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االفتتاحيّة
بقلم املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

 :2014عبء املسؤولية وأمل متج ّدد
لنعرتف مبا يتجاهله بعض اللبنانيني عن قصد او غري
قصد .بفصوله واسابيعه كلها يورث عام  2013الكثري من
امللفات الكربى ،الخطرية منها ،اىل السنة الجديدة ،بعدما
اخفق اللبنانيون يف ط ّيها او توفري املخارج التي تحتاج
اليها وتوفري العالج الناجع لها.
لنعرتف ايضا باننا نجحنا يف تجنيب البالد الكثري من االزمات
التي كنا نتوقعها .واجهناها بسالح املوقف احيانا ،وسالح
الوحدة والتضامن يف احايني اخرى ،وبقدراتنا العسكرية
واالمنية مرات اخرى .منها التي غدرت بنا فكانت من
تخطيط العدو وادواته ،ومنها التي تجاوزت قدراتنا عىل
املواجهة والتح ّمل.
لنعرتف بان معظم تلك االزمات التي عصت علينا كانت
من تدبري عدوين يرت ّبصان بنا ،ارسائيل واالرهاب .فاقت
يف بعض االحيان قدراتنا ،وتسللت من بني انقساماتنا
لتنهش يف جسد الوطن متزيقا .لكن معظم القضايا التي
طوقناها وعالجناها استنادا اىل قوة القرار وصوابيته
يف شكله وتوقيته واملضمون ،وبالوحدة والتضامن بني
اللبنانيني والتنسيق الفاعل بني املؤسسات والسلطات
الرسمية واالمنية والعسكرية.
لنعرتف ايضا وايضا بان العام املنرصم حفل باالستحقاقات
واالزمات الوطنية الكربى ،عدا االزمات العابرة عىل كل
املستويات الوطنية واالمنية والسياسية واالجتامعية.
منها التي انتجتها اخطاء الداخل بكل رصاحة ،ومنها
التي استوردها بعض اللبنانيني وساهم يف نقل تردداتها
والنتائج السلبية التي اسفرت عنها لتكون مادة خالف
داخيل يف لبنان ،ومنها التي القت بظاللها عىل حياتنا
اليومية من دون استئذان او من دون ان تنال منا رأيا

