشأ ان ينىس ما
عرفه منهم .قال« :كان الخاطفون يقدمون
عىل قتل أشخاص وهم يرتشفون القهوة
ّ
ويدخنون السجائر».

اقتلع عوض ابراهيم أشجار الزيتون
بعدما ّ
ذكرته بكروم أعزاز

عوض ابراهيم.

فاجأه معالجه حينما
تيقن من أنه عامل
في كاراج تصليح دراجات
وليس طبيبًا

مقبولة وبضع ح ّبات من الفاكهة .نام يف
جواره عسكري .مل يستطع أن يغمض عينيه
يف تلك الليلة من شدة األمل .األمر الذي
دفع أحد الحراس اىل حقنه بإبرة مهدئة
خففت من أوجاعه .العارشة صباحاً ودّعه
«أبو ابراهيم» عند معرب باب السالمة،
وطلب منه أن يتظاهر يف بريوت والضاحية
الجنوبية ضد «حزب الله».

عندما تس ّلمته االستخبارات الرتكية سأله
ضابط بواسطة مرتجم عن مكان احتجازه،
فأجابه :كنت مخطوفاً يف منزل أمامك يبعد
عنك عرشات األمتار .يف إمكانك رؤيته
بالعني املجردة.
سأله :ملاذا مل تهرب أنت ورفاقك طوال كل
هذه األيام؟
أجابه :مل نستطع بسبب الحراسة التي
كانت تقبض عىل أنفاسنا ،فض ًال عن الخوف
من األلغام املوجودة عىل الحدود.
ر ّد الضابط :ال تصدق تحذيرات كهذه ،فهي
موجودة منذ أيام العثامنيني .ال ألغام هناك.
تحققت أمنيات عوض ابراهيم بالعودة إىل
منزله ولقاء العاملني معه يف «حملة الصدر»
يف حي السلم ،وتوجه إىل بلدته بريتال يف
بعلبك وتفقد منزله .أول ما أقدم عليه قطع
أشجار الزيتون واقتالعها من حديقته بعدما
ذكرته بكروم اعزاز.
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ر ّدد "أبو ابراهيم" أمامنا :لو اطلعتم على الغيب الخترتم الواقع

تعذيب نفسي وطعام قليل وتخويف بالقتل واتهامات

الغصة بالفرحة العارمة لدى حسن
اختلطت ّ
أرزوين .يفاجئك بصربه وإميانه الفائض .ينظر
اىل املقبل من االيام بعني الخشية والقلق
بعدما فقد مصدر رزقه .لكن أمله بقي كبرياً
مبَن نذروا أنفسهم من أجل قضيتهم "ألنهم
لن يرتكوا َمن وقع عليه الظلم رهينة ظلم من
نوع آخر" قال مبرارة.
ّ
فضل عدم الخوض يف التفاصيل ،وأورد محطات
عدّها أساسية .قال لـ"األمن العام"" :وقعنا يف
يد عصابة ادعت أنها جيش حر باسم لواء
عاصفة الشامل ،تبينّ يف ما بعد انها مجموعة
مه ّربني عىل رأسهم املدعو أبو ابراهيم .تبني
أيضاً أن قضيتنا اكرب من مجرد اختطاف 11
شخصاً كانوا يعربون األرايض السوريةّ .مثة
دول كربى كانت يف صلب املوضوع".
وروى" :املحطات املريرة التي عشناها بدأت
منذ لحظة اختطافنا .وضعونا يف خيمتني
وأعطوا كل مجموعة فرشة اسفنج واحدة.
كنا ننام عىل الرتاب والحجارة ونضع رؤوسنا
عىل الفرشة .مررنا يف حالة سيئة جداً .نقلونا
نرتحم
الحقاً اىل غرفة كانت أسوأ ،مام جعلنا ّ
عىل املبيت يف الخيمة .الغرفة مقفلة ونحن
محتجزون بني اربعة جدران وباب حديدي.
معاناة كبرية عشناها بسبب انقطاعنا عن
الناس والهواء والشمس نهائياً ،ومل نكن
نعلم أي خرب عن وضعنا ومتى نطلقّ .
جل
ما كنا نعرفه من خالل الخاطفني أن اهلنا
يعتصمون ويتظاهرون .كان هؤالء فرحني مبا
يحصل ألن همهم الوحيد حصول توتر ما يف
لبنان من جراء قضيتنا .كانوا يح ّرضون من
خالل عملية االختطاف عىل الفتنة املذهبية،
لكنهم فشلوا".
أضاف حسن أرزوين" :أربعة ايام انقطع
الخاطفون عنا ونحن من دون طعام أو ماء أو
صوت يؤنسنا حتى .يف اليوم الرابع فتح الباب
وتم
ووضعوا عىل رؤوسنا اكياساً عازلة للرؤيةّ ،

بني استقبال ضيف ووداع آخر ومعانقة
ثالث من املهنئني بتحريره ،ورشفة قهوة
عربية ،يروي املختار عيل زغيب بعضاً من
معاناة األرس يف اعزاز عىل طريق «مل نكن
نعرف انها كانت تضم ّ
قطاع طرق ولصوصاً
ومسلحني فوضويني».
يروي لـ«األمن العام»« :تبعنا املسلحون
بسياراتهم بعدما دخلنا األرايض السورية
يف اعزاز وأوقفوا الحافلة االوىل وأنزلوا
منها الركاب واحتجزوا خمسة رجال ،ثم
اعرتضوا الحافلة الثانية واحتجزوا ستة
آخرين ،فرصنا أحد عرش كوكباً مخطوفاً يف
لحظة من العمر .التهمة االوىل كانت اننا
من الحرس الثوري االيراين ومن رجال حزب
الله .ثم كانت املعاناة الطويلة .البداية من
التحقيقات االولية يف حضور «أمريهم» ،ثم
حجة جديدة للخطف تفيد بأن يف
اخرتعوا ّ
الحافلتني مسدساً وأجهزة تشويش قبل أن
ينقلونا اىل معسكر قرب جبل صيدنايا يف
حلب حيث جرى التحقيق املط ّول معنا.
كانت تهمتي محصورة يف أنني مسؤول يف
حزب الله».
يستفيض املختار يف رسد أساليب التعذيب
النفيس الذي تعرضوا له ،بدأت بصور
لشخص تع ّرض للتعذيب ّ
مرضج بالدماء.
قال« :هددونا بأن مصرينا سيكون كمصريه
اذا مل نعرتف مبا نسب الينا» .كان املسؤول
عن املعسكر محمد شويف يتصل بشخص
قيل لنا انه يف لبنان يدعى أبو عدنان
لالستعالم عنا .لكرثة ما أثار حويل من أسئلة
وشكوك واتهامات قلت له :أنا بني يديك
افعل ما بدا لك وال تسألني بعد أي سؤال.
أجابني فوراً :انتهى التحقيق معك».
وأوضح أن الخاطفني نقلوهم من مكان اىل
آخر اكرث من  16مرة .روى« :كنا نسمع بكاء
االطفال يف مكان تبينّ يف ما بعد أنه مخيم

حسن أرزونيّ :
توخى الخاطفون إشعال فتنة

حسن أرزوين.

أطلق صرخة الى رئيس
الجمهورية كي تتولى
الهيئة العليا لإلغاثة
مساعدته ورفاقه
نقلنا يف سيارات .بعد ربع ساعة علمنا اننا
أصبحنا داخل األرايض الرتكية".
استعاد ما وصفه بـ"األهوال التي م ّرت ،وكنا
نسمع أصوات القذائف ورصاص القنص .يف
األيام االوىل شاهدنا الطائرات تشن غارات
عىل املنطقة التي كنا محتجزين فيها مام
عرضنا للموت .يف احد االيام د ّوى انفجار
خلف حائط الغرفة التي كنا موجودين فيها
فدمره ،وسقطت الحجارة علينا لكننا نجونا
بأعجوبة .ورغم التعاطي املقبول للخاطفني اال

ان ذلك ال يربر خطفهم لنا .الخطف مدان
وكذلك حجز الحرية .أمنوا لنا الدواء من دون
ان يكشف علينا طبيب حتى ال يرانا احد .كان
طعامنا عبارة عن معلبات .كان أبو ابراهيم
يردد دامئاً انه لو اطلعتم عىل الغيب الخرتتم
الواقع .رمبا هدف بذلك اىل تأجيج الفتنة وكان
يقصد أن احداً مقرباً منا عىل عالقة بعملية
الخطف .لكنني شخصياً مل أصدق كالمه ألنه
رجل فتنة وينفذ ما يطلبه منه الخارج".
بعد نيله حريته أمىض وقته مع عائلته وخضع
لجراحة .قال" :أشعر باألمل مع ان فرحتي
بحريتي ال توصف".
لكن ّمثة ما ن ّغص فرحته ال يفصح عنه .فقد
عمله بعدما أقفل متجره  17شهراً ،وهو
يحتاج يف الوقت الحارض اىل شهرين من
العناية الطبية يك يتعاىف .غاب عن عائلته
سنتني بال معني ،وها هو يطلق رصخة اىل
رئيس الجمهورية يك تتوىل الهيئة العليا لإلغاثة
النظر يف أوضاعه ورفاقه اآلخرين.

علي زغيب :أحد الخاطفني بكى لحالنا

عيل زغيب.

قلت للخاطف :أنا بني يديك
افعل ما تريد وال تسألني
أي سؤال ،فأجابني :انتهى
التحقيق معك
النازحني السوريني يف األرايض الرتكية قرب
الحدود مع سوريا ،وقد فصلنا عن املخيم
رشيط شائك وعدد من األشجار ،حيث كان
يتم العبور اليه من فتحة يف الرشيط».
اضاف« :توىل أشخاص متخصصون عملية
تعذيبنا نفسياً باطالق الرصاص من
الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية
أمام نافذة الغرفة التي احتجزونا فيها
خالل ساعات الليل أو النوم والراحة بهدف
إقالقنا .لكن الحق يقال إن أحد حراسنا

يدعى رشيف بىك لحالنا وخصوصاً يف عيد
الفطر .لكن مل تكن يف يده حيلة .عل ًام أن
بعض الخاطفني كانوا يجلبون إلينا املياه
اىل الحاممات لالغتسال والوضوء .أما قرار
قيادتهم فارتكز عىل التعذيب والخداع،
حتى أنهم كانوا يرتكوننا أربعة أو خمسة
ايام يف الغرفة من دون أن يفتحوا علينا
الباب ،ويلقون بكمية من الطعام فنتدبر
بها أمرنا .تارة نأكل البندورة والبصل ،وطوراً
نسلق األرز ونأكله ،وأحياناً نكتفي بعلبة
طون من دون خبز .هكذا تدبرنا أمورنا مبا
تيسرّ  .مل يشفع لنا عندهم يشء حتى يف
شهر رمضان .مل يقدموا لنا أي وجبة افطار».
وختم حام ًال بيده دفرتاً صغرياً« :د ّونت
بعض املالحظات عىل هذا الدفرت عن الجولة
السياحية ،وكتبت خالل األرس مذكرات تضم
نحو  350صفحة .لكنّ الخاطفني طلبوا منا
قبل نقلنا اىل تركيا أن نرتك كل أغراضنا يف
مكانها».
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بعد مقتل "ابو ابراهيم" ساء احتجازنا ُ
وحرمنا الطعام والنظافة

عباس حمود :حاولوا قتلنا بعبوة ناسفة

يف ايران راودت جميل صالح فكرة العودة
بالطائرة إىل بريوت ،بعد زيارته مقام اإلمام
الرضا يف مدينة مشهد .اال أنه عدل وقرر
العودة مع زوجته وابنته براً يك يتسنى لهم
املرور يف األرايض الرتكية ومشاهدة طبيعتها.
يف األماكن الكثرية التي تنقل فيها إبان
خطفه ،حمل كيس تشكيلة أدوية أعاده معه
اىل منزله .يعاين من الديسك وأجرى متيي ًال
لرشايني القلب قبل الوقوع يف حبائل خاطفيه
يف أعزاز .ال يزال اىل اليوم يتذكر العبارة التي
سمعها من خاطفيه :ان شاء الله تخرجون من
هنا يف وقت قريب .ط ّولوا بالكم.
تنطل الوعود املعسولة عليه ،ألنه مل يبرص
مل ِ
يف وجوه خاطفيه شفقة أو رحمة .أخرب
«األمن العام»« :كان هؤالء بعيدين كل البعد
عن األخالق وحسن التعاطي مع اآلخرين”.
سمع من الشيخ منري روايات عدة عن عملية
التفاوض إلطالقهم تتوالها أكرث من جهة
وعاصمة وصوالً اىل إدخاله “االستخبارات
املرصية يف الوساطات يف هذه اللعبة التي
أعدها أبو ابراهيم وانتقلت إىل مجموعة
أخرى بعد مقتله لالستفادة من هذا الكنز».
مل يخطر يف بال جميل صالح يوماً الهرب من
املعسكر .ليس لتقدّمه يف السن أو خوفاً من
األلغام املزروعة عىل الحدود ،بل اعتقاداً
منه برضورة أن يربط مصريه برفاقه .قال:
«قررت أن أبقى واحداً منهم ،وقد شاركتهم
املعاناة وكرسات الخبز ،وتح ّملنا معاً العذابات
نفسها» .آمله أنه بعيد عن أوالده وأحفاده
الـ.12
كانت أبراج املراقبة ونقاط الحراسة الرتكية
عىل بعد عرشات األمتار من مكان احتجاز
املخطوفني .روى“ :كنا نرى من النافذة الجنود
األتراك وآلياتهم ،ونتساءل يف ما بيننا صباح
كل يوم متى ترانا نخرج من هذا الجحيم”.
أمىض جميل صالح ساعات الليل يف تالوة

جميل صالح.

األدعية ع ّلها تساعده ،أو تنسيه أوجاعه.
يف النهار ،حاول إغامض عينيه رمبا يتاح
له النوم .عندما جيء للخاطفني بتلفزيون
تسمروا أمامه
يف بعض أماكن احتجازهمّ ،
ملتابعة نرشات األخبار .أكرث من مرة شاهد
أفراداً من أرسته ين ّفذون االعتصامات
ويتظاهرون يف الشوارع للمطالبة باالفراج
عنه وعن رفاقه.
قال أيضاً« :كنا نسمع أصوات موقوفني
ومحتجزين سوريني تع ّرضوا للتعذيب ،ومل

يكن يفرج عنهم إال بعدما تسارع عائالتهم اىل
توفري املال للخاطفني الذين كانوا يعتاشون من
توسعوا يف مامرستها
هذه التجارة الرابحة ،وقد ّ
يف بلد استباحته الفوىض والعصابات».
عندما استقر املخطوفون يف مركز سابق لحزب
البعث يف أعزاز ،تراجعت صحة جميل صالح
لعدم توافر األدوية التي كان ُيحرض بعضاً منها
طبيب بنج “عىل ذمته” ،وهي من صنع تريك.
خيش يف بعض األحيان من تناولها تشكيكاً يف
جدواها وفاعليتها ،وتح ّوطاً من مضاعفات
اضافية.
ً
قال“ :كان الحس االنساين مفقودا عند أكرث
الذين التقيناهم يف مشوار الخطف هذا.
لهؤالء مرشوع ال ينطلق من أهداف تحررية
أو سياسية كام كانوا يزعمون ،بل من غايات
تجارية”.
ّ
اضاف« :منذ اليوم األول للخطف سلمت
أمري لله ومل أفقد األمل واإلميان بالعودة .لو
قتلني الخاطفون لكنت شهيداً مظلوماً”.

خرج عباس حمود من أرس مرير رافق
خطفه يك يدخل املستشفى عىل امتداد
أيام عرشة .مل تكن كافية ،بالنسبة اليه،
يك يتخلص مام علق به من اآلم رحلة
أشهر طويلة يف االحتجاز يف اعزاز .ال يزال
يتذكر ـ ويقول انه ال ينىس ـ غرف أيام
الخطف وعفونتها ،وما أصاب جسده من
أمراض تغلغلت فيه من جراء عدم انتظام
وجبات الطعام واستعامل األدوية يف
أوقاتها ،اال يف حال توافرها .كأن التخويف
والتهديد والرتهيب ووطأة التعذيب مل
تكفه ورفاقه املخطوفني يك ُيجرحوا اكرث
يف أجسادهم.
قال انه ورفاقه عىل م ّر ذلك الوقت كانوا
معلقني بني اآلمال واالوهام" :مل نكن
متأكدين من أننا سننجو حقاً من خاطفينا
من فرط ما فعلوا ،وه ّولوا ،واتهموا ،حتى
تيقنا يف األيام األخرية قبل اطالقنا من أننا
سنعود أحياء اىل بيوتنا وعائالتنا".
تحدّ ث حمود اىل "األمن العام" من غرفته
يف املستشفى عام رافقه يف تجربته املريرة.
قال" :وضعي الصحي متدهور جداً نتيجة
ظروف عدة ،أهمها انقطاعي عن الدواء
مدة شهر ونصف شهر .أصبت خالل
األرس أيضاً بأعراض قلق وتوتر مل تفارقني،
فجافاين النوم مع زماليئ طيلة أسابيع
وأشهر بسبب نقص الفيتامينات والحديد
واملعادن واالمالح يف أجسامنا بشكل حاد،
ما أثر عىل جهازنا العصبي نتيجة فقدان
الطعام واملياه النظيفة .بقينا يف احدى
املراحل مثانية أيام بال طعام".
أضاف" :أصبت كذلك بأكرث من قرحة يف
املعدة بسبب عدم انتظام وجبات الطعام
وعدم توافر دواء حامية املعدة إال ملاماً،
وبسبب األدوية غري الف ّعالة التي كان
الخاطفون يوفرونها لنا يف األشهر الثالثة

عباس حمود من غرفته يف املستشفى.

تعاطى اللواء ابراهيم
وفريقه مع قضيتنا على
أنها وطنية وإنسانية
األوىل من الخطف ،خالل تويل عامر
الداديخي «ابو ابراهيم» زمام أمورنا .لكن
بعد مقتله ساءت أمورنا أكرث وغاب عنا
الطعام والنظافة ،وبتنا يف وضع يرىث له".
ال ينىس عباس حمود محاولة املسلحني يف
أحد الفصائل قتل املخطوفني بواسطة عبوة
ناسفة وضعوها قرب حائط الغرفة التي

كانوا ينامون فيها ،عدا أساليب الرتهيب
والتعذيب النفيس التي مورست عليهم.
ولفت اىل أنه بعد خروجه من املستشفى،
بات ال يدرك كيف يتدبر معيشته ويوفر
مثن األدوية التي يجب أن يتناولها بانتظام،
عل ً
ام أن مثن بعضها مرتفع جداً ،ويدفع
راتبه التقاعدي كعسكري سابق يف الجيش
مثناً للبيت الذي اشرتاه.
ختم" :املهم أن نتجاوز يف الوقت الحارض
مرحلة املرض والعالج الطويل .الشكر
الكبري هو للواء عباس ابراهيم وفريقه
املعاون الذين تعاطوا مع قضيتنا عىل أنها
ونثمن له وقفته
قضية وطنية وانسانيةّ .
النبيلة مع أهلنا وعائالتنا خالل فرتة األرس،
إضافة اىل جهوده مع املسؤولني واملعنيني
مام أدى اىل اإلفراج عنا".
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"المهندس التقني" الذي جارى خاطفيه فاستعانوا به

«أمضينا الخطف في العبادة والصالة وصبرنا على المرض»

محمد منذر :تس ّتروا بالدين وهم ال يفقهونه

حسن حمود :قالوا لنا أنتم أبرياء

أول ما فعله محمد منذر بعد عودته اىل منزله
واطمئنانه اىل أرسته ،النوم واالسرتخاء يف رسيره
الذي رتبته له والدته ع ّله ينىس أيام االعتقال
وساعات الخطر املحدق يف أعزاز .خ ّلفت
التجربة املؤملة بصامتها عىل وجه شاب كان
يتمتع بحيوية مفرطة .إال أن تجربته وتوقيفه
أشهراً طويلة انعكسا عىل جسده النحيل .فقد
عرشة كيلوغرامات من وزنه.
أصغر املخطوفني ( 24عاماً) وأصغر املح ّررين.
يف عمر أبناء بعض َمن رافقهم يف رحلة
الخطف .نجح يف "تهريب" الدفرت الذي سجل
عليه يوميات االعتقال ومشاهداته عن املنازل
والخيم التي تنقل فيها ورفاقه ،وسط أجواء
خطرة ومزرية أكرث مام ُيعتقد.
ضمت صفحات دفرته أسامء الذين أرشفوا
عىل خطفه ورفاقه ،فض ًال عن الحراس مع ذكر
صفات كل منهم وطباعه :من "أبو ابراهيم"
(عامر الداديخي) اىل الحراس الذين كانوا
يجلبون الطعام .سجل كل التفاصيل بدءاً
بإنزال املخطوفني من "البوسطة" حتى لحظة
تنشقهم الحرية.
روى محمد منذر لـ"األمن العام" رشيط
االعتقال الطويل كقصة تليق برشيط سيناميئ.
ع ّرض حياته للخطر يف احدى املرات عندما
خرج من الغرفة صارخاً يف الحراس من جراء
عدم تح ّمله رؤية رفيقه عوض ابراهيم يتأمل
من أوجاعه يف الرأس .دخل يف شجار مع
املدعو "أبو صقر".
سأل الشبان الذين تولوا الحراسة :ملاذا ال
تجلبون الدواء عوض أن تروه ميوت بني أيدينا.
"انتفاضة" كلفته ما يكفي من الركل والجلد
وربط يديه إىل الخلف ورضبه بأعقاب
البنادق .شهد أن "أبو ابراهيم" أنقذه من بني
أيدي جالديه .أكرث ما كان يتضايق منه وجوده
بني جامعة خطفته ورفاقه "كانت تتسرت باسم
الدين وأفرادها ال يفقهون من قواعده شيئاً،

مل يعد حسن حمود يطيق الجلوس بني
الجدران األربعة بعد أشهر االعتقال ،الطويلة
يف اعزازّ ،
ففضل استقبال ضيوفه عىل سطح
منزله البسيط يف برئ حسن بني دفتي السامء
واألرض ،لتعويض معاناة الظالم والوحدة
اللذين عاشهام .مل ّ
يكف عن رواية قصة معاناته
وزمالئه املخطوفني ،حتى إذا سكت برهة
قفزت إىل ذهنه تفاصيل أخرى صغرية يرويها
تعكس األمل الداخيل الذي عاشه املخطوفون.
يعمل يف جيل البالط والدهان .حتى رحلته
اىل العتبات املقدسة كان ال يزال يثابر عىل
عمله .قال لـ«األمن العام»« :بعد هذه املعاناة
وما سببته يل من أمراض جسدية ونفسية ،ال
أعلم إذا كنت قادراً عىل معاودة العمل .عىل
األقل خالل األشهر القليلة املقبلة».
اضاف« :أصبنا كلنا باألمراض املتنوعة
نتيجة قلة الطعام ونقص الدواء والرطوبة
التي تعشش يف الغرف املقفلة واملظلمة التي
سجنوننا فيها ،حتى أن وسادة النوم كانت
مع ّفنة ومهرتئة .قطعوا عنا النور والهواء ،وكنا
نقف أمام فتحات صغرية يف األبواب والنوافذ
نتنشق الهواء أو نبرص نور الشمس .مع ذلك
صمنا سنة وشهراً تقريباً ،وأمضينا فرتة الخطف
يف العبادة والصالة والدعاء ،األمر الذي كان
ويصبنا عىل املعاناة واملرض
يخفف عنا
رّ
وأمل فراق األهل .من هنا عتبنا عىل بعض
مؤسسات الدولة عدم التفاتتها إىل عائالتنا
خالل فرتة الخطف».
يروي حسن حمود« :كنت وزماليئ منيض الوقت
من الصباح حتى الظهر يف الصالة ،ثم نرتاح
فرتة الظهرية بعد وجبة الطعام املتواضعة التي
كانت تتوافر لنا .نقرأ القرآن ونقوم بالدعاء
والتسبيح ،ثم نعود إىل الصالة يف فرتة بعد
الظهر حتى املساء ،ونسهر حتى الفجر لنصليّ
وننام نحو ساعة أو ساعتني  .هكذا دواليك كل
يوم تقريباً حتى ينقيض الوقت».

محمد منذر.

ّ
لف الشاي بأوراق حوّ لها
سجائر لئال يحرم نفسه
التدخني

ألن همهم الوحيد تحصيل الخ ّوات واألموال
والتالعب بأعصاب األهايل اللبنانيني ،حتى
أنهم مل يوفروا أيضاً االستثامر يف لعبة الخطف
ودفع عائالت سورية إىل بيع أمالكها لقاء
االفراج عن أوالدها".
شغوف بتدخني سجائر مل تكن تفارق أصابعه
قبل خطفه .عندما افتقدها يف األرس راح يلف
الشاي باألوراق بغية تدخينها بدل صديقته
التي غابت عنه أياماً .تنقل ورفاقه يف أكرث من

مكان يف أعزاز ،وبقوا معاً عىل مسافة قريبة
من الحدود الرتكية.
يتذكر إحدى املرات ُجمع فيها املخطوفون يف
منزل صادره الخاطفون من صاحبه استناداً
اىل فتوى من "الهيئة الرشعية" .يف هذا املنزل
نسج محمد منذر عالقة مع الحراس .يلعب
الورق معهم بغية إضاعة الوقت والساعات
الطويلة .يف هذا املنزل عاش بعضاً من
"الرفاهية" .أقدم مراراً ـ عندما كانت تسنح
له الفرصة ـ عىل تخريب رشيط التلفزيون يك
يسمح له الحراس بالصعود اىل السطح إلصالح
الكابل و"التمتع بأشعة الشمس" كام يقول.
أتاح له هذا الدور أن يصري "املهندس التقني"
عند املخطوفني.
كتب عىل صفحات دفرته خواطر دارت يف
مخيلته .أحالها عنده وجه أمه يك يكون
تحريره والدة ثانية له أعادته إىل أحضان
أرسته بعد طول شوق ومعاناة.

حسن حمود.