او موقفا .فكانت ساحتنا مرسحا لها شاء من شاء ،واىب
من أىب.
لذلك نحن يف االيام االوىل من العام الجديد ،مدعوون
اىل مامرسة فعل الرصاحة واالعرتاف حيث اخفقنا او
نجحنا .حيث مل نكن قادرين عىل رد ما فرض علينا ،او
كنا منقمسني عىل انفسنا فعربت املؤامرات والدسائس.
حيث نجحنا يف ابعاد الكثري من الكؤوس امل ّرة عن لبنان
واللبنانيني او تخفيف آثارها السلبية علينا ومجتمعنا،
كنا موحدين فاستثمرنا قوانا وقدراتنا كاملة يف افضل
الظروف.
ال اخفي عليكم جميعا اننا كنا نتوقع الكثري مام شهدته
بالدنا .كنا ندرك حجم املخاطر التي تعرضنا لها ،او التي
تهددنا من بعيد ،وتقدير ما يريده اعداء لبنان ،وكل َمن
د ّبر الدسائس من اهل البيت وخارجه ،من صديق او
عدو ،متواطىء او مهمل ال فرق .كنا وسنبقى باملرصاد
لكل ما يد ّبر لنا ولوطننا وشعبنا.
كونوا عىل ثقة باننا ،يف األمن العام ،كنا قررنا العزم عىل
القيام بواجباتنا التي قال بها القانون ،وسنبقى عىل اتم
االستعداد الستكامل املهامت التي القيت عىل عاتقنا
عند الحدود الربية والبحرية والجوية ،ويف الداخل .نقوم
باملهامت التي اوكلت الينا ايا يكن الثمن ويف اي ظرف.
ان حامية السلم االهيل من مهامتنا ،حيث وجدنا بالتنسيق
والتعاون مع القوى األمنية والعسكرية واالدارية ،يك
نكون صامم االمان للسلم واالمن الوطنيني ،ونكون عند
حسن ظن َمن راهن عىل دورنا وقوتنا وانضباطنا.
اثبتت االحداث االخرية اننا كسبنا الكثري من الرهانات،
وحققنا ما مل يكن ينتظره احد يف كثري من امللفات التي
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من مهامتنا او كلفنا اياها ،فاستعدنا شيئآ من دورنا
الوطني الكبري كصامم امان ،ليس من اجل مواكبة
االحداث فحسب ،بل بغية اجرتاح الحلول ووضع حد لكل
َمن ييسء اىل لبنان واللبنانيني واملقيمني عىل ارض لبنان.
ندرك اننا مكلفون اىل جانب القوى االمنية االخرى
حامية السلم االهيل وضامنه ،وصون النظام الدميوقراطي
وحامية الحريات العامة والخاصة للبنانيني واملقيمني عىل
ارض لبنان ،من ضمن هامش ما تقول به القوانني من
دون اي تردد ،ويك نتخذ موقعنا الطبيعي حيث يجب ان
نكون ،ونشكل نحن جميعنا املظلة الواقية المن الوطن
وسالمته.
ان ما تحقق اىل اليوم يلقي علينا املزيد من املسؤوليات
يف العام املقبل لنكون اهال للمسؤولية وحجم الثقة التي
استعدناها ،من مجتمع يستحق ان نكون يف خدمته.
نتابع مطالبه ونحقق ما يراه حقا له ال نقاش فيه .لذلك
من غري املسموح ارتكاب اي خطأ ،او تقاعس يف القيام
مبا ميليه علينا الواجب .انها مسؤولية تنمو وتكرب يف حجم
طموحاتنا وحجم اماين ابنائنا باملستقبل الزاهر والواعد.
تطل االعياد املباركة ،وميالد السالم واالستقرار مل ترشق
شمسه ،وال الح نجم الهادي اىل املحبة التي ينبغي ان
تعود لتغمر وطننا من جديد .فنعيد بناءه معا ،ونغرز
املحراث يف ارضه املعطاء نستنبتها الخري ،ونهدي االمل
اىل ابنائنا القلقني عىل غدهم ،وهم يشهدون لبنان مرتنحا
بني زلزال وزلزال ،وانفجار وانفجار .يستبد بهم القلق يف
ليل الغرائز الطويل الذي يشهر سكينه ،ويعمل متزيقا يف
نسيجنا الوطني ،ويهدد ثقافة العيش الواحد بالسقوط.
ان ما ميثل فصوال عىل ارض وطننا ،دفع بكثريين عىل

التحسرّ عىل املايض والسيام منه مرحلة ما قبل الحرب
اللبنانية ،عندما كان ينعم الوطن باالزدهار واالمان .عليه،
ال بد يف هذا الظرف الدقيق من وقفة شجاعة وموقف
متق ّدم ينتزع املبادرة باللجوء اىل قرار وطني حاسم يرتجم
ما يتمناه اللبنانيون اليوم بعدما يئسوا ،وبلغ يأسهم ح ّد
التشكيك بالدولة وجدوى الدور الذي تضطلع به.
ان حجم شعورنا باملسؤولية يجب ان يتالزم مع املنا يف
املستقبل .املستقبل هو انتم ونظراؤكم يف سائر القوى
املسلحة الرشعية ،متثلون املالذ والضامن ،وتشكلون العني
الساهرة للدولة وساعدها املكني .واذا كان االفتقار اىل
القرار السيايس مينع عليكم ابراز قدراتكم ،ويحول دون
متكنكم من رضب االوكار االرهابية ،والعابثني باالمن ،فان
ما تقومون به ـ ويف حدود ما هو متاح ـ يبقى العاصم
عن السقوط االخري ،ويصل الدولة بخيوط االمل ،ومي ّدها
باسباب البقاء ،ويحافظ عىل قدر من الجهوزية ،لتكون
متأهبة السرتجاع دورها كامال ،مبا يؤدي اىل انحسار
الغاممة السوداء التي ربضت طوي ًال يف سامء لبنان.
مع اطاللة االعياد املباركة ،يتط ّلع اللبنانيون اليكم بثقة
انتم اهل لها .فلتكن هذه الثقة رافدا من روافد االمل
املشع بوالدة لبنان ،واالتجاه نحو الدولة التي ينبغي ان
نتفيأ جميعا ظاللها .من دونها ال مستقبل ،ويصبح "لبنان
– الرسالة" مجرد ذكرى ،او شعارا ال صلة له بعلة وجوده.
يف انتظار ان ينحرس الليل الذي طال واستطال ،تبقون
حراس الجمهورية ،ونظامها الدميقراطي ،وحامة اهلها
الذين ال يرضون من وطنهم بديال مهام حاول العدو
االرسائييل واالرهاب تقويض امنه واستقراره ،او كرثت يف
حقه املغريات وتعددت عليه الخطط واملشاريع.
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مقابلة