عدد كبير من الخاطفني قتل
في املعارك بسبب الظلم
الذي ألحقوه بنا

ورشح املعاناة مع الطعام« :تارة يتوافر العدس
والسميد فيطبخ الحاج أرزوين ما تيسرّ  ،ومرة
أخرى يتوافر األرز وحده فنطبخه ،وأحياناً نلجأ
اىل املعلبات .معظم األيام نتناول الطعام بال
خبز .أما الخطورة فكانت يف تعذر توافر الدواء
للمرىض منا ،حيث يتناول املختار عباس زغيب
خمسة أدوية ،وجميل صالح سبعة أدوية،
لذا كنا نخىش عىل حياتهام عندما قطعوا عنا
الدواء  25يوماً متواصلة».

قال« :كان الرصاص مير من بني رؤوسنا ونحن
يف الخيمة .واعرتف أحد الحراس ويدعى أبو
نجاه من املوت بسبب حسن
فراس بأن الله ّ
معاملته لنا ،وألنه يتعاطف معنا ،عل ًام أن
مجموعة الخاطفني كانت منقسمة يف الرأي
حول مصرينا .البعض منهم كان يريد قتلنا
واآلخرون رفضوا ألسباب عدة ،حتى أن بعضهم
قال لنا« :نعلم أنكم أبرياء لكنكم نزلتم علينا
من السامء ،رمبا للتفاوض أو الحصول عىل املال
أو ألسباب سياسية أخرى ال نعلمها».
والحظ حسن حمود «أن عدداً كبرياً من
الخاطفني قتل يف املعارك بسبب الظلم الذي
ألحقوه بنا» .كسواه من املخطوفني مل يصدق
أنه سيتم اإلفراج عنه إىل أن أصبحوا جميعاً
بني أيدي األتراك ،يف اسطنبول بالذات .ومتنى
عىل الدولة «ايالء النواحي النفسية والصحية
للمحررين اهتاممها ألن معاناتهم ال تزال
مستمرة».
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ّ
مشفرة فهمها َمن يعرفه
أرسل عبر التلفزيون رسائل

«قال أبو ابراهيم :قضيتكم في عهدة أردوغان وسيفرج عنكم»

األشهر بني زمالئه املخطوفني بعدما تركزت
األضواء عليه منذ اليوم األول .حاول كرس
القيد فنجح إىل حني ،قبل أن ُيعاد إىل أماكن
أرسه .قال ان لديه الكثري من األرسار ال يريد
البوح بها يك تبقى قضيته ورفاقه «عربة ورسالة
انطالقاً من أن الحق هو الذي يسود والظلم
إىل زوال» كام أخرب «األمن العام».
يبدأ إيجاز رحلته مع الخطف بتوجيه اعتذار
إىل السيد حسن نرصالله “الننا وضعناه يف
موقف كهذا .كنا نتمنى املوت عىل أن يعتذر
السيد استجابة ملطلب الخاطفني .نحمد الله
عىل أنه مل يفعل ،هو املؤمتن عىل الدماء
واألرواح واألنفس”.
روى« :منذ دخولنا األرايض السورية شعرنا
بحركة مريبة من حولنا .بعد أمتار قليلة
اعرتضنا مسلحون اقتحموا الباص وقالوا انتم
وخصوين
ايرانيون .ثم نقلونا إىل أحد البساتنيّ ،
مبعاملة سيئة منذ البداية حني وضعوين يف
صندوق السيارة .إال أن القلق الشديد الذي
انتابني كان عىل النساء .مل يتبدد إال عندما
علمنا أنهن أصبحن يف بريوت .بعد نحو عرشة
أيام شاهدت النائب عقاب صقر ومعه ثالثة
أشخاص يحملون حقائب .علمت الحقاً من
عنارص يف لواء عاصفة الشامل أنها تحتوي
ماال».
اضاف“ :فكرت مراراً بالهرب .لكن بسبب
وجود كبار يف السن معنا تراجعت عن الفكرة،
عل ًام أنهم وعدونا بأنهم سيطلقوننا يف شهر
رمضان ،ومل يحصل ذلك .نجحت يف الحصول
عىل هاتف أحد املسلحني وبعثت عربه برسالة
إىل الحاجة حياة طلبت منها تركيز التحرك
عىل قطر وتركيا ودول أخرى لن أسميها ،إىل
أن قررت الفرار مبفردي بعدما أيقنت أن
رأيس هو املطلوب ،وهرويب لن يشكل خطراً
عىل البقية .وألننا يف املنطقة العازلة بني
سوريا وتركيا ،هربت اىل تركيا وقطعت حقل

مل يخطر يف بال عيل ترمس لحظة أن طريق
عودته من إيران ستقوده إىل الوقوع رهينة يف
أيدي مسلحني عىل الحدود الرتكية ـ السورية،
شاهداً عىل «أطول زيارة دينية».
اختزن الوقائع ورسدها لـ«األمن العام» عن
ظهر قلب« :تسلمنا أبو ابراهيم املسؤول عن
املجموعة الخاطفة وكانت تضم نحو خمسني
عنرصاً .نقلونا إىل معسكر تابع لهم بعدما
ك ّبلوا أيدينا ووضعونا داخل خيمة ،ليبدأ
العذاب النفيس من خالل الوعود املتالحقة
باالفراج عنا خالل أيام .مل يتحقق يشء من
ذلك .حني أشيع أنه سيفرج عنا يف  25أيار،
مل يكن لهذا الكالم أي أساس من الصحة .يف
هذا اليوم نقلنا اىل بلدة اخرى إسمها مارح
ووضعونا يف منزل تابع ملسؤول لواء التوحيد
قسمونا مجموعتني،
محمد صالح .بعد أسبوع ّ
أوىل ض ّمت من هم يف عداد حملة الصدر،
وثانية ض ّمت من هم يف عداد حملة بدر
الكربى .يومها أصدرت الجهة الخاطفة بياناً
زعمت أنها ألقت القبض عىل خمسة ضباط
من «حزب الله» .كان ذلك مبثابة خديعة
وتضليل».
وتناول قصة الرشيط املصور .قال« :عندما
أعادوا جمعنا بعد عرشة أيام تم تصوير
الرشيط املتلفز يف  6حزيران الذي بث عرب
قناة «الجزيرة» ،ليبلغنا أبو ابراهيم أن النائب
عقاب صقر اتصل به وتحدث يف موضوعنا.
طلبنا منه الكالم معه فلم يب ِد مامنعة ،لكنه
زعم أنه ليس عىل السمع .ثم أعادونا إىل
املعسكر يف أعزاز يف  10حزيران مع وعد
باإلفراج عنا يف غضون عرشة أيام .يف النصف
الثاين من الشهر ذاته عرض علينا املسؤول
اإلعالمي يف لواء عاصفة الشامل محمد نور
صورة له عىل هاتفه الخليوي تجمعه بالنائب
صقر يف املكتب الذي يبعد عن مكان احتجازنا
عرشة أمتار .كنا نظن أن صقر يحاول اإلفراج

عباس شعيب :أخفي الكثير من األسرار

عباس شعيب.

هربت من الخاطفني،
لكن مجموعة مجهولة
حاصرتني وأعادت
تسليمي اليهم

ألغام بصعوبة .تجاوزت األسالك الشائكة
ثم دخلت األرايض الرتكية وصوالً إىل نقطة
التفتيش .همت يف األحراج ومل أعد أستطيع
تحديد االتجاه الذي يجب أن أسلكه .يومها
كان تواصيل مع السفري اللبناين وآخرين .طلب
مني تسليم نفيس إىل أقرب حاجز تريك ،لكنني
كنت حذراً بادىء األمر إىل أن حددوا مكاين
من خالل جهاز الهاتف يف حوزيت .حارصتني
مجموعة مل أعرف هويتها وتولت تسليمي إىل
املسلحني”.

اضاف عباس شعيب“ :منذ تلك اللحظة بدأت
رحلة العذاب .مارسوا كل أنواع التعذيب،
وأصعبها حني حقنوين بإبرة علقت بني فقرات
ظهري اضطرتني بعد االفراج عني اىل دخول
املستشفى ونزعها .حينها تسلمني لواء عمر
بن العاص بقيادة شخص يدعى األستاذ أحمد
الذي تقاىض مبلغاً مالياً من أبو ابراهيم يك
يسلمني إليه مجدداً .حقق معي عرشة
أشخاص عرضوا أمامي صوراً للتعرف إليها
وجثثاً لقتىل من الجيش السوري ومدنيني
أبرياء .بقينا يف الخيم ثالثة أشهر .بعد محاولة
هريب نقلونا إىل منازل وعمدوا إىل التنقل بنا
من منطقة إىل أخرى”.
وتناول التسجيل املصور الذي ُبث عىل أحد
القنوات التلفزيونية ،وأوضح أن كالمه كان
«رسائل مشفرة فهمها َمن يعرفني ،خصوصاً
عندما قلت نحن نتكلم واملسدس ليس مصوباً
إىل رؤوسنا .الحقيقة أنه كان كذلك .عندما
تحدثنا عرب الهاتف اىل محطة أخرى كنا نقول
ما كانوا يمُ لونه علينا”.

علي ترمس :كنا وديعة ملآرب سياسية

عيل ترمس.

خطفنا  50مسلحًا ،ولدى
إطالقنا أصبحوا أقل من 10
بعد مقتل الباقني
عنا ليتبني الحقاً أنه أعطى املال إىل أبو ابراهيم
يك يبقينا يف الحجز».
تابع عيل ترمس الرسد« :مل نتع ّرض للرضب
واإلهانة املبارشة بسبب أخالقيات الخاطفني،
وإمنا ألننا وديعة لديهم ملآرب سياسية أخرى.
يف كانون الثاين  2013تويف أبو ابراهيم .الالفت
أن املجموعة الخاطفة التي كان تعدادها 50
عنرصاً بقي منها حتى يوم االفراج عنا أقل من
عرشة فيام قتل اآلخرون .كان «ابو ابراهيم»

يتحدث بوجهني ومنطقني .معنا بلغة ومع
اإلعالم بلغة أخرى .ذات يوم أبلغنا مساعده
أنه لو جرت االنتخابات النيابية يف لبنان
ألطلقنا ،ومل يوضح السبب .كام أن املسؤول عن
املعسكر ويدعى محمد شوقي قال لنا إنه عند
عودتنا إىل لبنان سيحصل كل فرد منا عىل 25
ألف دوالر من (الرئيس) سعد الحريري .عندما
أطلق رفيقانا (حسني عمر وعوض ابراهيم)
قال لنا أبو ابراهيم :قضيتكم أصبحت يف عهدة
أردوغان وسيفرج عنكم بعد عرشة أيام».
اضاف« :كانت فرحتنا ال توصف حني رأينا
اللواء عباس ابراهيم الذي نعجز عن شكره
ألنه نذر نفسه من أجل قضيتنا ،وال يزال ينذر
نفسه حالياً لإلفراج عن املطرانني املخطوفني
اللذين نأمل يف أن نراهام بيننا قريباً .الشكر
أيضاً لوزير الداخلية مروان رشبل».
وختم عيل ترمس« :لقد انتهى الكابوس ،إ ّال
أنه سيظل محفوراَ يف كل تفاصيل حياتنا».
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ذكرى
العيد الـ 70لالستقالل بني آالم التفجيرات االرهابية واآلمال بالوحدة

الرئيس سليمان :العودة الى الدولة
والدستور وروح امليثاق

املنصة الرسمية يتصدرها رئيس الجمهورية.

احتفل لبنان في  22تشرين الثاني بالعيد السبعني لالستقالل،
وسط حزن عمّ البالد على ضحايا تفجيرات ارهابية تتالت في
االشهر االخيرة ،وحصدت ابرياء في بيروت وضاحيتها الجنوبية
وطرابلس .لكن اللبنانيني ظلوا متمسكني بآمال الوحدة
خاطب رئيس الجمهورية ميشال سليامن ،عىل
جاري عادته كل سنة يف الذكرى ،اللبنانيني يف
رسالة االستقالل ،متوقفا عند "دولة االستقالل"
ومعانيها .قال" :ال يرتسخ االستقالل اذا مل
يستقل الشعب عن الفقر والعوز والتخلف
والجهل والفساد ،ومل يتحقق االمناء املتوازن
للمناطق ثقافيا واجتامعيا واقتصاديا ،ومل
يستقل القضاء عن كل اوجه الرتغيب

والرتهيب ومامرسة الضغوط عليه".
واهاب الرئيس باهل السياسة واصحاب
القرار "عدم السامح بايصال البالد إىل حال من
الفراغ ،يف ظل مجلس نيايب ممدد له ،وحكومة
ترصيف اعامل ال متثل جميع اللبنانيني".
ودعا "كل فرد وطرف ورشيك من رشكاء
الوطن اىل العودة اىل الدولة ومنطق الدولة،
ومرجعية املؤسسات ،واملساهمة يف املحافظة

عىل استقالل لبنان وعزته بالقول والفعل،
والتزام القوانني واحكام الدستور وروح امليثاق
الوطني ،تالفيا للوقوع يف منزلقات الفتنة
والترشذم".
وقال" :يجب ان ال تكون االشهر التي تفصلنا عن
االستحقاق الرئايس اشهر مراوحة وانتظار ،بل
اشهر حراك سيايس وحوار وقرار .فالتزام اعالن
بعبدا من اجل تحييد لبنان عن االنعكاسات
السلبية لالزمات االقليمية ،واالنسحاب فورا
من الرصاع الدائر يف سوريا ،واقرار قانون
انتخاب عرصي منصف جديد ،والتوافق عىل
آلية تحصني نظامنا الدستوري وترشيده ،كذلك
اقرار مرشوع قانون حول الالمركزية االدارية،

تشكل مع تلبية حاجات املواطنني االجتامعية
واملعيشية والصحية منها ،وانشاء الهيئة
املستقلة للمخفيني قرسا واملفقودين ،عناوين
رئيسية ومحفزة للمرحلة املقبلة ،ومشاريع
برسم التنفيذ خالل االشهر اآلتية وما بعدها،
من منطلق الرتاكمية واستمرارية السلطة".

العرض العسكري

صبيحة العيد ،اقيم عرض عسكري مركزي يف
جادة الرئيس شفيق الوزان قرب مرفأ بريوت،
حرضه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة املستقيلة
نجيب ميقايت والرئيس املكلف متام سالم،
وحشد من السفراء والشخصيات الرسمية
والقضائية واالمنية والدينية والسياسية
والنقابية وفاعليات املجتمع املدين.
بعد النشيد الوطني واطالق املدفعية 21
طلقة ترحيبا به ،وضع رئيس الجمهورية اكليال
من الزهر عىل النصب التذكاري للشهداء .ثم
استعرض يصحبه وزير الدفاع فايز غصن القوى
العسكرية املشاركة .وحلق فوق االحتفال
تشكيل جوي من الطوافات العسكرية حملت
العلم اللبناين وشعار الجيش ،ثم عرض فيلم
بعنوان "بني مشهدين" من انتاج مديرية
التوجيه يف الجيش .وانشد كورال القسم
الرشقي يف املعهد الوطني العايل للموسيقى
اغاين وطنية للفنان الراحل وديع الصايف بقيادة
لور عبس.
وتواىل عرض وحدات من اسلحة الجيش
والويته الـ 12وافواج التدخل ،ومن وحدات
رمزية من قوى االمن الداخيل واالمن العام
وامن الدولة ومديرية الجامرك ،وعلم
اليونيفيل .مرت يف العرض ايضا مجموعات
من فوج االطفاء والصليب االحمر اللبناين
والدفاع املدين واللجنة االوملبية واتحاد كشاف
لبنان واالتحاد اللبناين للمرشدات والدليالت
والجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل ومجموعة
من لبنان املستقبل ومن الطالب املتفوقني يف
جامعات لبنان.
بعد العرض العسكري ،استقبل رئيس
الجمهورية يف قرص بعبدا ،يحوط به رئيسا
املجلس والحكومة ،املهنئني بالعيد رسميني

وحدات من الجيش يف العرض.

طليعة وحدة رمزية من املديرية العامة لالمن العام.

				
وحدة املديرية تشارك يف العرض.

ومواطنني .وحدادا عىل ارواح ضحايا
التفجريات االرهابية االخرية ،الغي الحفل
املوسيقي التقليدي والكوكتيل يف املناسبة.
وكان ممثلون لرئيس الجمهورية ورئييس
املجلس والحكومة وضعوا اكاليل من الزهر

(دااليت ونهرا)

عىل رضائح رجاالت االستقالل يف بريوت
واملناطق .وفتحت ابواب قرص بعبدا امام
الجمهور يف وقفة تضامن اللبنانيني ضد
االرهاب والرتهيب ،وتعبريا عن الوحدة
الوطنية والصمود.
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تحقيق

جورج شاهني

آخذًا بقاعدة "الصلح الخاسر أفضل من األحكام الرابحة"

وزير الداخلية أطلق من السا
املسح العقاري اإلجباري
في اول مسعى اطلق وزير
الداخلية مروان شربل املسح
العقاري االجباري في السا
الجبيلية النهاء النزاعات املزمنة
بني االبرشية املارونية واهالي
البلدة ،قيل انها نزاعات من عمر
لبنان .اال ان نجاحها يمسي اختبارا
لتعميم التجربة على سائر القرى
والبلدات التي تشكو خالفات
مشابهة

وضع وزير الداخلية والبلديات مروان رشبل،
يف  15ترشين الثاين ،الدمغة الحمراء ايذانا
باطالق املسح العقاري االجباري يف السا يف
قضاء جبيل .ويرمي هذا االجراء اىل انهاء
نزاعات ضاربة يف القدم عىل العقارات بني
الكنيسة املارونية واالهايل .اال ان الوزير
اراد باطالق املسح اضفاء مسحة قريبة من
املصالحة عرب احتفال شعبي استهل به اعامل
التحديد والتحرير .كان يف استقباله مدير
املراسم يف مجلس النواب محمد املقداد ممثال
الرئيس نبيه بري ومفتي جبيل وكرسوان
الشيخ عبد االمري شمس الدين ممثال املجلس
االسالمي الشيعي االعىل ووجوه رسمية
وامنية وجمهور من االهايل ،اىل قامئقام جبيل
نجوى سويدان ومحاميي االبرشية املارونية
جوزف كرم واندره باسيل وفريق املسح
ورؤساء بلديات ومخاتري وفاعليات.
والقى رئيس البلدية محمد املقداد كلمة
شكر فيها لوزير الداخلية "حكمته وجديته
وتصميمه عىل اطفاء االخطار الداخلية
البقاء االعني مفتوحة عىل العدو الحقيقي
املرتبص عىل حدودنا" ،وابدى اعتزازه "بعمق

الوعي السيايس واالجتامعي الذي يتميز به
قضاء جبيل بكل فاعلياته ومكوناته ،وحرص
فخامة الرئيس والسلطات السياسية عىل حل
قانوين هادئ لهذه املعضلة ،ويف الوقت ذاته
الفضل الكبري للمرجعيات الدينية والحزبية
التي عملت بصمت وحرص عىل منع
تفاعالت مغرضة كانت وال تزال موضع سؤال
واستفهام" .
تح ّدث بعد ذلك الوزير رشبل معربا عن

شربل :الخالفات في السا
ليست طائفية ،بل هناك
مسيحيون يطالبون
ايضا باملسح
فرحته ببدء اعامل املسح و"تخطي الخالفات
العقارية املزمنة يف السا العزيزة عىل قلوبنا
جميعا" ،مشددا عىل "ان الحل النهايئ الذي
تم التوصل اليه الستكامل املسح االجباري
الذي كان قد بورش به منذ مدة ،ينطلق اليوم
عىل قواعد جديدة بناء عىل توجيهات رئيس
الجمهورية العامد ميشال سليامن ومباركة
غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة الراعي
ورغبة اهايل املنطقة بجميع مكوناتها العائلية
وال سيام يف بلدة السا".
وقال" :تقيض آلية العمل بحل الخالفات
العقارية بالحوار والتفاهم عىل قاعدة الصلح
الخارس افضل من االحكام الرابحة ،الن االحكام

القضائية تريض فريقا واحدا .وقد تم االتفاق
عىل اساس ان يكون املعنيون بامللف راضني
وان ال يشعر احد بالغنب".
ولفت اىل ان الخالفات العقارية يف السا
"ليست طائفية ،بل هناك مسيحيون يطالبون
ايضا باملسح من اجل حصول الجميع عىل
حقوقهم".
ثم القى املفتي شمس الدين كلمة رحب
فيها بالوزير "املصلح والساعي اىل االصالح
والحكمة واملوعظة الحسنة ،وعربكم نحيي
فخامة الرئيس الذي يرعى عمليات االصالح يف
لبنان ،وال أنىس غبطة البطريرك الذي عرفته
عرب سنوات عدة يف جبيل ،وكان مثال العقل
املنفتح والروح التي تحفظ كل العائالت
اللبنانية".
اضاف" :يجب ان يتعامل بعضنا مع بعض عىل
اساس اننا مواطنون يف لبنان الذي هو بيتنا
جميعا".
وانتقل الوزير رشبل والحضور اىل مقر االبرشية
املارونية يف السا ،وكان يف استقبالهم رئيس لجنة
الوقف الخوري شمعون عون الذي القى كلمة
ترحيبية ،وقال ان كريس املطرانية "هي مكان
اللقاء واملحبة والتعاون ومكان استقبال جميع
الطوائف ،ونعلن عن رغبتنا يف انهاء هذا امللف
الذي وضع الوزير رشبل اشارة انطالقته التي
كنا نتظرها منذ مدة .ويهمنا ان نتعاون مع
املختار وكل االهايل لطي صفحة هذا امللف ملا
فيه خري كل ابناء السا ومن ثم املطرانية .نحن
عائلة واحدة تحت سقف االرض اللبنانية،
والكنيسة متثل الكل وام الكل".
بعد ذلك تفقد وزير الداخلية غرفة املسح
املحدثة.

الوزير مروان رشبل متحدثاً			

وتحدثت قامئقام جبيل باالنابة نجوى
سويدان اىل "االمن العام" عن اهمية الحدث
بقولها" :ما تحقق موضوع قديم نأمل يف
طيه نهائيا ،وهو مشكلة مزمنة يف السا ال
بد من ان يستعيد اصحاب االمالك حقوقهم.
قطعة االرض عزيزة عىل اصحابها".
واضافت" :املهم ان ما حصل انهى الخالف
الذي كان قامئا بني الكنيسة واهايل السا،
مسيحيني ومسلمني ،واالهم ايضا ان ال
يصدق احد ان الكنيسة ستتخىل عن اراضيها
الي كان ،وهي مستعدة القفال هذا امللف".
ولفتت اىل ان "املطلوب ان نعيد اىل القانون
اهميته وهيبته ،وال سيام قانون امللكية

العقارية وتطبيقه يف افضل الظروف وفق
اصول التحديد والتحرير يف االرايض غري
املمسوحة".
واوضحت ان "ما تم التفاهم عىل آليته هو
ان القايض العقاري كلف فريقاً من املساحني
التعاون مع املختار واصحاب االمالك لتحديد
العقارات برىض اصحابها واملالكني املجاورين
ويف حضورهم جميعا .ال يبت اي نزاع
لدى القايض العقاري اال عند بلوغ املرحلة
النهائية للمسح وبتوافق الجميع .ويحق
للمعرتض ان يبدي رأيه ويظهر ما لديه من
مستندات الثبات حقه ،لكن املطلوب بعد
التجارب التي نعيشها تعديل القوانني التي

تعطي القايض العقاري حق بت االحكام
متى انتهت عملية التحديد يف اي منطقة،
فال ننتظر ان يتم التحديد يف كل املناطق.
يف مثل هذه اآللية الجديدة يجري بت
النزاعات رسيعا".
وتحدث مختار السا محمود املقداد اىل
"األمن العام" قائال" :ان التحضريات انطلقت
بعدما اطلق وزير الداخلية اشارة املسح.
وها نحن اليوم مع فريق املساحني بدأنا
التحضريات التي ستسمح لنا بالنزول اىل
االرض جنبا اىل جنب ،انا وفريق املساحني
واصحاب كل عقار وجريانه يك يتم التوافق
عىل كل عملية ترسيم او تحديد".
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جمهور املشاركني يف االحتفال يتقدمهم وزير الداخلية.

ولفت اىل ان "عملية التحديد توقفت عام
 ،1939وسبق ان استأنفناها عام  2003ثم
توقفت الحقا يف  2ايار  .2007ونزوال عند رغبة
الوزير رشبل وبرتحيب من غبطة البطريرك
املاروين واملجلس االسالمي الشيعي االعىل
وممثيل االحزاب استأنفنا العمل كلجنة رسمية
وتوافقنا عىل استئنافها بالتغطية التي نحتاج
اليها .وهي بالفعل امانة ،واملفروض بنا تحملها
اىل النهاية".
عن جدية العمل قال املختار" :الجدية متوافرة
لدينا جميعا .كل من شارك يف االتصاالت االخرية
كان جديا .انا وفريق املساحة جديون للغاية.
ما دام املسؤولون معنا فان العمل سينطلق
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شمس الدين :علينا التعامل
على اساس ان لبنان بيتنا

قريبا بكل جدية ،وان وجد بعض املترضرين
ولن يكونوا قادرين عىل وقف ورشة العمل.
نشعر اليوم بالرعاية الرسمية التي مل نحظ بها
وعب عنها وزير الداخلية .اي خطأ
من قبل رّ
ممنوع وخصوصا اذا ارتكبه احد ال يعترب

						
من االحتفال يف السا

(دااليت ونهرا)

صاحب حق .نحن مصممون عىل انهاء امللف
يف ارسع وقت ممكن ،رغم ان هناك الكثري
من االمور الشائكة .لكننا مصممون عىل طي
هذه الصفحة".
والحظ املحامي اندره باسيل ممثل االبرشية
املارونية لـ"االمن العام" ان "اهمية ما توصلنا
اليه يكمن يف ان املسح العقاري االجباري
سيستانف بعد توقف منذ عام  2007عىل
اثر عمل لسبع سنوات جرى خاللها تحديد
حواىل ما يقارب  750الف مرت مربع من اصل
ما يقارب خمسة ماليني مرت هي للمطرانية
املارونية يف املنطقة" .وقال ان التوافق االخري
الستئناف العملية "يشكل ضامنا النهاء
كل الخالفات القامئة حاليا ووقف عمليات
التعدي حيث هي ،وينال كل صاحب حق
حقه من شهادات القيد التي تحرر االرايض
وتحددها ،كام ان عملية املسح توصد كل
ابواب االعرتاض والتذايك من اي جهة أتت،
وخصوصا إذا كان اصحابها ليسوا من اصحاب
الحقوق".
اضاف" :املهم توقف االتهامات بالتزوير وكل
ابواب الجدل التي ميكن ان تؤدي اىل الفتنة".
وامل باسيل يف ان "تنطلق االعامل يف اجواء
من الثقة .الضغوط واالتصاالت التي مورست
عىل كل املستويات الرسمية والدينية والحزبية
يجب ان تثمر" .وختم ان الكنيسة "حامية
وضامن لحقوق الجميع .مل تهضم حقا الحد
من قبل يك تقوم به اليوم".
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نشاطات
السفري الربيطاين توم فليترش متحدّثاً.