الرئيس نجيب ميقاتي لـ«األمن العام»:

أشعر بقرار دولي ومظلة
يضمنان االستقرار في لبنان
للرئيس نجيب ميقايت ان يذكر ويتذكر طويال ،وان ُيد ّون له
يوما ،انه رئيس اطول الحكومات املستقيلة عمرا .انقىض عىل
استقالته اكرث من تسعة اشهر ،اال انه ال يزال يف الحكم .عىل
رأس الحكومة االكرث جدال منذ عام  2005حتام ،ومنذ وضع
اتفاق الطائف موضع التنفيذ عام  1990يف احسن االحوال
كاحدى حاالت استثنائية .سيكون من املتعذر العثور يف حقب
الحكومات املتعاقبة عىل شبيهة بها .جاء بها اضطراب محيل
واقليمي .رئيسها ليس رئيس الغالبية الحكومية ،اال انه حمل
مفتاح استمرارها ومغادرتها حتى فاجأ الغالبية باالستقالة .عىل
نقيض ما شاع عن تأليف الحكومات ،يف العقود االخرية ،مل تكن
حكومته حكومة وحدة وطنية .وال حكومة اكرثية مستبدة .رفع
شعارا غري مسبوق تحتاج مجاراته اىل كثري من التربير واالختبار
واالمتحان الصعب ،هو الوسطية يف ائتالف حكومي ليس كذلك
.وال يرجح كفتها

يف االيام االخرية من سنة  ،2013وقد حملت تحديات صارمة
لحكومته ،اجرى الرئيس ميقايت ،يف حديث شامل اىل "االمن
العام" ،جردة اشهر اختلطت فيها املآزق السياسية باالضطرابات
االمنية ،وخصوصا يف مسقطه ،فقال ان ما تطلبه طرابلس هو
االمن اوال .اعرب عن شعوره بقرار دويل ومظلة تحمي االستقرار
يف لبنان ،اال انه وقف عىل طرف نقيض من تدخل االفرقاء
اللبنانيني يف الحرب السورية .قال ان تداعياته سلبية ،ولن تفيض
مشاركة هذا الفريق او ذاك اىل تعديل مسار الحرب تلك .اسهب
يف الكالم عن ملف النازحني السوريني واالعباء التي يتحمل
لبنان وزرها ،مبديا خيبته من املجتمع الدويل اذ مل يستجب
حاجات الدولة اللبنانية وقدراتها يف رعاية النزوح السوري ،داعيا
الغرب يف الوقت نفسه اىل بذل جهود النشاء مخيامت يف اماكن
آمنة داخل االرايض السورية .يف االستحقاق الرئايس لزم رئيس
.الحكومة التحفظ ،وآثر انتظار املهلة الدستورية
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حاورت "االمن العام" الرئيس ميقايت كاآليت:
■ مرت تسعة اشهر عىل استقالة الحكومة.
كيف تصف دولة الرئيس التجربة التي
مل يعشها احد من قبل؟ هل صحيح اننا
نعيش تجرية الحكومة املستقيلة والحكومة
املستحيلة؟
□ يف نهاية عام  2013تكون مرت تسعة اشهر
عىل هذه التجربة .برصاحة مطلقة اتذكر،
واذكر الجميع انني عندما استقلت قلت
يف كتاب االستقالة ما حرفيته "عىس ولعل
ان تشكل هذه االستقالة ثغرة يف الحائط
املسدود يف الحياة السياسية اللبنانية" .اعرف
ان اللبنانيني يهتمون بالسياسة ويرتاحون اىل
التغيري ويتطلعون اىل الوجوه الجديدة واناس
جدد .قلت حتام سنمر عندها يف فرتة يسأل
فيها الجميع ،من هم الوزراء وكيف ستوزع
الحقائب وما هو البيان الوزاري ،فتتحرك
الحركة السياسية التي شلها اإلستقطاب
السيايس الكامل يف الفرتة االخرية .اعتقدت
يومها ان هذه االمور ستتم برسعة .وفعال رأينا
ينقض اكرث
كيف تم التكليف برسعة نسبيا ،ومل ِ
من اسبوعني بني االستقالة والتكليف ،فضال
عن االجامع الذي رافق التكليف .اعتقدت ان
تشكيل الحكومة سيتم برسعة ايضا اىل درجة
انني اقمت يف االسبوع التايل حفلة ملوظفي
الرسايا وودعتهم ،عىل اساس ان الحكومة
ستشكل بني ليلة وضحاها .من الناحية
االدارية اصدرت تعميام شددت فيه عىل ادارة
ترصيف االعامل ،وتشددت يف ان تكون عملية
ترصيف االعامل صارمة ،باضيق تفسري ميكن
ان يتم .كل ذلك ترافق مع اعتقادي ان القضية
ستمر يف اسابيع .اليوم صار لنا تسعة اشهر.
■ ما الذي يعيق تشكيل الحكومة الجديدة؟
□ يف السياسة يشء اسمه الواقعية لئال اقول
الوسطية او االعتدال .وهي يف منزلة ما بني
منزلتي الوسطية واالعتدال .مبقدار ما يكون
االنسان واقعيا يضع نفسه مكان كل طرف
يفاوضه يك يصل اىل حل معني .عندما نفتقد
هذه الواقعية السياسية ال ميكن ان نصل
اىل حل .العكس صحيح .لكنني اعتقد اليوم
ان السبب الحقيقي الذي يؤخر تشكيل
الحكومة ،ان كل فريق يتشبث برأيه ،وال
يتطلع اىل الوضع بواقعية .لسنا يف سويرسا،