تخريج دورة باإلنكليزية لضباط األمن العام وعناصره

السفير البريطاني:
تأكيد التزام استقرار لبنان
أعلن السفري الربيطاين توم فليترش التزام املبنى املركزي يف املتحف .حرض االحتفال
بالده كل ما يساهم يف استقرار لبنان ،الفتاً السفري فليترش والعميد فؤاد خوري
إىل أن زيادة كفاية عنارص األمن العام ممث ًال اللواء إبراهيم ووفد من السفارة
تصب يف هذا اإلتجاه ،فيام شكر املدير الربيطانية ومديرة املركز الثقايف الربيطاين
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ورؤساء املكاتب يف املديرية واملدربون
بريطانيا عىل ما تقوم به لدعم اإلستقرار واملتخرجون.
بعد النشيدين الوطنيني ،سلمت مديرة
يف لبنان وتعزيزه.
جاء هذان املوقفان يف احتفال تخريج املركز الشهادات إىل الخريجني بعد كلمة
دفعة من ضباط األمن العام وعنارصه أثنت فيها عىل النشاطات املختلفة التي
تابعوا دورة باالنكليزية بالتنسيق مع شهدتها الدورة .بدوره السفري فليترش
املركز الثقايف الربيطاين يف بريوت ،أقيم ألقى كلمة أعرب فيها عن التزامه العالقة
يف  6ترشين الثاين يف قاعة االجتامعات مع األمن العام ،مؤكداً "أن زيادة كفاية
التابعة للمديرية العامة لألمن العام يف عنارصه يساهم يف استقرار لبنان" .وأبدى

 ...ويتسلم من العميد فؤاد خوري درعاً باسم املدير العام لألمن العام.

(املفتش املؤهل أول قاسم حسني)

رسوره لكون السفارة "جزءاً من هذا
املرشوع ،ونحن ممتنون لزمالئنا يف املركز
الثقايف والسفارة الربيطانية للجهد الذي
بذلوه يف التعليم والتدريب" .ومتنى
للعنارص املتخرجني "التقدّ م اىل األمام
ليس بالتخطيط الجيد والكفاية العالية
فحسب ،إمنا بالتسلح بلغة القرن الحادي
والعرشين".
ثم ألقى العميد خوري كلمة اللواء
إبراهيم ،قائ ًال ان املديرية العامة لألمن
العام "من املؤسسات الرسمية يف الدولة
اللبنانية الساعية إىل الحداثة والتطور من
خالل تعزيز املعارف القانونية واللغوية
والعلمية يف صفوف ضباطها وعسكرييها،
إلستثامرها يف الخدمة العامة اىل جانب
املعارف األمنية والعسكرية واإلدارية".
وشكر السفري من ّوهاً "مبا لدى لبنان من
ثقة كبرية بالدور األورويب ،وما تقوم به
بريطانيا خصوصاً ،من أجل دعم اإلستقرار
يف ربوعه ودعمه" ،مؤكداً العزم "عىل اتخاذ
كل الخطوات التي تعزز اشكال التعاون
بني البلدين عىل كل املستويات".
يف نهاية اإلحتفال س ّلم العميد خوري ،باسم
اللواء ابراهيم ،السفري فليترش وروبرت
هايسوم وروهان شيسهومل من أركان
السفارة دروعاً تذكارية تقديراً لجهودهم.
وكان السفري الربيطاين زار اللواء ابراهيم يف
مكتبه قبيل مشاركته يف اإلحتفال ،وعرض
معه األوضاع يف لبنان واملنطقة.

رعت السفارة الفرنسية يف بريوت يف 6
ترشين الثاين ،احتفال توزيع شهادات عىل
دفعة من ضباط األمن العام وعنارصه
تخ ّرجوا بعد متابعتهم دورة يف الفرنسية.
أقيم اإلحتفال يف املركز الثقايف الفرنيس
يف حضور السفري الفرنيس باتريس باويل
والعميد الركن روالن أبو جودة ممث ًال املدير
العام لألمن العام وممثلني عن األجهزة
األمنية وشخصيات مدنية وعسكرية ،إىل
املتخرجني الذين بلغ عددهم  11ضابطاً
وعنرصاً .وكان تخ ّرج يف الدورة عنارص
من املديرية العامة لقوى األمن الداخيل
واملديرية العامة ألمن الدولة ومديرية
الجامرك وجهاز األمن الداخيل يف السفارة
السفري باتريس باويل والعميد روالن أبو جودة يحوط بهام قادة أمنيون واملتخرجون.
الفرنسية.
بعد النشيدين الوطنيني وضع السفري الوطنية للطريان املدين ومركز األبحاث اتجاه استمرارية الفرنكوفونية ومتدّ دها.
باويل يف كلمة القاها "حدثنا اليوم يف إطار والدراسات اإلدارية واملعهد الوطني اليوم تكتسبون وسيلة تواصل واتصال،
تعاوننا األكرب مع القوى األمنية اللبنانية لتنشئة البوليس وقوى مكافحة املخدرات وغداً تشكلون جزءاً من التعاون الناجح
الذي يظهر بصورة متبادلة هنا ،ويف يف لبنان والتعاون مع مدرسة الدرك بني األمن العام والفرنكوفونية".
أوروبا .وتظهر هذه الرشاكة يومياً يف عالقة الفرنيس والقوات الخاصة يف الرشطة
ثقة واحرتام متبادلني ،وتسمح لنا بالقيام الفرنسية وبني قوات التدخل يف الرشطة
باستثامرات مشرتكة يف املجاالت الحساسة الوطنية وشعبة املعلومات يف قوى األمن
جداً كاألمن يف املطارات ومكافحة االرهاب الداخيل".
والجرائم الكربى" .والحظ أن "تفعيل تعدد ثم ألقى العميد أبو جودة كلمة املدير
اللغات والثقافات يجب ان مير يف سياسة العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
لغوية ارادية .تنشأ هذه السياسة يف لبنان مشرياً إىل أن "إحدى مهامت املؤسسة
وتقوى عرب مبادرات جديدة ،كاالتفاق الدولية الفرنكوفونية نرش التعليم ،لذلك
اللغوي الفرنكفوين الذي وقعه الرئيس تم اعتامد هذه الدورة .إىل ذلك فإن اللغة
ميشال سليامن عام  2010وسمح بإنفاق الفرنسية التي تعلمها الطالب تدعم عملية
رأس مال تضامني قيمته مليون يورو .هذا التبادل عىل كل الصعد بني األمن العام
التمويل تم إهداؤه اىل مؤسساتكم ويتيح اللبناين والسفارة الفرنسية".
تنشئة ضباط قادرين عىل اعطاء دروس ومتنى استمرار "تبادل املعلومات واملعارف
يف دورات تدريبية وتعليمية يف لبنان
بالفرنسية يف معاهد االرياف".
وذ ّكر باويل بالرشاكات عىل صعد املدرسة وفرنسا" .وقال ان الدورة "متثل خطوة يف السفري الفرنيس يلقي كلمته( .املفتش املؤهل محمد طحيني)
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من الذاكرة

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

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

 :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

 :1954رئيس قسم املحفوظات الرسيّة املفتش كميل ناصيف.

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

مدير األمن العام فريد شهاب مع رئيس الحكومة رياض الصلح.

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

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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إحصاءات الشهر
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻘﻴﻌﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺒﻴﺎت

الئحة بسامت العمل املمنوحة لألجانب بني  2013/10/15و 2013/11/15
الدولة

العدد

اثيوبيا
ارتيريا
ارمينيا
اسبانيا
االرجنتين
البرازيل
السنغال
المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوكرانيا
ايرلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بوسنة
بولونيا
بيالروسيا
توغو
جزر الملغاش

2568
3
2
1
2
1
8
1
73
2
10
143
1
1
2
5
1
1231
16
22
1
1
36
95
49

الدولة

ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

العدد

دومينيك
روسيا
رومانيا
سلوفاك
سيراليون
سري النكا
شاطىء العاج
صربيا
غامبيا
غانا
فرنسا
فيليبين
فييتنام
قبرص
كازاخستان
كاميرون
كونغو الديمقراطية
كينيا

12
30
2
1
30
124
1
3
6
34
2
621
2
1
1
69
4
341

ليبيريا
مالي

3
4

مولدوف
نيبال
نيجيريا
هاييتي
هنغاريا
مجموع

64
66
14
1
1
5712

ﻣﺮﻛﺰ زﻏﺮﺗﺎ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻬﺮﻣﻞ

ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻴﻮن

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎع

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﱰون

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﴩي

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺒﻴﻞ

الئحة بسامت العمل
املمنوحة للعرب
بني  2013/10/15و 2013/11/15
الدولة

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﻧﻴﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻌﻠﺒﻚ

الجزائر

9

السودان
الكويت
تونس
مصر
المجموع

2
1
10
76
98

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 ﺟﺰﻳﻦ

ﻣﺮﻛﺰ راﺷﻴﺎ

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ

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 بخروج املوقوفني من تاريخ  2013/10/16لغاية 2013/11/16

حركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب من  ٢٠١٣/١٠/١٥ولغاية  ٢٠١٣/١١/١٥ضمناً
حركة تنقل

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻠﺒﺎ

لبنانيني

عرب

اجانب

املجموع

دخول

180,456

415,403

62,203

658,062

مغادرة
المجموع

197,445
377,901

375,718
791,121

68,070
130,273

641,233

الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
اميركي
باكستاني
بريطاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
بينية
تركي
تونسي
سوداني

101
135
5
1
1
3
92
1
1
3
1
45

سوري
سوري -الماني
سري النكي
صربي
عراقي
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني -سويدي
فلسطيني الجىء
فلسطيني مصري
فيليبيني

598
1
14
1
14
2
7
15
1
52
1
57

الدولة

العدد

قيد الدرس
كاميرون
كونغو
كيني
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
نيجيري
هندي
مجموع

3
1
2
4
5
62
12
5
4
22
1272
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في القانون

"بطاقة اقامة" بتقنيات هي االحدث تعتمد قريبا

مكتب شؤون الجنسية واالجانب والجوازات:
هذه هي معامالته
تولي قوانني تنظيم عمل املديرية العامة لالمن العام مكتب شؤون
الجنسية واالجانب والجوازات مهمات عدة .ابرزها املتابعة واالشراف
على شؤون الجوازات واقامة االجانب وسمات الدخول ومعامالت
الفئات الخاصة (فلسطينيون ،قيد الدرس )...وطلبات التجنس واالحوال
الشخصية وتنسيق العالقات مع البعثات االجنبية في لبنان وسواها
بني ما تنص عليه القوانني ،وما يعرفه الناس
عن انواع معامالت مكتب شؤون الجنسية
واالجانب والجوازات التي تدخل يف صلب
الحياة اليومية لجزء كبري من اللبنانيني
واالجانب املقيمني او الوافدين او املغادرين
للبنان ،اسئلة كثرية قيد التداول بغية تحديد
الخيارات االنسب.
ما هي انواع جوازات السفر وفئاتها،
واالقامات ،وسامت الدخول؟ ما هو مقدار
رسومها املالية ،وكيف تحدد؟ كيف يتم
العمل عىل مكافحة تزوير تلك املستندات؟

هل يطبق االمن العام فعال مبدأ الشفافية يف
التعاطي مع املواطنني ومعالجة مشكالتهم
ومالحظاتهم؟ عىل اي اساس ميكن الحصول
عىل رقم جواز سفر مم ّيز الخ...
اوال :يتألف مكتب شؤون الجنسية
واالجانب والجوازات من شعب عدة:
 1ـ شعبة امانة الرس.
 2ـ شعبة اللبنانيني.
 3ـ شعبة الفلسطينيني.
 4ـ شعبة العرب واالجانب.

 5ـ شعبة السامت.
 6ـ مركز امن الخارجية.
 7ـ شعبة املنظامت والحقوق االنسانية.
مثة دوائر عدة ترتبط به :دائرة الجوازات،
دائرة العرب واالجانب ،دائرة الفئات
الخاصة ،دائرة الفنانني.
ثانيا :ابرز املعامالت التي ينجزها املكتب:
 1ـ جوازات السفر:
• جواز سفر جديد او تجديده  :الرسم 60
الف لسنة ،و 300الف لخمس سنوات.
• الحصول عىل جواز سفر يف الخارج:
بواسطة البعثات الديبلوماسية اللبنانية.
• جواز سفر لولد متبنى.
• جواز سفر ملولود غري رشعي.
• ابدال جواز سفر :تجري املوافقة عىل
ابدال جواز السفر من دون اي اجراءات
تحقيق يف حاالت محددة ،كتبدل املالمح
يف الرسم الشميس ،وطلب تغيري املهنة،
واهرتاء الجواز الخ ...مثة حاالت اخرى يقرتن
ابدال جواز السفر باجراء تحقيق مبوافقة
املدير العام لالمن العام كحال جواز السفر
ناقص الصفحات ،او املوشح بسمة مزورة،
او املوشح باختام ارسائيلية ،او الذي جرى
التالعب بالطوابع املالية امللصقة عليه ،او
فيه حك ،او تغيري او تحريف او اضافة غري
قانونية الخ...
• ابدال جوازات السفر التي ترد فيها اخطاء:
اذا كان الخطأ يقع عىل عاتق االدارة يتم
االبدال من دون استيفاء اية رسوم.
• جواز سفر بدل عن مفقود.
• جواز سفر بدل عن متلف.
• ضم جوازات السفر.
• تدوين املهنة عىل جواز السفر.

• تصديق صور صفحات الجواز.
• تصدير جواز سفر لبناين.
• طلبات العسكريني.
• جوازات سفر ذات ارقام مميزة.
يقول رئيس املكتب العميد جامل فضل الله
ان املديرية صنفت االرقام املميزة لجوازات
السفر يف ثالث فئات ،و"ميكن اي مواطن
اختيار الرقم املميز الذي يريده يف مقابل
دفع الرسم القانوين املرتتب عليه كاآليت:
رسم الرقم من الفئة االوىل املميزة مليون
لرية ،من الفئة الثانية  750الف لرية ،من
الفئة الثالثة  500الف لرية.
 2ـ تأشريات الدخول اىل لبنان:
• سمة مرور.
• سمة اقامة.
• سمة مجاملة.
• سمة اجاملية :للوفود السياحية .بعضها
مجاين والبعض االخر يف مقابل رسم محدد
مبوجب القانون.
• سمة عمل.
3ـ االقامة يف لبنان:
• االقامة السنوية.
• االقامة الدامئة.
• اقامة املجاملة.
 4ـ املعامالت الخاصة بالفلسطينيني:
• منح جوازات السفر وجوازات املرور.
• بطاقة اقامة قيد الدرس او تجديدها.
• ضبط قيود تسوية اوضاع مكتومي القيد
وفئة قيد الدرس.
• تسجيل ومنح اقامة لالوالد املسجلني يف
فئة قيد الدرس.
• بطاقة تعريف فلسطيني من دون اوراق
ثبوتية.
ثالثا :بالنسبة اىل تحديد مقدار رسوم
جوازات السفر واالقامات او السامت او
سواها :ليس االمن العام َمن يقرر تحديد
الرسوم اساسا او مقدارها ،بل يتم ذلك
مبوجب قانون يصدر عن مجلس النواب.
يناط باالمن العام كجهاز تنفيذي استيفاؤها
تطبيقا للقانون ،ومن ثم يحيل املبالغ عىل

مقال

للح ّد من التضليل االعالمي
والقانوني
مل يقترص التلوث يف لبنان عىل بيئته الجغرافية املتمثلة بهوائه ومياهه وطبيعته.
امتد ليطاول جزءا من بيئته االنسانية املنترشة يف مجاالت وميادين عدة اساسية
يف املجتمع .وكام ينتج التلوث الطبيعي من عدم مراعاة قواعد حامية الطبيعة
واحرتامها من املقيمني يف نطاق جغرايف معني ،كذلك نكون امام محاولة تلويث
القانون عند اي تحوير لنصوصه وقواعده من املعنيني به خصوصا.
هذا ما نراه ـ ويا لالسف ـ يف كثري من املواقف التي تحاول ،عن قصد ،تحريف
الحقائق القانونية او اجتزائها او طمسها بهدف تضليل الرأي العام تحقيقا ملصالح
شخصية سياسية او مادية او تصفية حسابات ما .يستند اولئك يف محاوالت
تضليلهم عىل امر اسايس هو عدم املام كثريين من الناس بحقيقة مضمون النصوص
القانونية ،فيستغلون ضعف الثقافة القانونية لدى بعض الرأي العام بغبة التذايك
عليه ملصالحهم الذاتية ،عىل حساب العدل القانوين الذي هو اساس امللك.
كذلك ينتج التلوث االعالمي من عدم احرتام قواعد الحقيقة واملوضوعية والشفافية
والصدقية يف نقل االخبار واملعلومات واالحداث .ذلك ما نشاهده ونسمعه ونقرأه
يوميا ،بحيث ان خربا محددا او حدثا معينا او وقائع محددة يف ذاتها يجري
التعاطي معها من خالل تجميلها يف مؤسسة ما ،او تشويهها يف اخرى .يهدف
التجميل والتشويه اىل تحقيق اهداف ومصالح سياسية او مادية ،ويتسببان بتضليل
الرأي العام وتحريضه عىل حساب الحقيقة واملوضوعية والصدقية االعالمية التي
تتلوث و تتقهقر بفعل املامرسات تلك.
امام هذه الحقائق ،ال شك يف ان املهمة االساسية يف مكافحة التلوث والتضليل
القانوين او االعالمي تقع يف الدرجة االوىل عىل عاتق اصحاب االختصاص يف هذه
املجاالت ،وعىل ادارات املؤسسات املعنية والنقابات املهنية يك يشهدوا للحق
بتطبيقهم القوانني النافذة التي توجب نقل الوقائع واالحداث واملعلومات العلمية
مبوضوعية وشفافية .توجب ايضا احرتامهم حقا قانونيا مقدسا هو حق املتلقي،
القارئ او املستمع او املشاهد ،يف معرفة الحقيقة .ثم عرب تفعيل تطبيق احكام
القوانني التي تعاقب عىل االخبار الكاذبة املرتكبة يف وسائل االعالم ،السيام منها
قانون املطبوعات الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم  1977 \ 104وقانون البث
التلفزيوين واالذاعي رقم  1994 \382وقانون العقوبات .كل ذلك حرصا من اهل
االعالم والقانون خصوصا عىل مجاالت عمل ينتمون اليها ،وصدقية وسمعة وقيمة
مهنية وحضارية متسهم هم مقدار ما متس صورة لبنان الذي نأمل يف ان يبقى
عربهم منارة اعالمية ،وعاصمته "ام الرشائع" فعال.
يك يبقى القانون "الحقيقي" كارزة لبنان .فوق رؤوسنا جميعا.

املحامي منري الشدياق
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(املفتش املؤهل أول قاسم حسني)

				
انجاز املعامالت.

نوع املعاملة

الرسم القانوين ل.ل.

جواز سفر سنة واحدة

60.000

جواز سفر خمس سنوات

300.000

وزارة املال.
رابعا :بالنسبة اىل الية مكافحة تزوير
الجوازات او االقامات وسواها :يؤكد رئيس
مكتب شؤون الجنسية واالجانب والجوازات
ان املكتب "يبدأ قريبا اعتامد بطاقات اقامة
جديدة تتميز بتقنيات فنية تعترب من بني
االحدث يف العامل ،وتتبعها خطوات تحديثية
اخرى كثرية".
خامسا :معظم املعامالت ميكن تقدميها

يف االدارة املركزية والدوائر االقليمية عىل
السواء ،باستثناء عدد قليل منها يقتيض
التقدم به يف االدارة املركزية حرصا كطلب
ويرس ع
جواز سفر لولد متبنى وسواه.
ّ
التقدم باملعاملة يف االدارة املركزية يف
وقت انجازها مقارنة بالتي تقدم يف الدوائر
االقليمية بحيث تضاف اليها مهلة املسافة
الالزمة .ميكن الحصول عىل بعض املعامالت
عىل عجل من خالل ما يعرف بالخدمات

الرسيعة .يقدم الطلب يف هذه الحالة امام
الدائرة االمنية او دائرة العالقات العامة،
ويدفع الرسم القانوين املحدد بـ  105االف
لرية لقاء كل معاملة.
سادسا :تطبيقا ملبدأ الشفافية يف تعاطي
املديرية مع املواطنني ،ميكن اي مواطن
لبناين او اجنبي ايصال شكواه او مالحظاته
اىل املدير العام لالمن العام عرب رسالة
توضع يف صندوق الشكاوى املوجود يف
االدارة املركزية (قبالة قرص العدل يف
بريوت) او عرب رسالة عىل الربيد االلكرتوين
( ،)www.general-security.gov.lbوتتم
من ثم معالجة الشكوى او املالحظة يف
ارسع ما ميكن.
سابعا :يتواصل مكتب شؤون الجنسية
واالجانب والجوازات مع املنظامت والهيئات
الدولية ،وبخاصة العاملة لدى االمم
املتحدة ،بغية التعاون واملشاركة يف كل
عدد  - 3كانون األول 2013
ما يحقق احرتام حقوق االنسان والكرامة
االنسانية ويعززهام.
ثامنا :الن املجال ال يتسع لالشارة اىل كل
املعامالت التي ينجزها مكتب شؤون
الجنسية واالجانب والجوازات ،ميكن َمن
يرغب يف االستفسار عن تفاصيلها زيارة
موقع املديرية العامة لالمن العام عىل
شبكة االنرتنت (www.general-security.
 ،)gov.lbاو مراجعة اي دائرة او مركز لالمن
العام.

م .ش

			
املستفيدون من االقامة السنوية

الرسم القانوين

ارباب العمل وحاملو اجازات عمل فئة أوىل وأفراد عائالتهم
حاملو اجازة عمل فئة ثانية وافراد عائالتهم
حاملو اجازة عمل فئة ثالثة
حاملو اجازة عمل فئة رابعة( ،عامل يف الخدمة املنزلية)

 1.800.000ل.ل .لسنة واحدة
 1.200.000ل.ل .لسنة واحدة
 400.000ل.ل .لسنة واحدة
 300.000ل.ل .لسنة واحدة (عامل واحد)
 600.000ل.ل .لسنة واحدة (عامل ثانٍ )
 1200.000ل.ل لسنة واحدة (عامل ثالث وما فوق)
 250,000ل.ل .لسنة واحدة عىل ان يضم افادة مدرسية او
جامعية ،باالضافة اىل طالب فئة قيد الدرس

باقي الفئات

 300,000ل.ل.

الطالب

في المكتبات

ا

ل
ط
ب
ع
ة
الثاني

ة
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في القانون
على غرار االستخبارات تبني شبكاتها وخالياها وتح ّرك رجالها

املخدرات :شبكات منظمة
تجبه القانون واملجتمع

املخدرات تاريخيا آفة اجتماعية .يضرب عمرها في اعماق التاريخ ويؤكد علامء النفس وجود صلة مبارشة بني
ويتخطى الـسنوات الـ 2013بكثير .يقدّ ر مكتب مراقبة املخدرات ومنع ادمان املخدرات وظاهرة االجرام بحيث يؤدي
الجريمة التابع لالمم املتحدة عائدات االتجار بها بحوالى  400مليار دوالر االدمان اىل اضطرابات نفسية وعضوية للفرد،
في السنة .اي ما يتقدم صناعة البترول
تدفعه اىل ارتكاب افعال جرمية ،السيام منها
الرسقة ومامرسة البغاء والعنف واالرهاب الخ...
متكن االرباح والرثوات الطائلة التي تجنيها ال يختلف اثنان عىل ان املخدرات طريق حتمية مل تعد شبكات تجارة املخدرات وترويجها
امرباطورية املخدرات من اخرتاق املؤسسات نحو تدهور الشخصية االنسانية وتقهقرها تعمل عفويا وتقليديا ،امنا اصبحت منظمة يف
التجارية واملالية املرشوعة والكثري من وانحطاطها عىل املستويات االجتامعية هيكلية مدروسة باتقان ،مشابهة يف تكوينها
الحكومات يف العامل ،وتلويثها وافسادها .يوضح واالخالقية والعقلية والعملية والعائلية كلها .وعملها لهيكلية شبكات االستخبارات التي
لنا ذلك السبب يف ان املالحقات الجزائية ـ عىل
تنشأ وتعمل وفق هرمية .تجعل اي فرد فيها
الصعيد العاملي ـ ال تكشف اال بنسبة ضئيلة
ال يعرف اال شخصا او اثنني ممن يعمل معهم،
من تجارة املخدرات بسبب رشوة املؤسسات
يك ال يفيض اي خرق استخبارايت الي مخرب اىل
القضائية
االحكام
بعض
واالشخاص يف كل اتجاه.
كشف هوية افراد الشبكة كلها .وفق الهيكلية
اندماج
اعادة
يعرقل
للمخدرات بعد صحي .يؤكد االطباء انها تتسبب
والهرمية ذاتها ،لالسباب نفسها ،تتألف شبكات
محيطهم
في
املدمنني
باعراض شتى :فقدان الشهية ،اصفرار الوجه او
تجارة املخدرات وترويجها بدءا من رئيس
اسوداده ،التهاب املعدة ،اتالف الكبد واملخ ،االجتماعي
الشبكة ،مرورا بالتجار الكبار واملتوسطني،
تحطيم الخاليا العصبية ،ضعف جنيس كبري،
وصوال اىل املروجني الذين هم عصب الشبكات
حصول اضطرابات يف القلب وصوال حتى املوت.
تلك وواجهتها.
النهم كذلك ،يتم اختيارهم من بني االشخاص
االذكياء واالجتامعيني الذين يتمتعون بقدرة
عالية يف فن االقناع والتأثري يف االشخاص ،ممن
يتمتعون بشبكة عالقات واسعة يف املدارس
والجامعات والنوادي الليلية التي تشكل ،يف
نظرهم ،افضل االماكن الصطياد زبائن جدد
من طالب ومراهقني باساليب لبقة مدروسة
وغري مبارشة .تاليا يجعلنا هذا الواقع املتشعب
واملعقد نتأكد ـ ونؤكد ـ ان مهمة مكافحة
آفة املخدرات ال تقترص عىل الدورين القضايئ
واالمني امللقى عىل عاتق السلطات الرسمية
املعنية ككل ،وخصوصا املديرية املركزية
ملكافحة املخدرات واملجلس الوطني ملكافحة
املخدرات ولجنة االدمان عىل املخدرات.
هي مسؤولية اجتامعية عامة ومشرتكة بني
األهل وادارات املدارس والجامعات والوزارات
يُروّج للمخدرات يف املدارس والجامعات والنوادي الليلية باساليب لبقة ومدروسة.

واملؤسسات العامة والخاصة وجمعيات املجتمع
املدين بال استثناء ،وذلك:
اوال :بنرش الوعي واليقظة من اي "تسلل
مخدرايت" باقنعة اجتامعية لبقة اىل املجتمع
عموما ،او اىل املنزل او املدرسة او الجامعة او
املالهي الليلية خصوصا.
ثانيا :بابالغ السلطات االمنية والقضائية املعنية
بكل حالة تعاطٍ او اتجار تصادفنا.
ثالثا :بتواصل اهل املدمنني واقاربهم واصدقائهم
مع الجمعيات االجتامعية املتخصصة يف مجال
مساعدة مدمني املخدرات عىل تخطي هذه
اآلفة ،بتأهيلهم نفسيا واجتامعيا وصحيا
وعائليا وقانونيا وروحيا ،للتنسيق معها يف
هذا الخصوص .من بني الجمعيات تلك نذكر
عىل سبيل املثال ال الحرص" :جمعية شبيبة
ضد املخدرات" (" ،)09 - 638141جمعية ام
النور" (" ،)09 - 223937جمعية ع ّلية النور"
(" ،)09 - 478937جمعية ع ّلية ابن االنسان"
(" ،)08 - 808801جمعية جاد ،شبيبة ضد
املخدرات" (" ،)09 - 942856جمعية سعادة
السامء" ( )03 - 929952الخ...
يف هذا االطار يشري رئيس "جمعية شبيبة ضد
املخدرات" اييل لحود لـ"االمن العام" اىل ان
برنامج اعادة تأهيل املدمن "مجاين ميتد مبدئيا
بني سنة وسنتني ونصف السنة ،منها سنة
يف مركز املعالجة عىل نحو متواصل ،والسنة
ونصف السنة التالية مبراجعات اسبوعية مع
تنسيق كامل مع االهل واملحيطني باملدمن".
يلفت لحود اىل ان "من ابرز املسائل التي
تعرقل اعادة اندماج َمن صدرت يف حقهم
احكام قضائية بسبب تعاطيهم املخدرات او
االتجار بها مع محيطهم االجتامعي هي:
ـ النظرة الدونية للمجتمع اليهم.
ـ ابقاء اشارة االحكام القضائية عىل سجالتهم
العدلية سنوات حتى يتمكنوا من حذفها
مبوجب طلب إعادة اعتبار (بعد مرور ثالث
سنوات يف الجنحة  ،وسبع سنوات يف الجناية،
تيل تاريخ تنفيذ العقوبة او سقوطها مبرور
الزمن) ،وحرمانهم من حق حصولهم عىل
اجازة سوق سيارة طيلة تلك الفرتة .هذان
االمران يعيقان امكان عثور املدمن عىل
عمل او وظيفة تساعده عىل تأمني معيشته
من جهة ،ويعيقان اعادة اندماجه نفسيا يف

إتالف زراعة الحشيشة.

املجتمع من جهة اخرى".
ومتنى ان "يصل الصوت اىل السلطة الترشيعية
وكل املعنيني ،يك يتم العمل عىل الغاء تلك
املدة او تقليصها ،والتي تش ّكل حاجزا بني من
وقعوا ضحية املخدرات واملجتمع ثم عادوا
اليه بعد تنفيذهم العقوبات .يفرتض باملجتمع

ان يحتضنهم ّ
لتخطي مشكالتهم الكثرية ال ان
ينبذهم".
املخدرات آفة خطرة .االخطر ان ال يبايل
املجتمع مبكافحتها .تلك الالمباالة تكشف يف
طياتها آفات اجتامعية من نوع آخر.

م .ش.

عقوبات تعاطي املخدرات واالتجار بها
يرعى قانون املخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف رقم  673الصادر يف  16آذار
 1998العقوبات التي تطاول متعاطي املخدرات واملتاجرين بها ،من بينها املواد 125
و  126و:127
اوال ـ عقوبة االتجار باملخدرات :كل فاعل او رشيك او مح ّرض او متدخل يف زراعة
املخدرات وانتاجها وصنعها واستخراجها وتحضريها وتحويلها ورشائها وإحرازها
وتسلمها واقتنائها ومتلكها واستخدامها ورصفها وعرضها ونقلها وتسليمها وطرحها
للبيع وبيعها وتوزيعها بالجملة او التجزئة ،وتبادلها والتنازل عنها مجانا او ب َع َوض،
والتوسط والسمرسة يف شأنها وارسالها وشحنها واستريادها وتصديرها واالتجار بها
مهام كان نوعه ،ويف صورة عامة كل عمل او اجراء مهام كان نوعه يتعلق بها ،يعاقب:
 1باالشغال الشاقة املؤبدة. 2بالغرامة من خمسة وعرشين مليونا اىل مئة مليون لرية.ثانيا ـ عقوبة تعاطي املخدرات :كل من حاز او احرز او اشرتى كمية ضئيلة من
مادة شديدة الخطورة من دون وصفة طبية وبقصد التعاطي ،كانت ضآلتها تسمح
باعتبارها مخصصة لالستهالك الشخيص يعاقب:
 1ـ بالحبس من ثالثة اشهر اىل ثالث سنوات.
 - 2بالغرامة من مليونني اىل خمسة ماليني لرية.
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مقال

في األقتصاد
ّ
حض على عقد اجتماعي وطني يمنح الجميع الحماية االقتصادية

العمال
غصن :ال يجوز صرف ّ
أيًا تكن قدرة السوق

كلفة السكن والنقل واإلنتقال ،فض ًال عن املسائل
املعيشية والحياتية" ،مطالباً بوضع املعايري
العلمية لعمل لجنة مؤرش األسعار واألجور مبا
يتيح املجال أمام "مأسسة" عمل لجنة املؤرش
وتصحيح األجور "عىل نحو آيل ودوري وفق

ضرورة استعجال إقرار
سلسلة الرتب والرواتب
في الوقت املناسب
كي ال نلحس املبرد الحقًا

تطور األسعار وارتفاع نسب التضخم".
ملاذا كرث الحديث أخرياً عن الرصف التعسفي،
وما هي الضوابط العملية لوقفه؟
يلفت رئيس االتحاد العماّ يل اىل أنه يويل ملف
الرصف "األولوية وخصوصاً عندما يتحول من
رصف فردي اىل جامعي" .ويقول" :نعمل عىل
رئيس االتحاد العماّ يل العام غسان غصن متحدّثاً إىل "األمن العام".
إحقاق الحق والعدالة يك نتوصل اىل حلول
كان رئيس االتحاد العماّ يل العام غسان غصن وانعكاسها عىل موازنة األرسة وحدود خط الفقر رضائية ،وال سيام حيال اقدام بعض املؤسسات
التقى أخرياً مديرة اإلحصاء املركزي مارال توتاليان بحيث
"تتحسن عملية احتساب املؤرش انطالقاً عىل تع ّمد سوء تفسري املادة  50من قانون
ّ
ّ
وكبري خرباء صندوق النقد الدويل براين غراف من يوممة سلة االستهالك وتحديثها وفق تطور العمل ،يف ظل تجاهل بعض العماّ ل واملوظفني
الذي انجز دراسة مؤرش األسعار وغالء املعيشة ،مختلف أبواب اإلنفاق وتطور األوضاع املعيشية ،اللجوء اىل مجالس العمل التحكيمية او االتحاد
وتحدّث معهام يف املعايري الحديثة ملؤرش أسعار كذلك الحاجات الخدماتية األخرى" ،يقول يف العاميل".
السلع والخدمات ومك ّوناته يف االقتصاد الوطني ،حوار مع "األمن العام".
ولفت اىل "رضورة التشدّد يف كل أنواع عمليات
وأثره عىل األجور ومداخيل األسرَ .
احتساب
آلية
يف
النظر
"إعادة
يشدّد عىل رضورة
الرصف بالتنسيق مع وزارة العمل باالبالغ عنها
بدءاً يرى غصن أهمية عرصنة أسس احتساب كلفة التعليم مع ملحقاتها من الرسوم املدرسية ملنعها الحقاً".
ً
ماّ
مؤرش األسعار وأبرزها تحديث األوزان والنقل والكتب والقرطاسية وسواها ،وكذلك ورشح قائال" :استبقنا الرصخة الع لية

واستشعرنا تراجع الدورة االقتصادية التي
تنعكس سلباً عىل األسواق (تراجع االنتاج 30
 ،)%كذلك انخفاض القدرة الرشائية وخصوصاً
يف ظل عدم تدفق األموال االضافية (السياحة،
االستثامرات) ،ما دفع بعض املؤسسات السياحية
والفندقية وغريها اىل رصف عماّ لها تعسفياً .كنا
الس ّباقني اىل اطالق الرصخة املدو ّية بغية وجوب
تأسيس عقد وطني اقتصادي  -اجتامعي مينح
الحامية االقتصادية واالجتامعية للمجتمع ،يف
ظل تح ّمل أفرقاء االنتاج مسؤولياتهم (الدولة،
اصحاب العمل ،العماّ ل) .عندما تضعف السوق،
ال يجوز أن تلجأ بعض املؤسسات اىل عمليات
الرصف أو التهويل به ما يؤثر سلباً عىل القدرة
الرشائية ،ويؤدي اىل البطالة والفقر واآلفات
الخطرة عىل الشباب وتدين اإلنتاج ،فيوازي يف
أخطاره البعدين االقتصادي واالجتامعي".
وهل يعتقد بأن رصخة االتحاد العماّ يل تالقي
الهيئات االقتصادية برضورة التعجيل يف والدة
الحكومة العتيدة ،يقول غصن لـ"األمن العام":
"بالطبع ،نحن ندعو مع الهيئات اىل تأليف
حكومة جامعة ،حكومة إنقاذ وطني تقود
املرحلة الراهنة مبا فيها من صعوبات ومع ّوقات،
يف ظل الرياح العاتية التي تعصف يف املنطقة
بغية توفري االستقرار االقتصادي واالجتامعي
واألمني".
حس وطني
من
نابعة
"دعوتنا
يضيف:
ّ
باملسؤولية ،لذا نكرر املطالبة بـ "اتفاق رشف"
بني أفرقاء االنتاج يتوىل معالجة املوضوعات
الشائكة ،منطلقاً من التداعيات االجتامعية
للمشكلة .فال ُيكتفى بقراءة التكاليف والخسائر
االقتصادية التي تتك ّبدها املؤسسات والرشكات
فحسب ،وهذا كله يندرج يف سياق السلم االهيل
املنشود".

الرتب والرواتب

وماذا عن مصري سلسلة الرتب والرواتب تحت
وطأة الفراغ الحكومي؟
ماّ
يوضح غصن أن االتحاد الع يل وقف اىل "جانب
أحقية السلسلة عندما أطلق معركة تصحيح
األجور .جاء تحرك القطاع العام عىل خلفية
إنجاز االتحاد تصحيح األجور وزيادة حدها

العمال مصدر اإلنتاج ...والتغيير
ّ
يعب فيه املواطنون
ينفرد لبنان بنظام دميوقراطي ح ّر وفريد من نوعه يف املنطقة ،رّ
عن آرائهم بحرية ويرفعون الصوت عالياً يف سبيل انتزاع حقوقهم متى استشعروا
أنها يف خطر.
لكن الالفت أن رصخات املواطنني هذه األيام ال تلقى آذاناً صاغية رغم كرثة محطات
التلفزة واإلذاعة والصحف واملجالت ،وهذا يعود اىل "استقالة" بعض املسؤولني
املعنيني من مهامتهم األساسية أللف سبب وسبب .غري أن محاوالت رفع الصوت
تبقى س ّيدة املوقف ،أبرزها أصوات عماّ ل القطاع العام واملعلمني التي تطالب بإقرار
سلسلة الرتب والرواتب .عل ًام أن إقرارها ينتظر التئام الهيئة العامة ملجلس النواب
التي يتعذر انعقادها يف هذه األيام.
أما املسألة األكرث إلحاحاً ،فهي رضورة تأليف الحكومة العتيدة لتنظر يف امللفات
الشائكة بغية توفري االستقرار االقتصادي واالجتامعي واألمني أيضاً ،فض ًال عن رضورة
معالجة مسألة تدفق النازحني السوريني عىل لبنان ،يف ظل غياب املساعدات الدولية
وخصوصاً من الدول التي يقتيض بها توفري الرشوط اإلنسانية األساسية لهم وأبسط
عمليات اإلغاثة.
ُينتظر من العامل التغيري كونهم مصدر االنتاج أيضاً اىل جانب رشكائهم أصحاب
العمل والدولة ،يف حني أن تغيري مصائر الشعوب يرتبط بالنضاالت العاملية
والشعبية .أمل يغيرّ زعيم الحركة العاملية يف بولونيا ليخ فاليسا مصري بالده ،فرتأس
حكومتها بعدما كان يناضل يف صفوف العماّ ل والنقابات يف مثانينات القرن املايض؟
ننتظر "مناض ًال" يقول للذين يعبثون باألمن االجتامعي للمواطنني :كفى قهراً وذالً
ومساومات وعقائد وإيديولوجيات .الشعب يريد أن يأكل خبزاً ،وأن يتعلم أطفاله
حرفاً ،وأن يغدو نحو مستقبل مرشق تتحقق فيه العدالة االجتامعية املنشودة
(الطبابة ،االستشفاء ،التأمينات الطبية واالستشفائية ،التعليم لكل طفل ،املأوى
واملأكل وامللبس لكل العائالت بال استثناء).
املشكلة يف لبنان اليوم أن التغيري ليس يف يد شعبه ،وال يف يد مسؤوليه .لكن مصدره
من الخارج .و َمن كان مصدره من الخارج يبقى يف الخارج!
الشعب ينتظر تأليف حكومة تحل مشكالته املتعددة واملعقدة ،ألنه ّ
مل اإلنتظار
ومىض يسأل عن املصري قبل أن يدهمه املجهول .فهل َمن يتحرك من الشعب يك
يالقي الصوت بالفعل؟
هيثم العجم

haytham.ajam@hotmail.com

57

58

عدد  - 3كانون األول 2013

األدىن اىل ما يوزاي الضعف (من  300الف
لرية اىل  650الفاً بزيادة  ،)% 110قياساً بغالء
املعيشة .ال مربر إذاً لتأخري إقرار السلسلة سوى
اجتامع الهيئة العامة ملجلس النواب ،بالتزامن
مع رضورة بتها يف الوقت املناسب يك ال نلحس
املربد عند إقرارها يف وقت متأخر ،فتأيت زيادة
حق عىل حساب أصحاب الحق أنفسهم عرب
زيادة الرضائب من جيوب الفقراء وذوي الدخل
املحدود .كنا قد ن ّبهنا اىل أن أي متويل للسلسلة
يجب اال يتم عرب فرض مزيد من الرضائب
والرسوم ،وخصوصاً ما يحىك عن زيادة الرضيبة
عىل القيمة املضافة  TVAالتي يدفع كلفتها
املواطنون املحدودو الدخل أكرث منهم االثرياء".
وملاذا ال يزال املوظفون والعماّ ل يعانون تأخري
فواتري الدواء؟
يقول غصن" :جرى أخرياً إطالق عملية تسهيل
تم استخدام أكرث من
معامالت الضامن بأن ّ
 200موظف جديد تنحرص مهامتهم بتسهيل
معامالت املواطنني وإنجاز املرتاكم منها .اال
أن تراكمها يعود اىل عدم توافر األموال الالزمة
لتغطية كلفة االستشفاء والطبابة ،وذلك سبق
مرحلة رفع قيمة االشرتاكات وزيادة مداخيل
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي وزيادة
االجور ،ما دفع اىل تدفق األموال وتالياً تبسيط
انجاز املعامالت عرب املكننة والتخيل عن
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نالقي الهيئات االقتصادية
في الدعوة الى حكومة
انقاذ وطني

االجراءات الروتينية التي اتبعت أساليب عمل ال
تواكب العرصنة .عل ًام أن اجراءات املكننة التي
ال تزال قيد التنفيذ ،وينبغي أن تعيد النظر يف
أنظمة برمتها".
أما مصري العماّ ل واملوظفني بعد بلوغهم سن
التقاعد ،فيأمل غصن يف "أن يعاد التوازن املايل
اىل صندوق الضامن ،وخصوصاً صندوق املرض
واألمومة والتعويضات العائلية يف السنوات
املقبلة" ،معترباً أن هذا التوازن بدأ يتحقق فعلياً
بفضل جهود االتحاد العماّ يل "يك نتجاوز مرحلة
العجز يف صندوق املرض واألمومة .ال زيادة عىل
التعرفة قبل زيادة االشرتاكات وتحقيق التوازن
املايل لتسديد العجز".
يتحدّث أيضاً عن مطالب مياومي الكهرباء
والسائقني العموميني بالقول" :يعود عدم
معالجتها اىل نأي الحكومة بنفسها عن االلتفات
نحو املطالب العاملية واملشكالت االقتصادية
واالجتامعية وتداعياتها يف ظل االنكامش

االقتصادي الهائل ،وتراجع معدالت النمو (2
 ،)%وانعدام فرص العمل التي ترسم الحكومة
سياساتها القادرة والفاعلة ،يف حني أن غيابها
يدفع اىل املزيد من تراكم املشكالت واقرتابها من
حافة االنفجار االجتامعي الكبري".
بيد أن رئيس االتحاد العماّ يل العام يتحدّث عن
واقع النزوح السوري اىل لبنان وتدفق ألوف
النازحنيّ ،
حاضاً عىل رضورة معالجة هذه
املسألة الشائكة الناجمة عن "الحرب املفتوحة
عىل سوريا يف غياب املساعدات الدولية
وخصوصاً من الدول التي يجب أن توفر لهم
الرشوط االنسانية األساسية وعمليات االغاثة يف
ابسط قواعدها .اذ أن هؤالء ال يعملون .لكننا
نسمع رصخات من أكرث من منطقة لبنانية عن
تشغيل اليد العاملة السورية مكان اليد العاملة
اللبنانية .من ذلك الحاجة اىل ابرام اتفاق وطني
يتوىل معالجة مشكلة النازحني مبسؤولية وطنية
عرب توفري اإلقامة الالئقة لهم والعيش الكريم،
فال نجعل منهم مصدر قلق وطني وصحي يف
ظل عجز لبنان عن تح ّمله وحده األعباء بال
مساعدات دولية".
ويرى غصن أخرياً أن " َمن مي ّول الحرب عليه ان
مي ّول تبعاتها .يقتيض أن نتوقع  41الف والدة
سورية عام  2014وبلوغ عدد النازحني السوريني
ربع الشعب اللبناين".

ه.ع.

خ ّفض صندوق النقد الدويل توقعاته لنم ّو إجاميل
الناتج املحليّ يف لبنان اىل  % 1,5عام  ،2013من
 % 2كان توقعها سابقاً مقارنة بنسبة منو 2,1
 %يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،و% 2,8
يف االقتصادات املستوردة للنفط ،و % 1,9يف
اقتصادات دول املرشق ،و % 4,5يف االقتصادات
الناشئة والنامية ،و % 2,9يف االقتصاد العاملي
أوضح صندوق النقد الدويل أن التداعيات
السياسية الناجمة عن الرصاع الدائر يف سوريا
والعدد املتزايد من النازحني السوريني ستظل تؤثر
سلباً عىل الثقة ،وتع ّوق حركة السياحة وتضغط
عىل النشاط االقتصادي ،مشرياً اىل إرضار تلك
التداعيات باملالية العامة يف لبنان وضغوطها عىل
الحسابات الخارجية.
والحظ الصندوق يف تقريره األخري يف ترشين
األول املنرصم ،أن النمو املتوقع يف لبنان عام 2013
هو الثاين األبطأ بني  19دولة يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .إذ تقدّم لبنان الكويت (.)0,8%
رجح أن تسجل ليبيا وإيران انكامشاً
إىل ذلكّ ،
يف املنطقة هذه السنة ،فينخفض إجاميل الناتج
املحليّ فيهام بنسبتي  % 5,1و ،% 1,5توالياً ،فيام
يواصل استبعاد سوريا من توقعاته .كذلك اعترب
النمو املتوقع للبنان الـ 32األبطأ يف العامل عام
 2013باستثناء االقتصادات التي حققت انكامشاً.
األمر نفسه يف استونيا ومونتينيغرو والكاب فريد
وروسيا.
وقدّر صندوق النقد أن يبلغ منو إجاميل الناتج
املحيل الحقيقي يف لبنان نسبة  % 1,5عام
 ،2014مقارنة بـ  3,6%يف الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،و % 3,1يف االقتصادات املستوردة للنفط
و % 2,7يف دول املرشق .والنمو املتوقع يف لبنان
عام ُ 2014يع ّد ثاين أبطأ منو بني  19دولة يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،والنمو الـ23
األبطأ يف العامل ،ويتعادل مع منو أوكرانيا وكرواتيا
وجمهورية تشيكيا.

وتو ّقع يف تقريره أن يبلغ معدل ّ
التضخم يف لبنان
هذه السنة  ،% 6,3الخامس األعىل بني  19دولة
يف املنطقة مقارنة بـ % 12,3يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،و % 7,8يف االقتصادات املستوردة
للنفط ،و % 6,8يف دول املرشق .وكان معدل
التضخم يف لبنان بلغ  % 6,6عام  2012و 5%
عام .2011
ويرجح أن يبلغ العجز يف الحساب الجاري يف
لبنان  16,7%من إجاميل الناتج املحيل عام
 2013مقارنة بفائض نسبته  10,3%من إجاميل
الناتج املحيل للمنطقة ،وعجز بنسبة  % 6,7من
إجاميل الناتج املحيل يف االقتصادات املستوردة
للنفط ،وعجز بنسبة  % 5,2من إجاميل الناتج
املحيل لدول املرشق .وكان معدل العجز يف
الحساب الجاري يف لبنان بلغ  % 16,2من إجاميل
الناتج املحيل عام  ،2012و  12,4%من إجاميل
الناتج املحيل عام .2011
و ُيعترب العجز يف الحساب الجاري يف لبنان عام
 2013الـ 18األكرب عاملياً ،والثاين األكرب يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،متقدّماً عىل موريتانيا
تسجل نسبة عجز يف
فقط التي يتو ّقع أن ّ
الحساب الجاري بـ  % 34.3من إجاميل الناتج
املحيل.
وقدّر الصندوق أن تبلغ نسبة عجز املوازنة

العامة يف لبنان % 10,4من إجاميل الناتج املحيل
عام  ،2013مقارنة بنسبة عجز  % 9من إجاميل
الناتج املحيل عام  ،2012و % 6,1من إجاميل
الناتج املحيل عام .2011
يسجل عجز املوازنة يف لبنان املرتبة السادسة
بذلك ّ
ً
ً
األعىل عامليا ،متقدما فقط عىل منغوليا (% 11,3
من إجاميل الناتج املحيل) ،وإريرتيا (،) % 12,5
ومرص ( ،)% 14,7وفنزويال (  ،) 15%وكرييبايت
وسجل املرتبة الثانية األعىل يف منطقة
(ّ .) % 21,1
الرشق األوسط ،متقدماً عىل مرص فقط.
يف موازاة ذلك ،أبقى صندوق النقد الدويل عىل
تقديراته املتعلقة بنمو االقتصاد اللبناين بنسبة
 % 1,5عام  2012مقارنة بنسبة منو  % 4,6يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،و  % 2,2يف دول
املرشق ،و  % 2يف االقتصادات املستوردة للنفط،
و % 9,4يف االقتصادات لناشئة والنامية ،و % 3,2
يف االقتصاد العاملي.
وسجل لبنان أبطأ منو بني  19دولة يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا العام املايض ،فيام سجلت
السودان وإيران انكامشاً يف إجاميل الناتج املحيل
بنسبتي  % 3,3و ،% 1,9توالياً .كذلك سجل
النمو الـ 23األبطأ يف العامل عام  .2012وكان
من ّوه مشابهاً لبيالروسيا وسانت فنسنت وجزر
غرينادين وهونغ كونغ.
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مقابلة
نقابة الص ّرافني تشكو من تقييد حرية التبادل التجاري

يجوز أن يوقف نشاطها يف وقت ميلك
لبنان ثروة برشية هائلة تتمثل باملغرتبني
اللبنانيني الذين يعيشون يف الخارج بأكرث
من  15مليوناً يرسلون أمواالً اىل ذويهم من
العائالت املتوسطة واملحدودة الدخل ،ما
ّ
مكن لبنان من الصمود واالستمرار طوال
سني الحرب ،فض ًال عن األزمات املتالحقة
ما بعد عام .1990

مكتف :الحركة املالية متأتية
من نشاط السوق
الرصافني
فتحت "األمن العام" ملف نقابة ّ
مع نقيبها رامز مكتف ،متناوالً مشكالت
القطاع وال سيام منها تنظيم السوق املالية
واملرصفية ،يف وقت يعاين لبنان أزمات
اقتصادية ناجمة عن التداعيات السياسية
واألمنية.
■ ما هي املع ّوقات التي يواجهها القطاع؟
□ إثر مشكلة البنك اللبناين ـ الكندي
املتصلة بتبييض أموال ،وانتهائها عرب
ّ
تدخل مرصف لبنان وتأكيده سالمة
القطاع من أي شائبة مالية تعكر
سمعته الدولية النظيفة ،حذرت
املصارف اللبنانية من التعامل مع قطاع
الرصافني ما خلق حال هلع يف القطاع
ّ
املرصيف ،وأشاع مناخاً غري سليم حيال
العالقات بني القطاعني .اتخذ مرصف
لبنان عىل األثر تدابري صعبة التنفيذ
يف القطاع ،فأصدر تعاميم ادارية طلب
الرصافني من
مبوجبها زيادة رأس مال
ّ
الفئتني (أ) و(ب) ،عل ً
ام أن رأس مالهم
يف الفئة (أ) أعىل منه رأس مال الفئة
(ب) ،وصالحيات الفئة األوىل أوسع من
صالحيات الفئة الثانية.