وعىل الجميع ان يعي الوضع القائم يف البالد
لنتسابق عىل الحل بدال من السباق عىل رفع
السقوف .لنتسابق ونتعاون لتوفري الحل للبلد
سوية ،ونكون واقعيني فنتنازل عن الرشوط
والرشوط املضادة ووقف كل مسعى او جهد
يبذل لعزل فريق آلخر .لبنان ،وجيلنا الذي
عاش منذ عام  1975اىل اليوم ،تابع كيف
بدأت االزمات وكيف انتهت ،وشهد ما يؤدي
اليه اي مرشوع للعزل .هذه املواضيع يجب ان
تدفعنا اىل الجلوس معا ،ويقبل بعضنا بعضا
ونحل القضايا االساسية .من هنا الحديث عن
حكومة مستقيلة وحكومة مستحيلة .اعتقد
اننا عندما نكون امام املصلحة الوطنية فال
مستحيل.
■ اين اصبحت مساعيك لعقد جلسة ملجلس
الوزراء ،وما هي امللفات التي تراها ملحة
للبت؟
□ من هذا املنطلق بحثنا يف املوضوع ،فأخذ
علينا البعض انها محاولة لتعويم الحكومة.
ليس يف اتفاق الطائف ما يسمى تعويم

اتمنى االستحقاق الرئاسي
في موعده ،ولكنني ال
اتقن فن التبصير

حكومة ،وال توجد كلمة يف الدستور تقول به،
وال نستطيع تعويم الحكومة بعد الطائف.
لذلك فان الحديث عن تعويم حكومة ،وان باي
شكل من االشكال ،غري وارد .لكن هناك مصالح
الناس .انتقدنا البعض وقال اننا نتقاعس عن
دعوة مجلس الوزراء للبحث يف قضايا اساسية،
والبعض اآلخر انتقدنا فخامة الرئيس وانا
باننا نتوسع يف اعطاء املوافقات اإلستثنائية.
اقول للجميع ،بدال من ان تنتقدوا ،لنجلس
ونبحث يف املوضوع .عندما بدأنا البحث من
جديد استقبلتنا االنتقادات يف الصحف قبل ان
نبدأ ،ووضعت لنا الرشوط للبحث يف جدول
االعامل .عندئذ قررت الرتيث.

■ قال البعض ان اجتامعا ملجلس الوزراء
يعرقل مساعي الرئيس املكلف ومهمته؟
□ بالعكس ،هذا النوع من العمل يشكل نداء
وحافزا لتشكيل حكومة جديدة.