الرصافون هذه التعاميم؟
■ هل التزم ّ
الرصافون ،أي
□ من الطبيعي ان يلتزمها ّ
أن يكون لدى الفئة (أ) ما يسمى ضابط
امتثال ،ومدققون داخليون وخارجيون
دوليون من ذوي الكفايات العالية رغم أن
هذه االجراءات مكلفة وتك ّبدهم خسائر
فادحة وأعباء مالية اضافية.
■ أين تكمن الحلول العملية البقاء القطاع
بعيداً من "شبهات" الجرائم املالية؟
□ مل نعارض تلك التدابري ،بل شجعناها.
أجرينا دورة تدريب لجميع أعضاء النقابة
بالتعاون مع مرصف لبنان بغية تحسني
األداء وتدريبهم عىل كيفية مكافحة

ال تمنع األزمات االقتصادية
تنظيم السوق املالية
واملصرفية

تبييض األموال .نظمنا مؤمتراً عن "مكافحة
تبييض األموال" مبشاركة مرصف لبنان ما
يؤكد وعي النقابة وحرصها عىل أهمية
التطور الحاصل يف القطاعني املايل واملرصيف
يف سبيل عمليات املكافحة ،يف وقت تبدي
الواليات املتحدة تشديداً حيال مكافحة
الجرائم املالية ،وآخر فصولها اصدار قانون
اإلمتثال الرضيبي األمرييك عىل الحسابات
األجنبية .FATCA
■ هل تعترب هذه االجراءات كافية
ملكافحة التبييض؟
□ من الرضوري أن يكون لدى القطاع
معرفة بقاعدة "إعرف عميلك ومصدر
األموال يف السوق املحلية" .عل ً
ام أن
تعمي ً
ام آخر صدر عن مرصف لبنان
يتعلق بتحديد كيفية التعامل يف الحوالة
املالية يحرص مبالغ الحوالة بـ 20الف
دوالر حداً اقىص ،عىل أن ال تتجاوز
الحواالت السنوية  10أضعاف رأس مال
رشكة الرصافة.
الرصافني؟
■ أال تع ّوق هذه التعاميم حرية ّ
□ تأتينا الحواالت املالية من الخارج يف
حني أن هذه العمليات ال تكون عادة
محدودة كماّ يف البلدان العربية .لذا يحد
الرصافني اللبنانيني
التعميم من تعامل
ّ
مع عمالئهم يف الخارج ويؤخر عملهم
بينام نحن يف أشد الحاجة اىل زيادة
كمية األعامل ال تراجعها .كذلك فإن

■ ماذا عن تعاون القطاع مع رشكائه يف
السوق؟
□ أوجه نداء يف هذه املناسبة اىل القطاع
املرصيف عموماً ،وال سيام منه جمعية
املصارف ،برضورة التعاون مع قطاع
الرصافني .باتت لديه ضوابط عاملية وفق
ّ
معايري دولية متعارف عليها أسوة مبا كانت
الحال عليه يف السابق ،بغية املحافظة عىل
دور القطاعني ونوعية األداء السليم الذي
بقي معاىف يف أصعب الظروف .وأدعو
مرصف لبنان واملصارف عموماً اىل أن
الرصافني حرصاً عىل
تساهم يف التعاون مع ّ
تقدّ م املهنة وازدهارها.
نقيب الرصّافني رامز مكتف.

حرص الكميات املتعاملة وتحديدها غري
دستوريني ألن الدستور يشدّ د عىل حرية
حركة التبادل التجاري يف النظام اللبناين
الدميوقراطي الحر ،باعتبار الحركة املالية
متأتية من نشاط السوق .إال أن تقييد
حركتها يؤدي اىل أزمة اقتصادية يف القطاع
نحن يف غنى عنها.

عىل األقل توقفها قرسياً .ينبغي أن يعمد
الرصافني
مرصف لبنان اىل اطالق عمل
ّ
وفق القوانني املرعية االجراء .ال مانع
من أن ينظم السوق ويضبطها ،لكن ال

نجاح إحباط الجرائم املالية
■ ما هي رؤيتكم إذاً لتنظيم السوق؟
□ ال بد من تنظيم السوق املالية واملرصفية يتوقف على يقظة
رغم أن لبنان يعاين راهناً أزمات اقتصادية املصارف الخاصة
ناجمة عن التداعيات السياسية واألمنية
داخلياً واقليمياً يف ظل غياب الس ّياح
واملغرتبني وتاليش االستثامرات االجنبية أو

■ كيف ترون يف املحصلة املستقبل املايل
للبنان؟
□ من الالفت أن كشف جرائم تبييض
األموال يتم ّيز عن سواها من الجرائم بأنه
يتطلب تعاوناً وثيقاً بني سلطات التحقيق
واملؤسسات الخاصة املعنية .تعاون يواكب
مراحل هذه الجرائم .كذلك يتوقف النجاح
يف احباط الجرمية عىل يقظة املصارف
الخاصة يف كثري من األحيان ،ويعتمد عىل
اجراءاتها الخاصة ودراية تعاملها ،وهو
ليس مرشوطاً يف كل الجرائم املالية .من
الرضوري يف هذه الحال تكثيف التعاون
والرصافني لكشف
بني القطاعني املرصيف
ّ
الجرائم املالية ،وليس اثارة التحفظات بني
الجانبني مبا ال يخدم الهدف املنشود.

هـ .ع
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جاد ابرهيم

السكري :األعراض والوقاية

في ظل االوضاع الصعبة التي
تمر فيها الحكومة املستقيلة
في االدارات واملؤسسات ،تتجه
االنظار الى وزارة الصحة نظرا
الى عالقة جميع املواطنني
بها ،الى اي جهة انتموا ،ما دام
املرض ال يميز في ما بينهم

تفاديًا لتعريض حياة المرضى ألي تالعب

وزير الصحة :أدوية األمراض املزمنة
متوافرة حتى نهاية السنة

تحسبا من الوقوع يف فخ عدم توافر الدواء،
سعى وزير الصحة العامة عيل حسن خليل اىل
تأمني ادوية االمراض املزمنة (السكري وارتفاع
ضغط الدم )...وادوية االمراض املستعصية
(الرسطان واالمراض النفسية والجرثومية
وسواها) .ويحصل املرىض عىل هذه االدوية من
مراكز التوزيع يف الكرنتينا واملحافظات.
ويؤكد الوزير خليل لـ«االمن العام» ان الوزارة
عملت عىل توفري االدوية لهذه الحاالت «وفق
اعىل قواعد الجودة والفاعلية ،الن حياة هؤالء
املرىض ليست يف يد احد ،وال تحتمل اوضاعهم
الدقيقة اي تالعب».
وكان الوزير اتخذ االحتياطات املطلوبة تجنبا
للمجهول وخصوصا يف االشهر الثالثة االخرية من
السنة «كون االعتامدات املالية التي ترصد لرشاء
االدوية توضع عادة يف ايلول يف ظل حكومة
تعمل وتسيرّ شؤون املرىض يف اجواء طبيعية ،وال
ترصف االعامل عىل غرار الحكومة الحالية».
ّ
وعملت الوزارة عىل تقسيم حاالت هذا النوع
من املرىض الذين يحتاجون إىل االدوية املزمنة
واملستعصية اىل  12فئة ،ويبلغ العدد االجاميل
للعالجات التي تقدمها  811عالجا .وترشف
لجنة علمية متخصصة عىل كل فئة مرضية،
وتستند اىل قواعد بروتوكوالت علمية شاملة
من بينها بروتوكول ملرض السيدا.
وتخفيفا من معاناة املرىض وعائالتهم عىل مدار

اجراءات اتخذتها الوزارة
لتفادي املجهول
السنة ،اصدر الوزير خليل تعميام اىل نقابة
مستوردي االدوية يقيض برضورة توفري االدوية
املنقذة للحياة ملدة ال تقل عن ثالثة اشهر،
وفق متطلباتها وتحت طائلة املالحقة القانونية.
وشدد عىل مستوردي االدوية واملصانع املحلية
ابالغ دائرة االسترياد يف وزارة الصحة عن اي
مشكلة تواجههم يف هذا الشأن.
وبغية مواجهة هذا التحدي ،تتعاون الوزارة
مع برنامج االمم املتحدة االمنايئ يف لبنان
(الربوتوكول الوطني لالمراض الرسطانية)،
واعتمدت املعايري الصادرة عن السلطات
الصحية الربيطانية النجاز الربوتوكوالت العلمية
الخاصة باالمراض االخرى.
ويشري الوزير خليل اىل ان الوزارة «ال تتهاون يف
توفري االدوية التي حصلت عىل اعتامد الوكالة
األمريكية للغذاء والدواء  FDAاو الوكالة
األوروبية لألدوية ،»EMEAويشدد عىل «ضبط
الرصف وترشيد االنفاق بهدف تأمني استمرارية
العالج للمريض وعدم تعريض حياته للخطر».

ويقول« :يتم تسليم االدوية اىل املرىض من
دون اي انقطاع رغم كل التحديات املالية التي
تواجهنا ،ونحن نعمل عىل تطبيق الخطة التي
وضعناها حتى نهاية سنة .»2013
ويالحظ ان الوزارة «تشدد عىل قرار اعتامد
بروتوكوالت عالجية للموافقة عىل رصف
االدوية من وزارة الصحة العامة الصادر
يف ايلول املايض .ويؤمن النظام املعلومايت
املستحدث بني الوزارة ومركز توزيع االدوية
سجال طبيا مرمزا لكل مريض ،ويحتوي السجل
عىل كل املعلومات الخاصة باملريض بدءا من
تقديم الطلب حتى تسلم العالج».
وبحسب بيانات الوزارة ،بلغ عدد املرىض الذين
استفادوا عام  2012من خدمات مركز توزيع
االدوية  ،20171بينهم  7095مريضا جديدا.
وبلغ اجاميل عدد معامالت رصف الدواء العام
املايض  106104معاملة.
اما ادوية االمراض املزمنة واملستعصية ،فقد
وفرتها وزارة الصحة بجهود الوزير خليل وفريق
العمل حتى نهاية السنة الجارية.
يبقى السؤال الذي يتوقع ان يقلق اللبنانيني
مطلع عام  :2014ماذا ينتظر هؤالء املرىض
مشكالت واوضاعا يف ظل عدم توافر االعتامدات
املالية املطلوبة ،وخصوصا اذا استمرت
املؤسسات واالدارات يف تسيري اعاملها ضمن
حكومة مستقيلة طوال هذه االشهر؟

من االمراض االكرث انتشارا يف العامل .مضاعفاته
خطرية جدا عىل صحة االنسان (قلب،
رشايني .)...عىل املرء تاليا التحوط باجراءات
وقاية او اثناء املعالجة.

السكري نوعان:

اول ،يعتمد عىل االنسولني .تصل نسبة
مرضاه اىل  5يف املئة من مجمل املصابني به.
غالبيتهم هم دون العرشين .وتعود اسبابه
اىل الوالدة.
ثان ،يعتمد عالجه عىل االدوية العادية .تبدأ
اعامر املصابني به من الـ .40نسبتهم تصل اىل
نحو  95يف املئة ،ويصابون به من السكرياما
بالوراثة او بسبب البدانة او زيادة الضغط
عىل االعصاب.
مثة نوع آخر منه تصاب به النساء الحوامل،
وتتم معالجته مع الطبيب املتخصص .من
املمكن ان يتحول املصاب به اىل النوع الثاين
بعد عملية الوالدة اذا مل تج ِر متابعة املريض
بحسب االصول.

يعني ان نسبة مخزون السكري  7يف املئة
واكرث ،ما يشري اىل اصابة بهذا املرض يقتيض
عندئذ استشارة الطبيب املتخصص لبدء
العالج.

نسبة السكري يف فحوص املخترب:

الوقاية من مرض السكري:

حالة اوىل :اذا كانت نسبة السكري يف الدم
عند اخذ العينة صباحا ،قبل االكل ،اقل من
 ،0.9g/Lتكون النتيجة طبيعية.
حالة ثانية :اذا كانت النسبة عند اخذ العينة
صباحا ،قبل االكل ،بني  0.9و  1.1g/Lتكون
مثة بداية مشكلة هي ان االنسولني يف الجسم
ال يستجيب للسكر .عندئذ يقتيض الحذر
والتحوط عند تناول املأكوالت ،واستشارة
اختصاصيني يف علم التغذية لتزويد املعني
ارشادات رضورية لتفادي زيادة نسبة السكر
يف الدم.
حالة ثالثة :اذا كانت النسبة عند اخذ العينة
صباحا ،قبل االكل ،اكرث من  1.26g/Lفذلك

مراقبة معدل السكر يف الدم بانتظام.

يف الحالتني الثانية والثالثة ينبغي االنتباه اىل:
ـ معدل السكر يف بعض املأكوالت .عندما
تكون النسبة عالية ،اي من  70اىل ،100
يقتيض تجنب تناولها واالبتعاد من الخبز
االبيض وعجني الحلويات عىل انواعها .اما
فئة املأكوالت املصنعة ،فمن املفضل االبتعاد
من الكورن فاليكس واالرز املقرمش (rice
 .)crispiesيف فئة النشويات يقتيض تجنب
االرز االبيض والبطاطا .ويف فئة ""Snacks
االبتعاد من " "rice cakesو""jelly beans
و"."corn chips
 ميكن تناول املأكوالت العادية عىل نحوطبيعي رشط االنتباه اىل الكمية .وهي :الخبز

االسمر كالقمحة الكاملة وخبز الشوفان
والكينوا واالرز الكامل واملعكرونة الكاملة،
الحبوب كالفاصوليا والبازيال والعدس
والبطاطا الحلوة وحبوب الصويا وحبوب
الحمص والشمندر.
• يف الحليب ومشتقاته :من املستحسن
تناول الحليب واللنب القليل الدسم.
يف الخرض النيئة والفاكهة :ميكن تناولها يوميا
عىل نحو عادي.
• تفادي اللحمة الحمراء والزبدة والسمنة:
عند زيادة يف الوزن ينبغي استشارة اختصايص
التغذية للعمل عىل وضع نظام غذايئ سليم،
يعيد الوزن اىل املعدل الطبيعي لكل حالة.
عىل مريض السكري:
• مراقبة وزنه دوريا.
• مامرسة الرياضة يوميا ،كامليش والهرولة
والسباحة وسواها من انواع الرياضة.
• مراقبة معدل السكر يف الدم بانتظام من
خالل الفحوص الطبية العادية يف املنزل ،او
الكاملة يف املخترب.
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الزكام ،او الرشح ،عدوى فريوسية تصيب الجهاز
التنفيس العلوي ،االنف والحلق .اكرث من مئة
نوع من الفريوسات ميكن ان تسبب الزكام ،وكلها
شديدة العدوى .ينترش الفريوس من طريق الرذاذ
يف الهواء ،او عن طريق االتصال باليد مع شخص
مصاب ،او عرب مالمسة االسطح امللوثة .اما عالمات
الزكام واعراضه ،فتميل اىل ان تختلف اختالفا
كبريا :سيالن او انسداد االنف ،احتقان ،حكة او
التهاب الحلق ،سعال ،عطس ،عيون دامعة ،صداع
خفيف ،آالم يف الجسم او املفاصل ،ارتفاع بسيط
يف درجة حرارة الجسم .اذا كنت من املدخنني
انتبه :سوف تعاين من اعراض اكرث حدة.
يف الغالب الزكام عدوى غري مؤذية .تشفى تلقائيا
بعد اسبوع او اثنني من دون الحاجة اىل دواء.
لكن استرش الطبيب اذا كان لديك ارتفاع يف درجة
الحرارة اكرث من  39درجة مئوية :حمى مصحوبة
بتع ّرق او رعشة ،سعال مع بلغم ملون ،تو ّرم يف
الغدد بشكل كبري او آالم حادة يف الجيوب االنفية.
قد يستمر السعال بعد العدوى اسابيع او أشهراً.
يكون عادة من دون بلغم .تزداد حدته يف الليل.

ممكنا ابقَ يف املنزل وزد من ساعات النوم .سوف
يعطيك فرصة للراحة ،فضال عن انه يخفف من
خطر اصابة االخرين بالعدوى.
• استخدم املسكنات واالدوية املخفضة للحرارة.
لكن انتبه من عدم تخطي الجرعات القصوى
املسموح بها يوميا ،خصوصاً وان معظم ادوية
الزكام تحتوي عىل مكون واحد اسايس هو
االسيتامينوفني ،اي الباراسيتامول .يجب عدم
تناول اكرث من اربعة غرامات من االسيتامينوفني
يوميا .كذلك عدم االفراط يف تناول املسكنات التي
تؤذي املعدة ،او تسبب ارتفاعا يف الضغط ،او
تتعارض مع ادوية اخرى تتناولها .ال ينصح باعطاء
االسبريين لالطفال دون الثالث سنوات.
• مضادات الهيستامني ميكن ان توفر اغائة طفيفة
من اعراض عدة للزكام .لكن آثارها الجانبية قد
تزيد عن نتائجها االيجابية .لذلك فان اآلراء حيال
استخدامها متضاربة.
• الفيتامني  :Cاستخدامه يف اول الزكام يستعجل
الشفاء من العدوى.

ما ميكن ان يفيدك

ال توجد ادوية مضادة للفريوسات تعالج الزكام .عناصر مقاومة الزكام :الراحة
لكن هذه النصائح تساعدك حتى تشعر بالتحسن والسوائل والنظافة وجرعة
مقبولة من املسكنات
عىل نحو ارسع:

استخدام الفيتامني  Cيف اول الزكام يستعجل الشفاء من العدوى

الزكام :ما يمكن أن يفيدك،
				 وما لن يفيدك
ال مفر من الزكام .لكن ماذا عن الوصفات التي تدعي انها تجعلك تشعر بالتحسن على نحو اسرع؟ ال يكتفي
بفصل واحد ،بل يعبرها كلها .يميزه عن سواه انه يحتاج الى وقاية اكثر منه الى دواء.
لنكتشف في الزكام ما هو فعال وما ليس فعاال

• ارشب الكثري من السوائل :املاء ،العصري،
الشوربة ،الليمون والعسل .كلها خيارات جيدة.
ينصح بثامنية اكواب من املاء او العصري يوميا،
فهي متنع الجفاف وتساعد عىل استبدال السوائل
املفقودة يف اثناء انتاج افرازات االنف او الحمى.
• الغرغرة باملياه املالحة :نصف ملعقة من امللح
يف كوب من املاء الفاتر يخفف موقتا من التهاب
الحلق.
• استخدام قطرات االنف املالحة :خالفا للبخاخات
املخففة لالحتقان ،ليست لقطرات االنف املالحة
ردة فعل عكسية عند توقيفها .فعالة وآمنة
بالنسبة اىل االطفال حتى.
• اكرث من تناول حساء الدجاج :تبني ان حساء
الدجاج الذي استخدمه آباؤنا منذ اجيال يساعد
عىل تخفيف اعراض الزكام ،النه ينشط جهاز
املناعة ويرسع يف حركة افرازات االنف.
• احصل عىل قسط من الراحة :اذا كان ذلك

 ...وما لن يفيدك

• الئحة االدوية التي ال تنفع ملعالجة الزكام
طويلة .لكن االدوية غري الفعالة االكرث شيوعا
هي املضادات الحيوية .تحارب املضادات الحيوية
الباكترييا ،وال فعالية لها ضد الفريوسات .والن
العدوى فريوسية يف حالة الزكام ،فان املضادات
الحيوية ال نفع لها مطلقا .كام ان استخدام
املضادات الحيوية عىل نحو غري صحيح يزيد
من مشكلة خطرية جدا هي البكترييا املقاومة
للمضادات الحيوية.
• تجنب القهوة ،الشاي ،املرشوبات الغازية التي
تحتوي عىل الكافيني .تجنب ايضا املرشوبات
الكحولية ،الن الكافيني والكحول يؤديان اىل

الجفاف ،بينام املطلوب االكثار من ترطيب الجسم.
• اوقف التدخني وابتعد عن املدخنني ،الن دخان
السيجارة يزيد من ته ّيج الحلق والسعال.

سبل الوقاية

مل يج ِر تطوير لقاح يحمي ضد كل انواع
الفريوسات املسببة للزكام .لكن ميكنك ان تأخذ
بعض االحتياطات البديهية البطاء انتشار العدوى:
• تجنب االتصال الوثيق باالشخاص املصابني
بالزكام ،وخصوصا خالل االيام االوىل من االصابة
حيث خطر انتشار العدوى هو االكرث احتامال.
البقاء عىل مسافة خطوتني من االشخاص املصابني
يكفي لتجنب انتقال العدوى من طريق الرذاذ يف
الهواء.
• اغسل يديك بشكل متكرر ،وخصوصا بعد
مالمسة االسطح امللوثة كاالبواب واملغاسل
والهواتف العامة .تبقى الفريوسات حية ومعدية
لساعتني عىل هذه االسطح.
• اغسل االشياء الخاصة بك بشكل منتظم ،وابق
عىل مطبخك وحاممك نظيفني ،وخصوصا عندما
يكون احد افراد العائلة مصابا بالزكام .اغسل
العاب االطفال دوريا.
• استخدم املحارم عند العطس او السعال ،وتخلص
من املحارم املستعملة عىل الفور ،ثم اغسل
يديك بعناية .ع ّلم االطفال العطس او السعال يف
منعطف كوع اليد ،عندما ال تكون هناك محارم يف
متناول ايديهم .انها الطريقة االنسب لتغطية الفم
من دون استخدام اليدين.
• ال تتشارك كوب املاء او اواين االكل مع افراد
االرسة اآلخرين ،خصوصاً اذا كنت انت او شخصا
آخر مريضا.
• اخرت دار الحضانة الطفالك بعناية .ابحث عن
مركز ذي سياسة واضحة حيال ابقاء االطفال
املرىض يف املنزل ،الن االكتظاظ يف االماكن املغلقة
يزيد من خطر انتشار العدوى.
رغم ان الزكام عدوى طفيفة غري خطرية ،فهو
قادر عىل ان يجعلك تشعر بالبؤس والضعف .ان
تجربة العالجات الحديثة قد تكون مغرية .لكن
الطريقة االفضل ملقاومة الزكام ان تعتني بنفسك:
خذ قسطا من الراحة ،اكرث من رشب السوائل،
حافظ عىل نظافة يديك ونظافة َمن حولك،
وستكون بخري.
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قضايا الثقافة
مغامرة جميلة ومجنونة أخذها على
عاتقه سيزار نمور .الناشر واملؤرخ
املعروف قرّر انشاء متحف للفن الحديث
واملعاصر على تلة تطل على املتوسط.
فكان "مقام" الذي فتح ابوابه في بلدة
عاليتا في حزيران

سيزار منور مستقبال الطالب وشارحا لهم اعامل املتحف.

متحف فريد من نوعه في بالد جبيل

الفن اللبناني في "مقام" الذاكرة

عىل تلة ال تحوطها سوى االشجار والطبيعة،
وتطل عىل البحر املتوسط وعىل "وادي أدونيس"،
اتخذ "مقام" مقعده الوثري" .متحف الفن
الحديث واملعارص" الذي ابرص النور قبل ستة
سجل له انه اختار االبتعاد عن مركزية
اشهرُ ،ي ّ
العاصمة بريوت ،فق ّرر االستقرار يف بلدة عاليتا
(قضاء جبيل) ،الن االطراف ال تقل اهمية عن
القلب .كام اختار احتضان النحت اللبناين الذي
ال ينال حقه يف الغالرييهات املحلية النه يتطلب
مساحة كبري .بطل هذا املرشوع الجميل ليس
سوى سيزار منور الذي اقل ما يقال عنه بانه اشبه
بذاكرة الفن اللبناين.
منذ عام 1959يعمل هذا املؤرخ والكاتب
والنارش عىل توثيق الفن اللبناين بدءا من عمله
يف ملحق "النهار" الثقايف يف السبعينيات وتأسيسه
"دار الفنون الجميلة" التي اصدرت  22كتابا عن
الفن اللبناين ،كام تأسيسه مكتبة Recto Verso
يف منطقة مونو التي تحوي مئات املؤلفات
التوثيقية للفن اللبناين .وختم منور هذه الرحلة
بزبدة الزبدة" .مقام" الذي ابرص النور بعدما
الحظ سيزار ان لبنان يفتقد اىل منصة تحتضن
او تعرض مختلف التيارات واملدارس التي تؤ ّلف
الفن اللبناين الحديث واملعارص .هكذا ،اخذ عىل
عاتقه هذه املهمة يف بلد تش ّكل فيه املبادرات
الفردية عصبه األقوى .وكان "مقام" الذي أسسه
منور مع رشيكته الباحثة االملانية غابرييال شوب
عىل مساحة تبلغ عرشة آالف مرت مربع (تم الت ّربع
بها) ،من بينها  400مرت مربع كانت تضم معملني
قدميني يعودان اىل السبعينيات :االول كناية عن
معمل للقرطاسية والطباشري ،والثاين الكياس
االسمنت والكلس .يهدف هذا املتحف اىل توثيق
ذاكرة الفن املحيل طوال العقود الستة املاضية.

عند املدخل ،تطالعك كراس وطاوالت ومقاعد
يتوجه
ورسامت طفولية عىل الجدران ،فاملتحف ّ
ايضا اىل االطفال ،وتكمن اهميته "يف بعده
التعليمي اضافة اىل بعده التوثيقي" كام قال
سيزار منور يف مقابالت عدة .ال يزال العمل جاريا
عىل استكامل هذا املتحف ،لكنه كمرحلة اوىل
ينقسم اىل قسمني اساسيني :قسم للنحت اللبناين
الحديث ،وقسم لالعامل الفنية املعارصة .يضم
القسامن حتى اآلن  400منحوتة وعمل لحواىل
 60فنانا لبنانيا جمعها سيزار منور وغابرييال
شوب ،وقد تربع بها القسم االكرب من اصحابها.
هكذا يقع الزائر عىل منحوتة للفنان اللبناين نبيل
الحلو تحتل احدى زوايا املعمل ،وايضا تجهيزات
تستلهم موضوعها من الراهن اللبناين كاعامل

يضم املتحف حوالى
 400منحوتة وعمل
لـ  60فنانا لبنانيا

منحوتة "درويش" لرؤوف رفاعي.

ندى صحناوي والفنان الراحل ماريو سابا .يقترص
املتحف حاليا عىل املنحوتات التي ُقسمت اىل
خمسة اقسام بحسب املادة التي ُصنعت بها
(الحجر ،الخشب ،املعدن ،السرياميك ،والتجهيز).
لكن االهم انها تقدّم بانوراما عن املشهد الفني يف
لبنان بدءا من الرواد مع يوسف الحويك وسلوى
روضة شقري واالخوين بصبوص وصوال اىل جيل
رودي رحمة وسمر مغربل وشارل خوري وزياد
ايب اللمع مروراً بامني الباشا او نعيم ضومط.
يرى سيزار منور انه عىل رغم ان املحرتف الفني
اللبناين غني بالنحاتني ،اال ان هؤالء مل يأخذوا
حقهم بسبب غياب املساحة الكبرية التي تتطلبها
املنحوتات وتفتقر اليها الغالرييهات التقليدية يف
املقابل.
للوحات التشكيلية مكان يف املتحف ايضا .اال ان
منور يشري اىل انهم استحوذوا عىل اللوحات لكنهم
ينتظرون التمويل الالزم لتهيئة القسم املخصص
لها ،خصوصا وان اللوحات تتطلب اضاءة معينة
وحرارة محددة بغية حفظها يف افضل الرشوط.
اضافة اىل كل هذا ،خصص منور مكانا لالقامات
الفنية وورش العمل وتبادل الخربات ،مح ّوال هذه
الفسحة اىل ملجأ للفنانني.
هذا املرشوع الجميل ،نصب عينيه اهداف عدة
يعمل عىل تحقيقها رويدا رويدا ،اولها ارساء
متحف يقدّم نظرة شاملة اىل املشهد الفني،
واتاحة الفرصة للفنانني ملامرسة ابداعهم يف ظروف
مشجعة ،والحصول عىل االعامل الفنية وحاميتها.
واالهم تعريف الجيل الجديد عىل ارثه وماضيه.
يتح ّقق ذلك ليس من خالل عرض االعامل الفنية
فحسب ،بل ايضا من خالل سلسلة انشطة ّ
ينظمها
املتحف الذي تح ّول اىل محجة للطالب يف املدارس
الثانوية واالبتدائية املحيطة باملنطقة.

هكذا بدءاً من هذا الشهر ،أطلق املتحف "مسابقة
العرص الربونزي" التي وضعت نصب عينيها تعزيز
االبداع ووضع هذا النوع من الفن غري املعروف
جيدا يف متناول الجمهور ،وتكريم فنان بارز يف
هذا املجال .يك ّرم املتحف النحات اللبناين املبدع
زافني هاديشيان ( .)1932وستقام مسابقة تضم
فنانني يقدمون مناذج من منحوتاتهم (ال تقل عن
 30سنتيمرتا ارتفاعا) ،عىل أن تختار لجنة تحكيم
مؤلفة من نقاد وفنانني االعامل الثالثة االفضل
التي سيصري اىل تكبريها وصبها بالربونز وعرضها.
انطالقا من ان الفن هو املرآة االوىل لحضارة
الشعوبُ ،ولد "مقام" .املتحف الذي احتفل قبل
شهر باستقباله زائره الـ ،1000ناشط جدا عىل
مواقع التواصل االجتامعي .فهو يبقي كل عاشق
للفن عىل معرفة بانشطته الكثرية ،وينرش صور
املنحوتات واالعامل الفنية ،ومعارضه الجديدة
وزواره الجدد كل يوم.
زيارة هذا املكان ال تش ّكل فرصة لالستمتاع
بالنسبة اىل هواة الفن فحسب ،لكنها ايضا
فسحة تبعدك عن ضوضاء العاصمة ،وتجعلك
تلمس جوهر الوجود الذي لن تجده اال يف هذه
املنحوتات التي احالت مكانا مهجورا اىل واحة
تنبض بالحياة والجامل.
http://www.macamlebanon.com

س .م

مشاريع طالبية
تض ّم��ن افتت��اح متح��ف "مق��ام" (29
حزي��ران) توزي��ع الجوائ��ز ع�لى ط�لاب
الهندسة م ّمن ش��اركوا يف مسابقة "تحويل
مصنع اىل متح��ف" التي ّ
نظمها .واحتضن
معرضا للمشاريع الهندسية لهؤالء الطالب
اآلتني من س��ت جامعات لبنانية (الجامعة
االمريكي��ة يف ب�يروت ،الجامع��ة اللبنانية
االمريكي��ة ،جامع��ة البلمن��د ،الجامع��ة
اللبنانية ،جامعة س��يدة اللوي��زة ،جامعة
روح القدس يف الكس��ليك) .وحازت سبعة
مش��اريع تنويه اللجنة التحكيمية املؤلفة
من نقاد متم ّرسني ،فيام حصل خمسة من
الطالب عىل جوائز تقديرية.

نقطة على السطر

السينما اللبنانية رغم كل شيء
الس��ينام يف لبنان تعاين من مشاكل عدة :نقص يف االمكانات االنتاجية التي تحمل
املخرجني عىل كل انواع التسويات والتنازالت .غياب السياسات التي من شأنها ان
تح ّول الفن السابع اىل صناعة تفرز بناها التحتية وقطاعاتها املهنيةَ .مواطن الضعف
التي تتخ ّبط فيها غالبية االع�مال ،وخصوصاً تلك التي انتجت بامكانات وكفاءات
محلية بحتة لجهة الش��كل واالسلوب او لجهة الس��يناريو وادارة املمثل .معضلة
التوزيع ،فالفيلم اللبناين غري قابل للتصدير بسهولة اال يف حاالت محدودة مرتبطة
بتعاطف غريب ،واالس��واق اللبنانية الضيقة اساسا رازحة تحت عبء سينام منطية
آتية من الواليات املتحدة تقوم عىل نظام النجوم واالنتاجات الضخمة مع اكش��ن
ورع��ب وعنف بجرعات كبرية .هكذا تصبح االعامل التي صنعت بامكانات قليلة،
ومبس��اعدات اجنبية وصناديق دعم ،غري قادرة عىل الوصول اىل املشاهد العادي.
مصريها يف افضل الحاالت املهرجانات العربية والعاملية والعروض الضيقة.
ال يج��وز طبعاً التعميم .فالفارق كب�ير بني االفالم التجارية واالفالم التي تنتمي إىل
س��ينام املؤ ّلف .لكن نقاط الضعف القامئة ان د ّلت عىل يشء ،فعىل ان السينام مل
تتح ّول عندنا اىل صناعة وتقليد ،ومل تتحرر من الهواية واالرتجال ووصاية التلفزيون.
مع ذلك ،هناك ظاهرة تس��تحق االهتامم :خمسة افالم لبنانية عىل االقل عرضت
او تعرض يف الصاالت خالل الفرتة نفسها .يف وثائقي ابداعي عنوانه "ليال بال نوم"،
تطرح اليان الراهب قضية الذاكرة والغفران يف بلد الحروب االهلية الدامئة .واذا كان
جورج خباز (البطولة والسيناريو) ،وأمني درة قد افلتا يف "غدي" من هاجس الحرب
االهلية التي يطبع معظم االفالم املنتجة خالل العقود االخرية ،فان فؤاد عليوان وقع
يف شباكها مع "عصفوري" ،وهو عمل عن الذاكرة املستعادة والذاكرة املهددة .من
جهتها ذهبت ليال راجحة بعيدا يف اس��تحضار الحرب إىل حد االختزال والتسطيح.
وبالغت مخرجة "حبة لولو" وكاتبته يف اللعب عىل الكليش��يهات امليلودراماتيكية
التي تعود كلام استعادت السينام الحرب .ويبقى فيلم إييل حبيب " "BéBéمجرد
عمل كوميدي ترفيهي خفيف ال يهدف س��وى اىل التس��لية الجامهريية الس��هلة
والهروب من مواجهة الواقع .لكننا بش��كل عام نجد كل س�مات السينام اللبنانية
ومش��اكلها يف هذه االع�مال :من ضعف الحبكة اىل ثقل الخط��اب الفكري ،ومن
الضعف يف ادارة املمثل اىل االسلوب التلفزيوين يف البهرجة واالختزال .جورج خباز
يروي قصة طفل ترفضه القرية بس��بب مرضه ،فيكون الحل اخرتاع االسطورة التي
ستوحد املجموعة وتأخذها اىل الخري .قصة بال ادعاء تعتمد تقنية االستعادة الزمنية
ّ
الفالش باك ،مثل بطل فؤاد علي��وان الذي تختلط ذاكرته الحميمة بذاكرة الحرب
وذاكرة املدينة ،ومثل بطلة ليال راجحة التي ما زالت تعيش هي وابنتها تحت وطأة
حرب مل تندمل جراحها .تلك التيمة تتعامل معها اليان الراهب بقسوة وتعمل فيها
مبضعها يف مواجهة حالة فقدان الذاكرة التي تهيمن عىل حياتنا السياسية واملدنية.
رمبا كانت السينام اللبنانية هي طريقتنا يف التصالح مع املايض ودخول املستقبل.
سمري مراد
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على الشاشة
"وأشرقت الشمس" خطوة اولى في رحلة االلف ميل الشراقتها

الدراما اللبنانية دخلت مرحلة النضج

رىل حامدة يف مشهد من "وأرشقت الشمس".

بكل ثقة ،يمكن القول ان الدراما اللبنانية تسير اليوم على السكة
الصحيحة" .وأشرقت الشمس" الذي كتبته منى طايع واخرجه شارل
شالال ،وادت بطولته نخبة من املع النجوم خير مثال
"انا لبناين حر" كلمة يرصخها الفالح املقاوم
شاهني (رودريغ سليامن) يف وجه الضابط
العثامين يف خماّ رة منرية (اليس فرنيني) التي
تساعد املقاومني رساً يف مسلسل "وأرشقت
الشمس" ،قبل أن يختيل شاهني بصديقه
قائ ًال انه يتوق لعودة البطل (غسان صليبا)
واستئناف املقاومة ضد املحتل .لفرتة
طويلة كاد اليأس يصيب املشاهد اللبناين
امام مسلسالت مل َ
ترق اىل مستوى تطلعاته
واحالمه وقضاياه ومشاكله ايضا .اقترصت
الدراما اللبنانية عىل حبكات بوليسية بعيدة
عن الواقع اشبه بسيناريوهات هوليوودية،
حتى بدت غريبة عن مجتمعها .هكذا،
عجزت هذه الصناعة املحلية عن منافسة
نظريتها املرصية او السورية يف املواسم
الرمضانية ،وظلت االعامل املرصية والسورية
نجمة دامئة عىل مائدة رمضان.
طبعا يعود ذلك اىل مشاكل عدة يف الدراما

نقلة نوعية
يف اح��دى مقابالته الصحافية ،قال ش��ارل
ش�لاال ،مخ��رج "وارشق��ت الش��مس" ،ان
املسلس��ل "فن حقيقي ال عملي��ة تجارة".
وتح��دّث ع��ن املش��اكل والعراقي��ل التي
واجهته ،واخصها التصوير الخارجي والثوار
واالحصنة .وختم بانه واثق بان هذا اإلنتاج
اللبناين الرصف يدل عىل ان الدراما اللبنانية
"ق��ادرة فعال عىل املنافس��ة" .ام��ا ابطال
العمل ،فقال غس��ان صليب��ا ان "وأرشقت
الشمس" ح ّمسه عىل خوض تجربته االوىل
يف الدرام��ا اللبناني��ة ،فيام اعت�برت اليس
فرنين��ي انه نقلة نوعية يف مس�يرة الدراما
اللبناني��ة .واش��ار يوس��ف الخ��ال اىل ان
العنارص التقني��ة واالنتاجية كلها اجتمعت
لتحقيق العمل املكتمل.

اللبنانية اولها فقر االنتاج ،والسيناريو البعيد
عن نبض الواقع واملعيوش ،اىل اداء متكلف
من املمثلني وادارة اخراجية سيئة .لكن بكل
ثقة اليوم ،ميكن القول انه اذا عُ رض مسلسل
"وأرشقت الشمس" يف رمضان سيحقق
نسب مشاهدة عالية من دون شك .هذه
املرة عاد القامئون عىل هذا املسلسل اللبناين
الخالص اىل تاريخنا ،ونهلوا منه قصص عشق
وبطولة حبكتها برباعة منى طايع ونقلها
املخرج شارل شالال بجاملية عالية إىل الشاشة
الصغرية .ويك تكتمل الخلطة انضمت اىل
العمل نخبة من املع وجوه الشاشة بدءا
من غسان صليبا (أداؤه التلفزيوين االول)
ورىل حامدة ويوسف الخال وجوزيف بو
نصار ونهال داوود وطوين مهنا ونقوال دانيال
وميشال اضبايش واليس فرنيني وكريستينا
صوايا ورودريغ سليامن وتاتيانا مرعب ،اىل
امييه ص ّياح وختام اللحام ومارون ساسني
وفادي مرتي واندريه ناكوزي .هكذا ،اثبت
هذا املسلسل الذي تعرضه  lbciاألحد
واألثنني والثلثاء ،ان الدراما اللبنانية قادرة
فعال عىل املنافسة .ال ينقصها سوى السخاء
االنتاجي واالستعانة بقصص وحكايا من
تاريخنا او من واقعنا وصياغتها يف حبكة
قوية متامسكة .انه مسلسل ضخم "مط ّرز
تطريزا" كام وصفته مرة بطلته رىل حامدة.
ّ
لعل هذه العبارة هي التوصيف االكرث تعبريا
عن العمل الذي يبدو قطعة متامسكة
بشكل مذهل .قصة تعود اىل زمن االستعامر
العثامين للبنان ،تحوي حبا ف ّرقته الضغينة
واالحقاد ،ومالحم بطولية ضد االحتالل.
تدور احداث "وأرشقت الشمس" ضمن
اجواء تاريخية بامتياز (يغطي مرحلة تراوح
من  1890حتى  .)1918ابتعد املخرج عن
اماكن التصوير املستهلكة ،فص ّور املشاهد
االساسية للعمل يف قرص فخم يف منطقة
الهيكلية يف طرابلس وشوارع البرتون القدمية

التي تعترب االقرب إىل شوارع بريوت ايام
االستعامر ،كام ص ّور العمل بجودة عالية
 .HDوجاءت االزياء لتتواءم مع الجانب
التاريخي وتربزه ،مع الثياب واألكسسوارات
التي يطل بها املمثلون واملوسيقى الرشقية ما
يضفي ايضا نوعا من السحر عىل املسلسل.
كل يشء موجود هنا :مقاومة االحتالل ،الثأر،
الحقد ،الضغينة ،والحب وسطوة التقاليد
والعادات .يحيك العمل قصة تغطي جيلني
تبدأ برصاع بني شيخني اقطاعيني رسعان ما
ينتقل اىل االوالد.
تجسد املمثلة اللبنانية القديرة رىل حامدة
ّ
شخصية ياسمني التي تعيش قصة حب مع
خليل ،احد مشايخ القرية الذي يتمرد عىل
التقاليد ويرتبط بحبيبته عىل عكس ارادة
اهله .علام ان الفنان غسان صليبا يؤدي
دور خليل .يتزوج خليل حبيبته يف ظل
معارضة الشيخ عبد الله (جوزف بو نصار)
ووالده نقوال دانيال ،الن ياسمني من عامة
الشعب .لكن االقطاعي الكبري الشيخ عبد
الله الذي يسيطر عىل القرية يفرض عىل
الزوجني ان يفرتقا ،فيسافر الشيخ خليل
ويرتك ياسمني التي ستعمل خادمة يف
منزل عائلة زوجها حتى تتمكن من اعالة
طفلتها جلنار ،وتتطور االحداث الحقا .من
هذه الحكاية ستنسج خيوط درامية اخرى
مع ظهور الشيخ طالل (يوسف الخال)
املتعجرف ،ابن االقطاعي الشيخ عبد الله،
الذي سيقع يف غرام جلنار (امييه ص ّياح)
ابنة ياسمني وخليل لتتجدد هنا قصة
الحب والرصاع والتم ّرد والثأر يف العائلة.
هناك شخصيات اخرى اولها الفالح املقاوم
شاهني (رودريغ سليامن) الذي يعيش قصة
حب مع ثر ّيا (تاتيانا مرعب) ابنة الشيخ
عبد الله ،واليس فرنيني يف شخصية منرية
صاحبة الخامرة التي يرتادها الضباط
بالرس ...رغم طول
االتراك وتساعد املقاومني ّ
حلقاته ،ال يقع املسلسل الذي حيك بعناية
ودقة يف مطب التكرار وامللل ،وخصوصا مع
صورته النقية واملريحة.
لعله يكون الخطوة االوىل يف رحلة االلف
ميل صوب ارشاقة الدراما اللبنانية.

س .م

املفكرة الثقافية
يبحث عن منوذج للعيش املشرتك ،وطموح
اللبنانيني مقيمني ومغرتبني هو ان يقدموا
لهذه املنطقة والعامل النموذج الناجح الذي
من دونه ال تقدم وال سلم وال مستقبل
الحد".

■ اول لبناين وثاين كاتب عريب بعد آسيا
ج ّبار يدخل االكادميية الفرنسية العريقة
عام  .2011منذ الثامنينات حاول امني
معلوف ( )1949التأسيس لحوار ثقايف
عميق بني الرشق والغرب ،بعيدا من االفكار
الجاهزة .صاحب "صخرة طانيوس" تح ّول
رسيعا اىل احد اشهر ُ
الكتاب العرب يف
الغرب بعد نيله جوائز عدة .الروايئ املقيم
يف باريس ّ
حل يف ترشين الثاين ضيفا عىل
"معرض الكتاب الفرنكوفوين يف بريوت".
يف الشهر نفسه منحه رئيس الجمهورية
ميشال سليامن وسام االرز الوطني من
رتبة الوشاح االكرب يف احتفال اقيم يف القرص
الجمهوري يف بعبدا.
وقال رئيس الجمهورية" :ولدتم يف لبنان يف
 25شباط  1949يف عائلة مربني ،والتزمتم
قيمها من خالل عملكم كمراسل صحايف
يف صحيفة "النهار" .ومن بريوت املذبوحة
اىل باريس الهانئة واصلتم عملكم الصحايف
وتحديدا يف صحيفة Jeune Afrique
وكنتم كاتب افتتاحياتها قبل ان تكرسوا
ذاتكم ،انطالقا من عام  ،1984لكتابة
القصص والبحوث ونصوص االوبرا .عام
 1993توجت جائزة "غونكور" الفرنسية
الشهرية كتابكم "صخرة طانيوس" قبل ان
تنالوا الجائزة االوروبية لالبحاث عن كتابكم
"الهويات القاتلة" عام  1998وجائزة "امري
استوريا لألدب" عن مجمل اعاملكم عام
."2010
وقال" :معكم ومن خاللكم اتخذت عالقاتنا
الثقافية مع فرنسا واوروبا والعامل عمقا
واعيا اضافيا جمع بني العقل والفكر
واالختبار ،كام بني الوحي والتقارب".
واعلن عن طابع بريدي يصدر قريبا يحمل
صورة معلوف تكرميا له وعطاءاته.
من جهته قال الكاتب املك ّرم" :الهاجس
الدائم يف كل ما اكتب هو الحلم اللبناين
الذي ال بد من ان يتحقق .العامل ال يزال

■ تحتضن الجامعة االمريكية يف بريوت
حاليا ،وحتى  19نيسان  ،2014معرضا
للفنان اللبناين جورج داود قرم ( 1896ـ
 .)1971اختريت االعامل املعروضة لتظهر
نزعة الفنان الجاملية كام بدت يف لوحاته
وكتاباته .امكنت اقامة املعرض بفضل
املفكر واالقتصادي والوزير السابق
جورج قرم ،ابن الرسام ،الذي حافظ
عىل مجموعات والده يف الحرب والسلم،
واقام معارض لها ونرش كثريا عنها.

■ يف مرور عرشين سنة عىل رحيل الفنان
الكبري بول غرياغوسيان ( 1925ـ ،)1993
يحتضن "مركز بريوت للمعارض" عرضا
استعاديا للراحل .اوتوبرتريه للفنان يضم
 100لوحة مببادرة من "مؤسسة بول
غرياغوسيان" .كثري من هذه االعامل يعرض
للمرة االوىل امام الجمهور .الفنان الذي
ولد يف القدس من ابويني نجيا من االبادة
االرمنية ،بدأ برسم البورتريهات ملساعدة
تسجل يف
والدته يف مرصوف املنزل ،ثم ّ
استديو يف يافا .حني جاءت النكبة ،هُ ِّجرت
عائلته من فلسطني اىل لبنان الذي انتمى
اليه الرسام االرمني .بدأ الرسم التجريدي
مع ّرفا العامل عىل لبنان عرب لوحاته الكثرية.
يستمر املعرض االستعادي حتى  6كانون
الثاين املقبل.
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كتاب الشهر

زافني “شاهد على املجتمع”
بعد  13عاما قدّ م خاللها حلقات
كثيرة من برنامجه االسبوعي
“سيرة وانفتحت” على تلفزيون
“املستقبل” ،ها هو االعالمي
اللبناني يو ّثقها بني دفتي
كتاب تحت عنوان “شاهد على
ّ
ليشكل
املجتمع” (دار اكاديميا)
دليال عمليا لكل مواطن يريد ان
يصل الى حياة نفسية صحية
حني نأيت عىل ذكر “سرية وانفتحت” الذي عُرض
طوال  13عاما (من عام  1999حتى عام 2012
عىل شاشة املستقبل) ،نتذكر رسيعا جملة مقدم
الربنامج زافني قيومجيان الشهرية “شو حسيت”
التي صارت اشبه بالزمة تتكرر عند ذكر اسمه.
طبعا سنتص ّوره ايضا بالـ”الب توب” وفنجان
القهوة يف االستديو .لكن الربنامج كان اكرث من
ذلك بكثري .صحيح ان االعالمي اللبناين صنع
له بصمة خاصة واسلوبا مييزه ،اال ان الربنامج
الذي بدأ بطرح القضايا االجتامعية الرصفة قبل
ان يتح ّول اىل مقاربة االضطرابات النفسية مع
االختصاصية دوليل ح ّبال ،بات يش ّكل ارشيفا بل
معجام ودليال لحياة نفسية سليمة.
مل يرتك زافني حلقات برنامجه من دون ارشفة.
ها هو يضعها بني دفتي كتاب بعنوان “شاهد
عىل املجتمع” ،بعدما كان اصدر عام 2003
كتابه “لبنان  ...فلبنان” الذي تحدّث عن الحرب
وصدرت منه ثالث طبعات واختارته “جمعية
الذاكرة الجامعية” من بني افضل  100عمل
صدرت عامذاك.
لكن ماذا عن “شاهد عىل املجتمع”؟
الكتاب ،كام تشري املقدمة ،يو ّفر “مرجعا مهام
للقارئ الذي يهتم بالعلوم النفسية والطبية
واالجتامعية” .يعد العمل دلي ًال يساعد اي
مواطن يف رحلته للتمتع بحياة نفسية صحية،
وتوجيه غضبه واستثامره يف مجاالت مثمرة،
ويساعده من دون الحاجة اىل معالج نفيس اىل
بلوغ شخصية متوازنة ومتصالحة مع محيطها
ومع نفسها .كام انه يوفر لالهل دليال لكيفية

غالف الكتاب “شاهد عىل املجتمع”.