القديم والجديد يف طرابلس

■ طأمنت اللبنانيني واملغرتبني يف اكرث من
مناسبة اىل ان الوضع االمني يف لبنان ال يزال
مقبوال .عىل َم استندت والوضع يف طرابلس
ومناطق اخرى يهتز يوميا وهاجس السيارات
املفخخة واالنتحاريني ال يفارقنا؟
□ نحن يف لبنان ـ لسؤ الحظ اكرر ذلك دامئا
ـ نتكل عىل التصور الخارجي بالنسبة اىل
وطننا اكرث مام نتكل عىل نظرتنا ومسؤولياتنا
الوطنية .اشعر اليوم بوجود قرار دويل يضمن
االستقرار يف لبنان .هذا القرار ـ واقول ذلك
رصاحة وبتواضع ـ كنت قد ساهمت فيه
وسعيت اليه يف كل اتصااليت الخارجية
والدولية .عندما شكلت حكومتنا ،كان
املجتمع الدويل تقريبا كله ضدها .اليوم نرى
الصورة انقلبت .يف اتصااليت ادركت وتلمست
كثريا ان املجتمع الدويل يشعر بان االستقرار
يف لبنان حاجة ورضورة لنا ولهم .حتى اليوم
اقول ان هذه املظلة موجودة .ومن هنا انطلق
للقول :نعم هناك حوادث تحصل ،وهي
حوادث متفرقة ميكن استيعابها وتطويقها يف
ارسع وقت .اي ما ان تطلق رصاصة نكون
جاهزين لتطويقها لئال ميتد الحريق .لذلك
اعتقد واقول :نعم هناك حوادث متفرقة
تحصل ،ونشكر الله انها ،حتى اآلن ،ذات
طابع فردي ،او انها محصورة يف منطقة
محددة ،وال امتدادات لها عىل مساحة الوطن.
ودلت التجارب انه ميكن حرصها اىل اليوم.
لكنني اتصور ان ما يحمل تراكامت طويلة
وآنية معا هو موضوع طرابلس .للوضع فيها
مجموعة اسباب متشعبة .منها ما هو قديم
وهو الواقع التاريخي القائم بني جبل محسن
وباب التبانة .لدينا ايضا ما هو مستحدث
وهو الوضع الذي قام بعد تفجري مسجدي
السالم والتقوى .املوضوع الثالث هو املسألة
االجتامعية واالقتصادية .وهي االخطر يف ضوء
الحالة االمنية القامئة اليوم .مل يعد الوضع

9

10

2014
عدد  - 4كانون الثاني 2014

مشجعا .ارتفعت نسبة البطالة والفقر ما
يرفع بدوره نسبة التوتر واالستغالل.
كل هذه االسباب املوجودة مجتمعة من
شأنها تفجري الوضع يف اي لحظة ،وما حصل
يف املسجدين ال يستطيع اي انسان يف طرابلس
او اي منطقة اخرى ان ينساه او يتجاهله .ما
حصل باعرتاف الجميع جرمية كربى اودت
بحياة  50ضحية ومئات الجرحى .انت اىل
اليوم اذا رايت احدا منهم تتذكر االنفجار.
ليس سهال ان تنىس .بعدما وجهت الدولة
اصابع االتهام اىل منطقة معينة ،علينا العمل
ملعالجة االمر .عىل الدولة ان تلعب دورها يف
الكشف عن كل من ساهم او شارك يف هذه
الجرمية ،وهو امر اسايس ،خصوصا وان تجاوب
اهايل املدينة كان كامال اىل درجة مثالية .كلهم
قالوا بعد االنفجارين بوضوح :لن نتهم احدا،
وما نريده ان تاخذ الدولة دورها .عندما
وجهت اصابع االتهام اىل فريق معني قالوا :ان
عىل الدولة ان تاخذ دورها ولسنا بديال منها.
مل يقبلوا بالحرس الخاص وال االمن الذايت .قالوا
يف كل املناسبات التي تلت :نحن مع الدولة
التي ننتمي اليها ومنها ولها ،ولتاخذ دورها.
هذا الواقع علينا تقديره واالفادة منه اىل
النهايات السعيدة لكل ما يجري يف املدينة،
وإن شاء الله ننجح يف ذلك.
رغم كل هذه الخارطة االمنية الشائكة يف
طرابلس ،لدي شعور باالطمئنان بان االهايل،
مع كل الحرسة التي يف قلوبهم واالمل الذي
يشعرون به ،ال يريدون اال الدولة .ما نتمناه
اليوم تحقيق االمن والعدالة ،وان ينجح
الجيش يف الدور الذي تؤديه معه االجهزة
االمنية والقضائية االخرى التي تواكبه من
اجل ان ينجز املهمة السلمية التي كلفوا اياها،
فتنجيل الحقائق التخاذ القرارات املناسبة يف
حق كل من تسبب مبا حصل ،وتطمنئ النفوس
اىل مجرى العدالة.
■ اال تحتاج طرابلس اليوم اىل عمل امنايئ
يضاف اىل العمل االمني ،فيتوجه الشباب اىل
العمل بدال من اقتناء السالح؟
□ ال شك يف ان هذا هو املطلوب .ان يواكب
االمناء االمن .هذه االمور مهمة ورضورية ،لكن
االساس يكمن يف االمن .من املهم توفري البيئة
االقتصادية الجيدة لتنشيط الحركة يف املدينة.