ارشادات لتعزيز الثقة بالنفس
وادارة الوقت وتحويل
الغضب الى طاقة ايجابية

التعامل مع اوالدهم ومشاكلهم النفسية
املتعددة .واذ يقوم بذلك ،فعرب خطوات عملية
بسيطة بلغة ومفردات سهلة يفهمها املتخصص
وغري املتخصص.
يشري زافني يف املقدمة اىل ان الخربات الشخصية
كانت العمود الفقري الذي “يجمع رسدنا
للمعلومات العلمية عن االمراض النفسية
التي تناولناها يف الربنامج” ،فيام يعالج العمل
مواضيع شتى تتنوع من الجنس والتابوهات إىل
القضايا االجتامعية والشبابية.
يضم الكتاب اربعة فصول .يقارب األول االمراض

العقلية والنفسية ،فيمر عىل الضغط النفيس
واالكتئاب والفصام واالضطرابات الشائعة
عند األطفال والتح ّرش الجنيس واالغتصاب
واالنحرافات الجنسية ،وييضء عىل ظواهر
الشعوذة والسحر وصيبة العني ،ويدخل يف
اسباب هذه املشاكل واألعراض والعالج ،ويقدّم
ارشادات كثرية لالهل يف حال كان طفلهم يعاين
من ازمات مامثلة.
ويحمل الفصل الثاين عنوان قضايا اجتامعية
ل ُيفتتح مبوضوع الطالق ويقدّم نصائح لتجنب
امللل او الفتور يف الحياة الزوجية ،وبعض
االقرتاحات لضامن السعادة الزوجية مثل
عدم املكابرة ونكران أخطائنا وعدم التجريح
بالرشيك .يقدّم االشارات التحذيرية التي تدل
عىل ان االمور ليست عىل ما يرام يف العالقة
مثل انقطاع الحوار بني الرشيكني والتوقف عن
تشارك االنشطة وته ّرب الرشيك من مرافقة
يفصل عواقب
رشيكته اىل مناسبات اجتامعيةّ .
الطالق وانعكاساته عىل االطفال وما ينبغي فعله
ملساعدتهم عىل تكوين شخصية مرتاحة .االهم
انه يحتوي عىل االخطاء الشائعة التي يرتكبها
الرشيكان وتؤثر عىل األوالد .يخصص ايضا قسام
للعنوسة عند النساء والرجال عىل حد سواء ،ومير
عىل االعتقاد الخاطئ بان املال يوفر السعادة
الذي توهمنا اياه الحياة العرصية والنمط
ويفصل الشخصيات
االستهاليك الذي نعيشه.
ّ
القلقة واملبذرة واالقتصادية .مي ّر الفصل الثاين
عىل املراهقة ومشاكلها مقدما وصفات لالهل
ونصائح لكيفية تخطي هذه املرحلة باقل أرضار
فيفصل
ممكنة ،اىل قضية جنوح االحداث،
ّ
دور االهل يف مساعدة اوالدهم بالنصائح
واالرشادات .االجهاض واالنتحار والعالج النفيس
والدوايئ للمريض املحترض وذوو االحتياجات
الخاصة كلها مواضيع يقاربها الفصل الثاين.
يحمل الفصل الثالث عنوان مشاكل االدمان،
فيقارب مختلف اشكاله عىل الكحول واملخدرات
ومشاهدة االفالم االباحية ،ويتطرق اىل مشكلة
االدمان عىل االنرتنت التي تع ّد االكرث شيوعا

رمبا يف ظل الثورة املعلوماتية وازدهار مواقع
التواصل االجتامعي.
ورغم ان الفصول السابقة تضم مشاكل وقضايا
يصادفها اي فرد منا يف حياته االرسية واملهنية
والشخصية ،اال ان الفصل الرابع الذي حمل
لك وله
عنوان التحسني الذايت هو االهم .يقدّم ِ
ولكم كل النصائح واالرشادات الستعادة الثقة
بالنفس وتعزيزها وادارة الوقت واستثامر
الغضب وتحويله اىل طاقة ايجابية وتعزيز
القيادة الفعالة وكيفية تحفيز املوظفني .ييضء
عىل عالج مهم بات اشبه مبوضة عرصنا الحايل،
هو العالج بالضحك بعدما اثبت الكثري من
الدراسات انه الدواء االمثل الشكال الضغوط
النفسية املختلفة ،ويساهم يف اكساب صاحبه
مكانة مرموقة يف املجتمع ،الن االنسان بطبيعته
مييل اىل االشخاص الذين يتمتعون بنظرة
متفائلة إىل الحياة.

س.م.

العميد جوزف عبيد يوقع كتابه.

“حبة الخردل”

و ّق��ع العميد ج��وزف عبيد كتاب��ه «حبة
الخ��ردل» يف احتفال يف دار رعية كنيس��ة
الس��يدة يف عمش��يت ،وحرض حش��د فاق
 1200مدع��و تقدمهم النائب وليد خوري
ممث ًال الرئيس ميشال عون والنائب سيمون
ايب رميا وممثلون عن وزير الدفاع الوطني
وقائ��د الجيش واملدير الع��ام لقوى االمن
الداخ�لي واملدير العام المن الدولة ومدير
املخاب��رات ،اىل ممثل املدي��ر العام لالمن
العام العميد سيزار شدياق ،ورئيس بلدية
عمش��يت الدكت��ور انطوان عي�سى راعي
االحتفال وشخصيات.
قدم للكتاب الدكتور انطوان داغر.

واجهة املكتبات
■ من اكرث الكتّاب قراءة حول العامل منذ صدور روايته «مالئكة
وشياطني» عام  .2000اشتهر الروايئ االمرييك دان براون بقدرته
املدهش��ة عىل دم��ج الش��يفرات والرموز والف��ن والتاريخ يف
روايات مثرية ،وانتقلت اعامله اىل الشاشة الكبرية اولها «شيفرة
دافينيش» .تعت�بر روايته الجديدة «الجحي��م» (الدار العربية
للعل��وم ن��ارشون) التي انتقل��ت اىل املكتبة العربي��ة الكتاب
الرابع ضمن سلس��لة ش��خصية روبرت النغدون بعد «مالئكة
وشياطني» و»شيفرة دافينيش» و»الرمز املفقود».
يف ه��ذه الرواية يصطحب دان براون ق�� ّراءه اىل قلب ايطاليا ويقودهم يف رسداب طويل
من االلغاز مع شخصيته االعتيادية الربوفسور روبرت النغدون.
■ ّ
لعل محمد مظلوم ما كان ليف ّكر يف العودة اىل قصائد رثاء
الزوجات يف الش��عر العريب لو مل مي ّر يف هذه املحنة هو ايضا.
ما فعله الش��اعر العراقي يف جمع قصائ��د رثاء الزوجات يف
كتابه الجديد «ديوان رثاء الزوجات» (منشورات الجمل) رثاء
اضايف لزوجته التي مل َ
يشف من رحيلها املفجع .يبدأ الشاعر
كتاب��ه بتوطئة حيث يقول« :مس��اء االثنـ�ين 2008/11/17
كان��ت زوجت��ي فاطمة الحام��ل بتوأمني ذكرين يف ش��هرها
التاس��ع عندما دهمتها فجأة اع��راض مختلطة بني تفاعالت
امل املخاض وارتعاش��ات جسدية غريبة ،فنقلتها فورا اىل املسـتشفى حيث انترص املوت
ع�لى الحياة ،ويف معركة رسيعة وخاطفة ،واختطف من��ي ثالث ارواح حبيبة يف لحظة
واحدة.»...
هك��ذا ينكش��ف لغز عودة الفنان اىل كنوز الش��عر العريب يف رثاء الزوج��ات .كتاب ق ّيم
يغطي قصائد الرثاء من الشعر السومري وصوال اىل الشعر العريب الحديث وقصيدة النرث.
من الش��عراء الذين يذكرهم :الش��اعر السومري لودنكـــريا ،بس��يل بن محـــكان ،االمام
عيل بن ايب طالب ،اعرايب يريث زوجته ،االش��عث بن عاب��س يف رثاء زوجته جاللة ،جرير،
الفرزدق ،هارون الرش��يد يريث هيالنة ،املأمون ،ابو ّمتام ،ابن الرومي ،ابن عبدون الو ّراق،
اب��و ح ّيان االندليس ،القايض علم الدين ،محمد االزه��ري ،عبد الرحمن الخمييس ،وجيه
البارودي ،نزار قباين ،يوسف الصائغ ،ياسني رفاعية.
■ السياس��ات الخارجي��ة االمريكي��ة وحروبها يف افغانس��تان
والع��راق ،وصع��ود الص�ين ،وانعط��اف ام�يركا الالتينية نحو
اليس��ار ،وغزو ارسائيل غزة ،وتوس��يع املستوطنات يف القدس
والضفة الغربية ،وتغيرّ املناخ ،والربيع العريب ،واغتيال اس��امة
ب��ن الدن؛ واحتجاجات «احتل��وا» ...كلها مواضيع يتطرق اليها
نعوم تشومس�كي يف كتابه الجديد «صناعة املس��تقبل» (رشكة
املطبوعات للتوزيع والنرش).
صاحب العمود الش��هري يف صحيف��ة «نيويورك تاميز» يعترب
م��ن «ابرز مثقف��ي العامل» ،وصُ نِّ��ف يف املرتبة الثامن��ة ضمن اكرث املراج��ع التي يتم
االستشهاد بها.
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مقال

رياضة
"اللعنة تالحق نادي الحكمة
منذ تخلي رئيسه االشهر
انطوان شويري عن مهماته
عام  ."2004هذا ما يردده
جمهور الحكمة الذي لم تعرف
ادارة ناديه االستقرار مذ ذاك.
وهو تاريخ احراز فريق كرة
السلة لقب بطولة لبنان للرجال
للدرجة االولى للمرة االخيرة.

الباحة االمامية للنادي حيث جرت االنتخابات.

أزمة نادي الحكمة:

صراع سياسي وتدمير ذاتي ممنهج
فنادي الحكمة ،الذي توىل رئاسته انطوان
شويري بني عامي  1992و ،2003زرع الفرح
من الشامل إىل الجنوب ،وهز مشاعر اللبنانيني
يف الوطن ودول االغرتاب عىل مدى عرشة اعوام
من االنتصارات واالنجازات املحلية والعربية
والقارية والدولية .احرز فريقه يف كرة السلة
 19لقبا ابرزها بطولة النوادي العربية لكرة
السلة اعوام  1996و 1998و ،1999وبطولة
آسيا لالندية االبطال عام  ،1999ليكون اول
فريق عريب يحرز اللقب ،قبل أن يكرر الفوز
بها عامي  2000و.2004
هذه االنتصارات غري املسبوقة ،التي ح ّولت
كرة السلة من لعبة جامعية اىل حالة وطنية،
ومن بطولة رياضية اىل لعبة شعبية اوىل ،مل
تحم النادي من خضات وازمات ادارية ومالية
متالحقة منذ عام  .2005بل أنهكته حتى
كادت تدمره لوال جاذبية رصيده الشعبي
الذي اكتسبه يف عرص شويري الذهبي ،وال
يزال يجذب "املستثمرين".
املسؤولية املبارشة عن هذا الرتاجع
الدراماتييك ،والحال املأسوية التي بلغها النادي
االخرض الذي ارتبط اسمه منذ نشأته مبدرسة
الحكمة  -االرشفية التابعة البرشية بريوت
املارونية ،يتحملها الذين تعاقبوا عىل رئاسة

املدرسة ،وشغلوا ـ بحكم موقعهم ـ منصب
الرئيس الفخري للنادي من خالل اما سياسة
الالمباالة يف معظم االحيان وغض الطرف عن
الرصاعات يف احيان اخرى ،او عرب طرحهم
مبادرات ومعالجات خجولة ملشكالت عانت
منها االدارات املتعاقبة يف النادي .مل يجد
الذين شغلوا منصب رئيس النادي اي تجاوب
جدي او قبول فعيل ،او عميل للمشاريع التي
قدموها لتعزيز وضع النادي عىل الصعيد
االداري بتحويله اىل مؤسسة ،وعىل الصعيد
املايل باملساهمة يف متويل ميزانيته السنوية.
لكن ذلك ال يعني ان الرؤساء الذين تسلموا
ادارة النادي منذ عام  2005ال يتحملون جزءا
كبريا من املسؤولية ،رغم املبالغ الطائلة التي
دفعوها ملنع تغييب فريقي النادي يف كرة
القدم وكرة السلة عن البطوالت واملسابقات
الرسمية.
مع نهاية موسم  2011ـ  2012تحول النادي
االخرض من ساحة لتنافس مرشوع بني اهل
البيت عىل السلطة اىل ساحة للرصاع السيايس
االنتخايب بني "التيار الوطني الحر" وحزب
"القوات اللبنانية" ،يف محاولة للسيطرة عليه
قبل استحقاق االنتخابات النيابية التي كانت
مقررة صيف .2013

فالطرفان يستخدمان النادي ملآرب واهداف
انتخابية عرب التفرد بقيادة فريق كرة السلة
للعودة اىل منصة التتويج وتلميع صورته
الشعبية يف بريوت ،ويف االرشفية تحديدا،
حيث من املرجح أن تدور بينهام معركة
انتخابية نيابية قاسية.
هذا الرصاع بدأ عندما لجأ رئيس النادي
املستقيل اييل مشنتف إىل رجل االعامل وديع
العبيس املق ّرب من رئيس "تكتل االصالح
والتغيري" العامد ميشال عون لدعم النادي
ماديا ،ثم احتدم بتعيني القيادي يف "التيار
الوطني الحر" واملرشح للمقعد االرثوذكيس
يف بريوت زياد عبس رئيسا ملجلس االمناء
يف النادي ،فاعتربها حزب "القوات اللبنانية"
محاولة لنقل النادي وجمهوره من ضفة
اىل اخرى .لذا دخل عىل الخط عرب منسق
بريوت واملنافس املبارش لعبس عىل املقعد
االرثوذكيس املهندس عامد واكيم املدعوم مالياً
من رجل االعامل شفيق الخازن ،املقرب من
رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمري
جعجع .كان من نتيجة ذلك ان انقسمت
اللجنة االدارية للنادي بني مؤيد لهذا الطرف
ومعارض لذاك ،وبلغ االنقسام والخالف
ذروتهام عندما جمد قايض االمور املستعجلة

يف محكمة بريوت عمل اللجنة االدارية للنادي
بناء عىل دعوى قضائية من عدد من اعضاء
الجمعية العمومية بتهمة تزوير محرض جلسة
االنتخاب .استقال انطوان مونس املقرب من
الرئيس السابق للنادي جورج شهوان ،ثم لحق
به الرئيس مشنتف وامني الرس املحامي جان
حشاش .بعد ذلك انهالت الدعاوى القضائية
بني االطراف املتنازعني وناهزت  17دعوى،
وراوحت بني تزوير وسوء ادارة وانتحال صفة
واختالس وسمرسة وتواطؤ وتعليب نتائج...
نجحت املساعي يف تأجيل االنتخابات بني
 18مرشحا عىل سبعة مقاعد مرتني ،فكانت
الثالثة ثابتة االحد  17ترشين الثاين يف اجواء
مل يشهدها نادي الحكمة يف تاريخه.
يف الباحة االمامية ملقر النادي ـ وقد اقفلت
ابوابه يف وجه الجمعية العمومية يف خطوة
غري مسبوقة ووسط اجراءات امنية مشددة
ـ جرت االنتخابات واقرتع  29عضوا لسبعة
اسامء :نديم حكيم رئيسا ،اييل مشنتف
وسامي برباري نائبني للرئيس ،جوزف
عبد املسيح أمينا للرس ،لبيب شبيل أمينا
للصندوق ،املحامي جان حشاش امينا للرس
بالتكليف ،جوزف نعمة مستشارا.
ومبقدار ما يع ّول البعض عىل ان تكون
االنتخابات بداية النهاية ملأساة النادي،
يتخ ّوف البعض اآلخر من ان تكون بداية
رصاع جديد.
فرتيث املطران مطر يف منح بركته للجنة
االدارية الجديدة ترك الباب مفتوحا عىل
الكثري من التأويل ،يف انتظار املوقف الرسمي
الذي سيصدر عن وزارة الشباب والرياضة.
وهي الجهة الوحيدة املخ ّولة منح افادة رسمية
للجنة االدارية متنحها الرشعية القانونية.
كام ان تهديد االطراف املقاطعني لالنتخابات
بالطعن واقامة دعاوى قضائية جديدة ضد
مشنتف قد يحرمان النادي االستقرار.
لكن ما هو مؤكد ان نادي الحكمة ما بعد
االحد  17ترشين الثاين  ،2013لن يكون كام
قبله.
فهل تتوقف الرصاعات ام تكون االنتخابات
الـ 17من دون افق؟
ن .ن

كرة السلة
تحتاج إلى اتحاد قوي
خطت لعبة كرة السلة اوىل خطواتها يف رحلة رفع قرار الحظر الدويل عن
نشاطاتها الخارجية ،املفروض من االتحاد الدويل "فيبا" .نجحت الجمعية
العمومية السبت  9ترشين الثاين يف اقرار تعديالت عىل النظام العام لالتحاد
تم االتفاق عليها يف اجتامع رؤساء نوادي الدرجة االوىل
وفق "خريطة طريق" ّ
مع رئيس اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية جان هامم ،واملحارض االوملبي
رئيس قطاع الرياضة يف "التيار الوطني الحر" جهاد سالمة.
هذا التطور االيجايب ،رغم اهميته ،ال يكفي لعودة الثقة اىل اللعبة والصخب
اىل املالعب ،إذا مل يواكبه تغيري جذري يف ادارتها بانتخاب اتحاد قوي قادر عىل
النهوض مجددا باللعبة من كبوتها التي كادت تقيض عليها.
فاللعبة التي فقدت من رصيدها وبريقها عىل مدى خمسة اشهر من التوقف
القرسي ،مل تعد تحتمل تسويات وتركيبات ،وال توافقا كاذبا وتركيبة ادارية
هشة ،وال حتى اداريني بعضهم يرتبص بالبعض اآلخر لتحقيق مكاسب شخصية
وتسجيل نقاط لكسب رضا من فرضهم.
بكل بساطة ،اللعبة يف حاجة اىل اتحاد قوي ،اتحاد تضم لجنته االدارية رجاال
يقررون ويواجهون ويتصدون ،وليس ازالما يأمترون بهذا او ذاك ،وينصاعون
ويتخاذلون ،رجاال يسهرون عىل مصالح اللعبة ،وليس ازالما يسخرونها ملصالحهم
الخاصة.
اللعبة تحتاج اىل اتحاد قوي يسهر عىل تطبيق القانون عىل الجميع من دون
متييز وال تفرقة ،يعاقب الالعب املتخاذل ،واملدرب املتواطئ ،والحكم املرتيش،
واالداري املخالف من دون االلتفات اىل انتامئه السيايس او طائفته او مذهبه او
منطقته او ناديه.
اللعبة يف حاجة اىل اتحاد قوي ،ال يستقوي عىل النوادي الضعيفة غري املحسوبة
عىل حزب أو تيار او جهة سياسية .فال يتقاعس او يرتاجع امام النادي املدعوم.
اللعبة يف حاجة اىل اتحاد قوي ال يهتم ببطولة الدرجة االوىل فقط ،بل يسهر
ويتابع ويراقب حسن سري بطوالت الدرجات الدنيا والفئات العمرية.
اللعبة يف حاجة اىل اتحاد قوي ،ماليته شفافة ،مداخيل مبارياته معلنة ،عقود
رعاية بطوالته واضحة ،يدفع للحكم واملراقب واملوظف مستحقاته من دون
تأخري ،وبال رشوط او ابتزاز.
اللعبة يف حاجة اىل اتحاد قوي ،ينتخب رئيسه ولجنته االدارية بدميوقراطية
االكرثية ،بحيث يحرتمان معارضيهام قبل املوالني ،وليس رئيسا ولجنة ادارية
منتخبني باكرثية  99،99يف املئة من اصوات الجمعية العمومية.
كرة السلة يف حاجة اىل َمن يعيدها اىل الرياضة .لعبة تتنافس فيها الفرق بروح
رياضية من دون اي خلفيات.
بكل بساطة ،كرة سلة يف حاجة اىل اتحاد .ال اكرث وال اقل.
نجيب نصر
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رياضة
خريطة طريق ألزمة كرة السلة

التعديالت تعيد الرياضة إلى السكة السليمة

همام :ال دور للسياسة
جان ّ
في عمل اللجنة األوملبية

خطفت اللجنة األوملبية اللبنانية األضواء عندما تبلغت من اللجنة ورفض توصيف الوضع املايل للجنة باألزمة
ّ
الدولية كتابًا
يحذرها من عقوبات صارمة تصل إلى توقيف الحقيقية ،مشرياً اىل أن "مداخيلنا محصورة
الرياضة اللبنانية عن أيّ نشاط خارجي تحت طائلة تعديل القوانني باملجلس األوملبي اآلسيوي واللجنة األوملبية
ّ
واملراسيم التي تجيز للسلطات السياسية التدخل في االتحادات ،الدولية ،وتقارب  130ألف دوالر سنوياً"،
أبرزها املرسوم  8990لتعارضه والشرعة األوملبية الدولية
وإيالئه وزارة الشباب والرياضة صالحيات منوطة باالتحادات الدولية كاشفاً عن مبلغ  180مليون لرية حصلت
عليه اللجنة من وزارة الشباب والرياضة
أو اللجنة األوملبية الدولية
لتغطية مصاريف بطاقات السفر للبعثات
األربع التي بلغت  145ألف دوالر" .ولفت
رغم عدم ميض أكرث من سنة عىل توليه
اىل أنه "يجب أ ّال تقل املوازنة السنوية عن
رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية
خمسة مليارات لرية لتغطية مشاركات
اللبنانية ،فاخر رئيس االتحاد اللبناين للكرة
8990
املرسوم
تعديالت
البعثات يف بطوالت ومسابقات خارجية".
الطائرة جان هماّ م بالتغيري الجذري يف
طريقة عمل اللجنة األوملبية ،وقد تحولت لتنظيم الحياة الرياضية
وأشاد هماّ م بدور نائب الرئيس ورئيس
يف فرتة وجيزة "عم ًال جامعياً ضمن لجان إنجاز تاريخي.
االتحاد اللبناين لكرة القدم املهندس هاشم
حيدر ،وب ّرر غيابه عن االجتامعات "بانشغاله
متخصصة تتفاعل مع اللجنة التنفيذية يف
باتحاد كرة القدم الذي يأخذ الكثري من
اجتامعات دورية تعقد كل  15يوماً" .مل
ً
وقته ،خصوصا خالل فرتة تصفيات كأس
يخف كذلك ،يف حوار مع "األمن العام"،
حرصه عىل صدور القرارات كلها بالتوافق ،األفضل وإزالة الفكرة لدى بعض االتحادات العامل يف املرحلة املاضية ،وتصفيات كأس
قائ ًال" :نتبادل اآلراء ووجهات النظر يف جو بوجوب املشاركة لالحتكاك وكسب الخربة األمم األسيوية راهناً".
من النقاش الدميوقراطي والجدي ،عل ً
ام فقط ،وحرص الفكرة مبعسكرات التدريب" .مل يرتدد رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية
أن القرارات الصادرة حتى اآلن كانت ونفى هماّ م أي ّ
تدخل للسياسة يف عمل يف وصف التعديالت عىل املرسوم 8990
بالتوافق ،ومل نضطر اىل اللجوء يف أي منها اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية اللبنانية ،بـ"اإلنجاز التاريخي" لتنظيم الحياة
معترباً أن وجود ممثلني لألحزاب والتيارات الرياضية اللبنانية يف شكل يتوافق والرشعة
اىل التصويت".
وادرج خطوة تقييم لجنة متخصصة مع السياسية يف اللجنة األوملبية "أمر طبيعي األوملبية .وقال" :مل يتوقع أحد االنتهاء من
رؤساء االتحادات املعنية وأمناء رسها يف بلد كلبنان يضم تن ّوعاً طائفياً ومذهبياً امللف بهذه الرسعة" .وشكر وزير الشباب
املشاركات الخارجية فنياً وإدارياً للبعثات وسياسياً واسعاً .هذا األمر موجود يف غالبية والرياضة فيصل كرامي عىل تجاوبه العاجل
التي شاركت يف بطوالت ومسابقات عربية الدول املشابهة للبنان" .لكنه أكد يف املقابل مع مضمون كتاب اللجنة األوملبية الدولية:
وقارية ودولية ،يف سياق التطوير الذي احرتام الرشعة األوملبية الدولية التي متنع "مل يكن يرىض بتع ّرض الرياضة اللبنانية يف
ّ
تدخل السلطات الرسمية يف عمل اللجنة عهده ألي رضر ،وبادر فوراً إىل االتصال بكل
شهدته اللجنة أخرياً ،قائ ًال" :رغم إحراز
وأرص عىل إنجازها يف وقت قيايس".
جميع بعثاتنا اىل الخارج ميداليات ،نطمح األوملبية واالتحادات الرياضية أسوة ببقية املعنينيّ ،
أضاف هماّ م لـ"األمن العام"" :أعادت
من خالل عملية التقييم تطويرها نحو البلدان.

جان هماّ م يتحدث اىل "األمن العام".
التعديالت الرياضة اللبنانية إىل السكة
السليمة ،وأعادت العالقة مع اللجنة
األوملبية الدولية التي لوحت مبوقف صارم
يف حال مل يتم التجاوب مع مطلبها إىل
طبيعتها".
ونفى أن تكون التعديالت قد ألحقت
رضراً بعالقة اللجنة األوملبية بوزارة
الشباب والرياضة ،مؤكداً أنها "أكرث من
ممتازة ،والطرفان مقتنعان بوجوب احرتام
الرشعة األوملبية والقوانني واألنظمة
التي تحكم الرياضة العاملية والعمل يف
إطارها".

وكشف عن ورشة عمل فرضتها التعديالت
بدأت اللجنة األوملبية التحضري لها،
ستعلن تفاصيلها رسمياً يف اللقاء املوسع
الذي يعقد مع االتحادات الرياضية يف 5
كانون األول املقبل .وستتطرق إىل "دور
االتحادات والجمعيات وقوانينها وأنظمتها
وفق الرشعة األوملبية الدولية واالتحادات
الدولية واملشاركات الخارجية .اللجنة
األوملبية واالتحادات الرياضية جسم واحد،
فيام هاجسنا املشرتك ينحرص يف تحسني
الرياضة وتطويرها وتحقيق نتائج أفضل
وفق اإلمكانات املتوافرة".

ويبدو أن هماّ م ،الذي شغل منصب رئاسة
االتحاد اللبناين لكرة السلة يف عرصها
الذهبي ،مطمنئ اىل خروج اللعبة من
األزمة التي تعانيها وأدت إىل توقف بطولة
لبنان للرجال وصوالً إىل قرار االتحاد الدويل
"الفيبا" يف  18متوز  2013بتجميد كرة السلة
اللبنانية ومنعها من املشاركات الخارجية.
هذا االطمئنان نابع من األجواء اإليجابية
التي صدرت عن اجتامع رؤساء نوادي
الدرجة األوىل الذي عقد الثلثاء  29متوز
 2013يف نادي غزير بدعوة من هماّ م،
وأدى إىل التفاهم عىل تعديل بعض املواد
األساسية يف نظامي االتحاد وبطولة لبنان،
أبرزها اللجنة الفنية ولجنة الطعون.
وقال" :التفاهم عىل موضوع التعديالت
عىل نظامي االتحاد وبطولة لبنان هو
املفتاح األسايس للرشوع يف خريطة الطريق
للخروج من األزمة".
عن االتحاد العتيد ،اكتفى هماّ م بالتأكيد
أن "طموح البعض وإرصارهم عىل إجراء
انتخابات سيؤديان اىل معركة ينتج منها
اتحاد غري متوازن".
وأكد أن املنتخب الوطني يف الكرة الطائرة
حقق الهدف عرب بلوغ دور الثامنية يف
بطولة األمم اآلسيوية الـ 17يف الكرة الطائرة،
لكنه عزا عدم قدرته عىل امليض قدماً اىل
عاملني أساسيني :عدم وجود جهاز فني أكرث
تطوراً ومتابعة للعبة ،وعدم انضباط بعض
الالعبني وبذلهم الجهد املطلوب للعودة إىل
مستواهم السابق.
ً
وش ّدد عىل امليض قدما يف عملية تعزيز
املنتخب ،وقال" :لدينا حالياً ثالثة العبني
استعادوا جنسيتهم اللبنانية ،هام أرجنتيني
وبرازيليان ،سيشكلون نواة املنتخب يف
املستقبل ،عل ًام أن االتحاد لن يوقف البحث
عن العبني من أصل لبناين يف بلدان االنتشار".
وختم هماّ م بالتأكيد أن اتحاد الكرة الطائرة
لن يقبل بأقل من بلوغ املنتخب "املر ّبع
الذهبي" يف بطولة آسيا املقبلة.

ن.ن.
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رياضة

األمن العام :نتائج من ذهب
في أوكرانيا

عب عنه رئيس
قدم الفريق اللبناين أدا ًء مميزاً رّ
البعثة املقدم األحمدية« :فوجئ املنظمون
باملستوى املتقدم والقدرات القتالية العالية

من مباراة املالزم أول دمييرتي صقر ضد خصمه الرويس.

لالعبينا رغم النقص يف الخربة واالحتكاك.
تخطينا الصعوبات الكثرية التي واجهتنا
من خالل االعتامد عىل القدرة البدنية التي

اكتسبناها خالل التجربة العسكرية التي
التحمل».
ساعدتنا عىل
ّ
عن الصعوبات التي واجهها يف منافسات
مسابقة الـ»تويشو»(املصارعة الصينية) التي
أحرز ميداليتها الذهبية ،أكد أن هذا النوع
من املصارعة يعتمد عىل التقنيات والتوازن،
واعرتف بأنه مل يكن لينجح ويتفوق عىل
منافسه الروماين صاحب الخربة الواسعة يف
التحمل
املباراة النهائية لوال أمرين« :قدرة
ّ
والقوة البدنية اللتان اكتسبتهام من خربيت
العسكرية».
بدوره املدرب املالزم أول صقر شدد عىل
أهمية البطولة واألبطال الدوليني املشاركني
فيها «نخبة أبطال العامل من أوروبا وروسيا
املشهورين بتفوقهم يف هذه األلعاب
وقدراتهم البدنية القوية شاركوا يف البطولة،
ونتائجنا يف املسابقات كلها جاءت أكرث من
املتوقع رغم املواجهات القوية والقاسية

املفتش أول محمد الجويدي (يف الوسط) لحظة إعالن فوزه بامليدالية الربونزية.

مع منافسني يتفوقون علينا بخرباتهم
ومشاركاتهم الدولية .وما اإلصابات التي
تعرض لها أفراد البعثة سوى دليل قاطع عىل
قوة املنافسة».
النتائج الفنية:
• املقدم نجم األحمدية :ذهبية بطولة أوروبا
يف الـ»تويشو» (مصارعة صينية) بتفوقه
عىل منافسيه من أوكرانيا وأوزبكستان يف
الدورين األول والثاين ،وعىل منافسه الروماين
يف املباراة النهائية.
• املالزم أول دمييرتي صقر :فضية بطولة كأس
العامل يف األلعاب القتالية املختلطة ()MMA
إثر فوزه عىل البلغاري يف املرحلة الثانية،
واإليراين الذي انسحب يف الجولة الثالثة ،ثم
خسارته أمام الرويس بفارق النقاط .وبرونزية
بطولة أوروبا يف الـ”كونغ فو” (ساندا) إثر
فوزه عىل منافسيه من رومانيا وفرنسا قبل
انسحابه من املباراة النهائية أمام منافسه
األوكراين بسبب إصابة يف ظهره.
• املفتش أول محمد الجويدي :برونزية
بطولة أوروبا يف الـ”تويشو” (مصارعة
صينية) ،وبرونزية بطولة أوروبا بالـ”كونغ
فو” (ساندا) إثر فوزه عىل كل من منافسيه
الداغستاين واألوكراين قبل خسارته أمام
الرويس.
• املفتش ثاين روبري أبو سليامن :برونزية
بطولة أوروبا بالـ”كونغ فو” (ساندا) إثر
فوزه عىل األوكراين والبيالرويس ،وخسارته
أمام البيالرويس اآلخر.

شارك املفتش أول محمد الجويدي من فريق
األمن العام لأللعاب القتالية يف بطولة بطل
األبطال لسنة  2013التي نظمها االتحاد
اللبناين للكاراتيه كيوكوشنكاي ،عىل مالعب
الجامعة األمريكية للثقافة والتعليم يف غالريي
سمعان ،يف حضور ممثل املدير العام اللواء
عباس ابراهيم رئيس شعبة الرياضة والرمي
النقيب االداري عصام سعادة.
ً
ورغم أنه خاض املسابقة متأئرا باإلصابة
التي تعرض لها يف بطولة أوروبا بالكونغ فو
– تويشو حيث أحرز ميدالية برونزية ،متكن

النقيب اإلداري عصام سعادة يس ّلم املفتش أول الجويدي
شهادة تقدير.

الجويدي من الفوز يف مباراته األوىل قبل أن
يخرس الثانية.

ن.ن.

من التامرين يف إرشاف املالزم أول صقر.

أفراد بعثة األمن العام بعد حصولهم عىل شهادة “ ”Spetsnazيف فن القتال باألسلوب املالزم أول صقر عىل منصة التتويج إثر إحرازه امليدالية الفضية لبطولة كأس العامل يف
األلعاب القتالية املختلطة.
الرويس “.”Martial Arts Systema-Russian

■ حاز املقدم نجم األحمدية واملالزم
أول دمييرتي صقر واملفتش أول محمد
الجويدي واملفتش ثاين روبري أبو سليامن
الشهادة األساسية لدورة « ”Spetsnazيف
فن القتال باألسلوب الرويس “Martial
 ،”Arts Systema-Russianبعد
اجتيازهم االختبارات املطلوبة بنجاح.

دورات تدريبية لصقل القدرات
القتالية والعسكرية

تتواصل دورات صقل القدرات القتالية والعسكرية لعنارص األمن العام املولجني مهامت الحامية
واملواكبة ،واصطحاب املوقوفني ،والدفاع عن النفس ،وفن القتال بالحراب والعيص ،وتنمية
القدرات القتالية ،مبا يواكب الدراسات يف القتال املعارص.
ويتوىل رئيس شعبة التدريب املالزم أول دمييرتي صقر اإلرشاف عىل الدورات التدريبية الدورية
للوقوف عىل جهوزية العنارص البدنية والفنية.
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كلمات متقاطعة

إعداد نعوم مسعود
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كلمات متقاطعة 3

naoummassoud@live.com
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8
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مثل في الدائرة 3
م ر
ي
و
ف
ب
د
ا

15 14 13 12 11 10

1

شروط اللعبة

2

هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
الكلامت املطلوبة للوصول اىل
املثل املأثور من األمثال اللبنانية
الشعبية

3
4
5
6
7
9
10

الكلمة الضائعة

12
13
14
15
أفقيا:
أفقيًا

عموديًا

الفرنيس – نهران يف انكلرتا يص ّبان يف بحر
رب الصناعات وحامي الصناعيينّ – نسبة –  1فنان مرصي مشهور من جذور فنية
–  1أديب لبناين راحل من ر ّواد
لجوائب»
صحيفة
أصدر
راحل مناىلروّ اد
الصحافة 1
السياح عىل الطرق –
الحيوانات فيي الشامل – 9
الصحافةآسيوي – 9
مواطنني من بلد
التمثيل –«ا 2من
الطرب و
العربيةع ّداألوائل يجيد
لبنانيصحيفة
أديبائل أصدر
العربية األو
اطيطنبولأرش ْد ّ
ّ
ّ
العصير
فيي
يين
ن
المّ
أعميا
مين
–
يطيار
خيف
2
–
»
القياموس
علي
الجاطوس
«
مؤلفاته
ومن
آلة موسيقية – يكف وميتنع –  10من
وأحىص األموال – حرف جر – متشابهان – ماركة سيارات – يجري يف عروقي – 3
«الجوائب» يف اسطنبول ومن مؤلفاته
األحميرراء الفرنسيني وزعيم الحركة
يصيلمنالبحيرمشاهري الشع
مجهولة يف األرض
نائية البرّتزال
كرياأماكن
حجر –
األمريكية يُعترب
الواليات–املتحدة
اللمعان نهر
– 32خالف
القاموس» –
مضييق
نفيس يفالقيمية
اق شديد
صلب
«الجاسوس عىلاألموي
ُ
حكيوميزار الرشق وشغف به من
ولغوي رداريالرومنطيقية
إكتشاف
من
عترب
ت
لبنانية
فنانة
10
–
نحوي
–
املسيسيبي
افد
و
ر
أهم
العرص
يف
يسار – من أعظم املغن
بخليجّنيعدن وبحر العرب –  4أبّي وأريد – مقاا أو ما يتواله المير مين عميل
«حواش عىل صحاح مؤلفاته الشعرية «التأمالت» – العب كرة
يف
ومثلت
ّت
ن
غ
وقد
رحباين
األخوين
آثاره
من
قديم
مرصي
اق
ر
ب
صلب
كريم
األموي –  3حجر
ٍ
ّ
راحلة
للتعريفويطير – 6
عطف–– طهل
الحيوانات
وصديقي – من
شديد اللمعان –
بإطيا 11عملة كانت تستخدم يف
رشتهرتإسباين –
قدم
مرسحياتهم – حرف
فرنطية– آلة لفتح
مّنيةوعاء الخمر
الجوهري» – 4
زميليمضيق
 5القيمة –
نفيس
باللّيية
الماشي–يية – نعييا
حديقة– علي
الّنييا
لبنانيةفييفيي مجييال
عالمييية
أصفرعتبيير
يّيرا وكاني–يت أت
الطفليية
أيقوني11ية بلدة
باألجنبية –
الدول التي استعمرها اإلنكليز يف
عدد من
حيوانات باألجنبية
األبواب –
الصيوبحر
بخليج عدن
يصل البحر األحمر
حيوان قطبي – يضجر ويسأم
–
السابق
فرد
كل
عىل
ُطلق
ي
لقب
–
عكار
قضاء
إسم
–
مرضه
من
يربأ
5
–
يرس
خالف
ما
أو
مقام
–
وأريد
العرب –  4أبغيالروطية –  7للنفي – نهر لبناني – عملة عربية –  8معبود مصري كان هيكله في من وهيو
ّ – نوتة موسيقية –  12مدينة هندية
يتواله املرء من عمل إداري حكومي –  5قبل إسمه تعبرياً عن اإلحرتام
إحدى
نيجرييةطي– 6
مدينة
يواطنين–
وتأكيدالاًي مي موصول
ي
وأحص
د
ي
ع
9
–
ييوي
يد
ي
بل
ين
ي
م
يبة
ي
نط
يناعييّن
يناعات وح يامي
ربمنالصي
اإلمارات العربية املتحدة – الهيئة والصفة تشتهر بصناعة الذخرية الحربية والرصاص
– –  12عبس
الظليم
الصي– صاح
للمساواة
الحيوانات –
زمييل وصديقي –
– دولة أوروبية – جمع عندليب – 13
وتكشرّ الوجه – بيت األسد –  13مطرب لليشء من بياض أو سواد أو حمرة – 7
سهل ويسري –  6مغنية فرنسية راحلة
وملحن لبناين راحل – آخر الدواء – 14
خوف وفزع – جمعية أهلية غري حكومية يخدعه ويغلبه – إسم كانون الثاين يف
إشتهرت بإسم الطفلة الصغرية وكانت
بعض البلدان العربية – برق وأضاء – 14
بحر – من الطيور – مدينة سعودية –
يف لبنان تهدف اىل تطوير السالمة العامة
ُتعترب أيقونة عاملية يف مجال الغناء –
وتفادي الحوادث عىل الطرقات واإلصابات حرف نصب – مدينة لبنانية – لإلستفهام
علف املاشية – نعم باللغة الروسية –  15 7أكرب خطيب وكاتب ومفكر عرفته
تجمع أو كومة من قطع الصخر – 15
روما القدمية – فنان لبناين خريج استديو الناجمة عنها – املوضع املنيع أو القلعة
للنفي – نهر لبناين – عملة عربية – 8
– ُّ
مجنون ليىل – يعرب
الفن إسمه األصيل طوين حدشيتي
–  8أسود الغاب – عائلة وزير الخارجية
معبود مرصي كان هيكله يف منف وهو
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الكلمة الضائعة مك ّونة من
 8حروف  :من أهم املزارات
السياحية يف لبنان
البحر املتوسط – األهرام –
اوسرتليتز – أوملبيا – البوسنة
– أوغندا – بسكويت – برلني
– تيمور – تيتانيك – تبليط –
ثريا – جاكسونفيل – جرمانيا
– جونو – جبس – حلبجة –
خرطوم – خور – خط – ذري
– رميون ويل – رعديد – طابا
– ط ّباخ – ظريفة – ظأم –
ظبي – عكاظ – فوالذي – قذر
– قد – قش – كولونيا – كويت
– كوبا – كرز
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تسلية

حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة 3

حقنلو

بوطدري

رفولسان

جةلفريا

يلنفد

ةماشع

وزراب

لسقوي

انملاس

يةطنق

بنايل

ججسنل

سيةوعي

تنولبار

أرلابان

ياعلصا

װ

װ

װ

װ

32

37

36

31

حدث يف مثل هذا الشهر

=

=

=

=

29
34
35
38

مشجبعن ّ
المعدن  -9مرآة أو قطعة الفضة وسبائكها.
املالبس،أو وهو
تعلق
اللعبةعليه المالبس -1
ّ
عليه الخشب
قطعة من
وهو عبارة
تعلق
مشجب
-1
شروط
الشمال  -10جزيرة لبنانية ضمن محمية جزر
الخشب أو
من من
قطعة
مك يّونة
اللعبة
-2
الجنوب نحو
عنيجري
عبارةألنه
منبالنهر المقلوب
ُعرف
لبناني
هذهنهر
النخل قبالة مدينة طرابلس		 .
			
املعدن.
ً
كل
فوق
.
ال
مستطي
16
 -3غصن رطب من التوت باللغة العامية
 -2نهر لبناين يُعرف بالنهر املقلوب  -11سكني صغرية للج ْيب.
حروف
إحدىتتبعرث
مستطيل
العربية المتحدة تقع أراضيها على خليج عمان عكس بقية اإلمارات
اإلمارات
-4
حيوان بحري يعيش يف جميع
تشكل جواباً ألنه يجري من الجنوب نحو الشامل-12 .
انتظامها
عند
 -5زقاق طويل ضي
العامية غصن رطب من التوت باللغة بحار العامل ويُعرف أيضاً بإسم
أدناهّ.ق باللغة -3
دولةالواردة
لألسئلة
-6
مساحتها
من
%
60
الجبال
تشكل
أوروبية
َ
الدُ
خس.
			
العامية.
األسئلة
أحد
معرفة
عند
بثروتهااتالسمكية
العربية املتحدة  -13من أشهر كتب جربان خليل
معروفة اإلمار
حمص إحدى
 -7بحيرة سورية في مدينة -4
نضع الجواب
الوسطىيُعترب بحق
باإلنكليزية و
عكسسميّت جرب
أجملخليج
اضيهامنعىل
باعتبارها أر
داخلإشتهرت تقع
كتبهالعصور
ان أثينا
المدينة
عامنالعالم.
وأهم مدن
واحدة
 -8مدينة إيطالية
السؤال
رقم
مع
املستطيل
		
رائعته العاملية.
		
بقية اإلمارات.
 -9مرآة أو قطعة الفضة وسبائكها
ملعرفة
دواليك.
طرابلسالعامية -14 .صاروخ يُستعمل ملحاربة السفن
مدينةق باللغة
قبالة ض ّي
النخلطويل
جزرزقاق
وهكذاجزيرة لبنانية ضمن محمية -5
-10
صحة األجوبة
نجمعللجيْب  -6دولة أوروبية تشكل الجبال  60%وميكن إطالقه من غواصة أو من
 -11سكين صغيرة
مساحتها.ويُعرف أيضاً بإسم الد َُخس طائرة.
من
األرقام املوجودة داخل
 -12حيوان بحري يعيش في جميع بحار
حمص  -15مدينة لبنانية دخلت موسوعة
بحريةالعالمسورية يف مدينة
-7
تتطابق
املستطيالت ليك
 -13من أشهر كتب جبران خليل جبران كتبه باإلنكليزية ويُعتبر بحق رائعة جبران
العالميةلألرقام القياسية يف إعداد
غينيس
معروفة برثوتها السمكية.
يف
املوجودة
مع األرقام
 -14صاروخ يُستعمل لمحاربة السفن ويمكن إطالقه من غواصة أو من
باعتبارهاطائرة أكرب كوب ليموناضة يف العامل.
 -8مدينة إيطالية إشتهرت
الشبكة.
ويسار
أسفل
ليموناضةمنفي العالم
إعداد أكبر
القياسية
لألرقام
أحسن كالب الصيد
وأهمها.كوب -16
مدنفيالعامل
أجمل
غينيسمن
 -15مدينة لبنانية دخلت موسوعةواحدة
 -16من أحسن كالب الصيد وأخ ّفها
سم ّيت املدينة أثينا العصور الوسطى .وأخ ّفها.

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

SU DO KU

8

16 15 14 13 12 11 10 9

ورسام وكاتب هندي من أعالم
شاعر وروايئ ّ
األدب العاملي ( .)1941-1861نال جائزة
نوبل يف اآلداب عام  1913عن روايته « البيت
والعامل ».

 = 7+10+15+14+15+3عاصمة كولومبيا
 = 4+2+1+11+12عاصمة إيران
 = 6+5+9+8قليل الوجود
 = 3+13+16نوع من أنواع الغناء

كان��ون األول  : 1861والدة األديب
والروايئ وامل��ؤرخ والصحايف اللبناين
جرجي زيدان.
كان��ون األول  : 1911وص��ول أول
رجل نروج��ي اىل القط��ب الجنويب
للك��رة األرضية حي��ث أمىض ثالثة
أي��ام قبل أن يغ��ادر املوق��ع ،تاركاً
خيمة رفع قربها علم بالده.
كان��ون األول  : 1947مع��ارك ب�ين
الع��رب واليه��ود يف الق��دس عقب
صدور قرار التقسيم.
كان��ون األول  : 1972هب��وط رواد
املركب��ة أبولو  17عىل س��طح القمر
وكان��ت الرحل��ة األخ�يرة اىل ه��ذا
الكوك��ب يف برنام��ج وكال��ة ناس��ا
األمريكية.

معلومات عامة

الح��ظ العلامء أن ح�شرات النمل
تتثاءب كالبرش عندما تس��تيقظ من
نومها يف الصباح.

أقوال مأثورة

ما أظلم اإلنسان ألنه يجد دامئاً ما ًال
لتعبئة الجيوش وإرسالها اىل الحرب
لقت��ل الن��اس ،ويض��نّ بامل��ال عىل
الناس إلنقاذهم من املوت( .فولتري)
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مستوى صعب
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8
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7
2

1

8

5

4

8
1

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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شروط اللعبة
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مستوى وسط

مستوى سهل Sudoku 3
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3
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1

9

2
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1
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مستوى سهل

حل حروف مبعثرة

تصب��غ الع��روس يف جزي��رة ج��اوه
أسنانها باللون األسود ،وتغسل قدمي
زوجها يف أثناء حف�لات الزواج دليل
استعدادها لخدمته طيلة حياتها.

مستوى صعب Sudoku 3
7

حلول العدد
السابق

طرائف

مستوى وسط Sudoku 3

 1جزرية –  2منجنيق
–  3جنفيص –  4قيارصة
–  5إكرامية –  6يوبيل –  7ترامواي
–  8طرابلس –  9كيمونو
–  10الخاليس –  11فرفحني
–  12كهرمان –  13النشاف – 14
جاكوار –  15زرجونة –  16قفطان

حل الكلمة الضائعة

زهري الدومينيكان

حل اسماء من التاريخ

صالح الدين األيويب

حل مثل في الدائرة

الدفا عفا ولو بعز الصيف

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku 2

1

حل مستوى سهل Sudoku 2

حل مستوى وسط Sudoku 2
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3
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4
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مستوى صعب

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

أفقياً
 1أبو القاسم الشايب –  2ملحم بركات – فريوز –  3يبيد – فولغا
– رويب –  4نلد – مرص – طويل – يد –  5أفر – دهري – هضاب
–  6خايل – بيدس – ما – ن ن –  7لوقيانوس – ارنو –  8ر ّنم –
نوميا – كلب –  9انتاج – نو – كاساي –  10كل – ينوء – نارش –
رس –  11أفرايم – كرب – خسوف –  12رهني – البواب – أيس
 -13بدخ – مناسف – يسب –  14توق – رويرت – يرن – 15
فخر الدين الثاين

مستوى سهل

عمودياً
 1أمني نخلة – كاربوف –  2بلبل – أو – الفهد –  3وحيد القرن
– ريخرت –  4امد – فيينتيان – وا –  5لب – مر – أماين – مقل
–  6قرفص – بن – جومان –  7أكورديون – الري –  8سال –
هدسون – كبسون –  9متغطرس – مونروفيا –  10ا و ي – أي
– أبا – تل –  11لف – مراكش – بريث –  12شرييهان – أرخ
–  13ارو – وكس – سابني –  14بوبيان – الروس – ري – 15
يزيد بن أيب سفيان
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بقلم رئيس التحرير المسؤول
العميد اإلداري منير عقيقي

الدولة واملجتمع املدني
ابرزت العالقة بني الدولة واملجتمع املدين اشكالية
اساسية تتحكم بحارض الدول ومستقبلها ،وخصوصا
لجهة التداخل بني الدولة واملجتمع املدين وتفاعلهام،
عرب توافقهام تارة وتعارضهام طورا .تنبع العالقة
الجدلية هذه اساسا من تشكيل املجتمع املدين مع
الدولة ما يعرف باملنظومة السياسية يف املجتمع.
ففي حني يحتوي املجتمع املدين عىل التنظيم السيايس
للمجتمع باحزابه ونقاباته وتياراته السياسية ،تتك ّون
يف الدولة السلطات بكل اشكالها عرب اجهزتها
ومؤسساتها املختلفة .يف االنظمة غري الدميقراطية،
تعمل السلطات عىل مالحقة التجمعات والتنظيامت
املدنية بشتى الوسائل .يف املقابل تحاول االنظمة
الدميقراطية ان تستمد عرب املجتمع املدين مرشوعيتها
من خالل آليات السيطرة والتحكم والتوجيه ،واالقناع
والقبول والرىض.
كيف السبيل اىل ايجاد صيغة مناسبة تخدم العملية
التفاعلية بني الدولة واملجتمع املدين؟
يعتمد نجاح اي صيغة تفاعلية عىل نحو رئييس
عىل نظام الحكم .وتستند العالقة املضطربة تارة
والتوافقية طورا يف االنظمة الدميقراطية ،إىل محاولة
الدولة فرض هيبة القانون العادل التي ال بد من
ان تلقى الدعم واملؤازرة من الرشائح واملؤسسات
املجتمعية كلها .وكام ترعى الدولة املجتمع وتوفر له
سبل النمو ،يساهم املجتمع املدين بدوره يف حامية
الدولة من الفشل او االنهيار.
يف االنظمة غري الدميقراطية ،يتسبب ابقاء املجتمع
املدين خاضعا عرب سياسات الفرض والرتهيب وعدم
االفساح يف املجال امام الحوار باسقاط هذه االنظمة
عند أول فرصة سانحة ،واستبدالها باخرى تؤسس لقيام
دول يستطيع من خاللها التعبري عن ذاته ومصالحه
ومطالبه االقتصادية واالجتامعية والسياسية.
ال بد ،اذا ،يف عالقة املجتمع املدين بالدولة من ان
تكون تكاملية .ال يستغني احدهام عن اآلخر،

او يكون بديال منه .وكثريا ما يؤكد الباحثون ان ال
دولة من دون مجتمع ،وال يكتب يف املقابل ملجتمع
االستمرار من دون الدولة.
فالحيز املوجود بني املجتمع والدولة ـ كانت تشغله
امليليشيات والفاعلون يف مجال العنف واالرهاب ـ
ال بد من ان تحل فيه منظامت املجتمع املدين التي
تتمتع والقيمون عليها بسياسات وطنية ومتويل
داخيل وذايت ال خارجي ،يك تبقى مستقلة يف حركتها
ومطالبها كونها صاحبة املصلحة الحقيقية يف عملية
"فرض القانون".
ال ميكن ان يكون مثة مجتمع مدين من دون دولة
القانون واملؤسسات التي يعمل معرقلو العملية
السياسية عىل النيل منها.
اختصارا ،بني الدولة واملجتمع املدين عالقة عنرصين
متداخلني ومتجاذبني .ولنئ كان املجتمع َمن ُينشئ
الدولة ومينحها الرشعية ،فان االخرية هي املسؤولة
عن تنميته وتطويره .ال حياة دميوقراطية سليمة
متى تحكمت الريبة وفقدان الثقة فيها ،وال عبور
بذلك اىل وطن تتشكل فيه منظومة بنيوية متجانسة
ونشطة تقوم فيها الدولة بتأمني االستقرار وسنّ
القوانني وضامن التعليم والصحة وايجاد املساحات
املناسبة للتشاور وارشاك طيف واسع من منظامت
املجتمع املدين فيها ،يواكبها مجتمع مدين يتسم
بالحيوية والرغبة يف تفعيل عمل االجهزة التنفيذية
من طريق تقديم املساعدات االمنائية والخدمات
االجتامعية وحامية البيئة وسياسة تحفيز الثقافة
الرتبوية واالعالمية والفنية التي تساهم يف تأمني
حقوق االنسان وحامية املجتمع من اخطار شتى
تتهدده.

إلى العدد المقبل

نشيد األمن العام