الرئيس نجيب ميقايت يف الرسايا ،يحاوره العميد االداري منري عقيقي

(تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد).

يف اي مكان يف العامل .هذا ما نريده ملدينتنا
العزيزة وسكانها الطيبني.

مَ ن يدمر االسلحة
الكيميائية لسوريا يستطيع
بناء مخيمات على اراضيها
■ دولة الرئيس ،انتهى ملف احتجاز اللبنانيني
خطف املطرانني

لكن متى مل يتوافر االمن ،يصبح من الصعب
انجاز هذا النوع من العمل له الدميومة
واالستمرارية .االمن هو الخطوة االساسية التي
تسبق القيام باي نشاط اقتصادي او امنايئ

االحد عرش يف اعزاز .كيف هو تقوميك لهذا
امللف ونهاياته؟ هل هناك ما يشري اىل ملف
خطف املطرانني وراهبات دير معلوال؟
□ بداية ال بد من االشارة اىل ما كلفنا ملف
مخطويف اعزاز من جهد وتعب الشهر عدة.
اتذكر كيف قمت بثالث زيارات لرتكيا وبحثت
فيه ،وال ننىس ايضا ما قام به املدير العام
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هذا الشأن يف انتظار االطالع عىل نتائج هذه
الجهود املبذولة التي لن تتوقف قبل بلوغ
نتائجها املطلوبة .سنسعى بكل قوانا ،ولن
نتقاعس لحظة عن تأمني االفراج عنهم .عندما
نعرف ان هناك من هو قادر عىل مساعدتنا
لن نوفره .هنا اراها مناسبة النوه مبا قام به
وال يزال امري قطر بكل جدية ،وهو كلف فريق
عمل خاص ملتابعة املوضوع اىل النهاية التي
نريدها ويريدها.

ّ
التدخل يف سوريا وعبء النزوح

لالمن العام اللواء عباس ابراهيم بكل جدية
عندما تسلمه ،فرايناه يتنقل بني العواصم.
من الدوحة اىل دمشق وانقرة ،وعواصم
دول اخرى اىل ان انجز ما انجز وافرج عن
الجميع .كام ان الرئيس الفلسطيني تعاطى
معنا بكل نية صادقة وساعدنا كثريا يف مرحلة
املفاوضات .لعب اللواء ابراهيم دورا ديناميا
وقويا يف ذلك .كان من واجبنا ان نقوم بكل
ما قمنا به ،وان نكون اىل جانب مواطنني
لبنانيني تعرضوا ملا تعرضوا اليه .بالنسبة اىل
موضوع املطرانني املخطوفني بولس اليازجي
ويوحنا ابراهيم وراهبات دير معلوال ،تحدثت
يف هذا املوضوع مع ملك االردن .ويف زياريت

بفقدان الواقعية السياسية
ال نصل الى حل ،وال مستحيل
امام املصلحة الوطنية.

لقطر تحدثنا فيه مع سمو االمري متيم بن حمد
آل ثاين بالتفصيل ،وسعينا لدى كل من نعتقد
ان له دورا يف ذلك لالفراج عنهم جميعا وال
نزال نعمل .لكننا ال نستطيع اعطاء وعد يف

■ هل تراهن عىل الحلول السياسية ملا يجري
يف سوريا التي يسعى اليها املجتمع الدويل؟
ما هو حجم الرهان عىل مؤمتر "جنيف 2
"؟ واين اصبح قرار الحكومة النإي بالنفس،
وكذلك مصري "إعالن بعبدا"؟
□ عندما اتخذنا قرار النإي بالنفس يف تعاطينا
مع امللف السوري ،قلنا ان ذلك رضوري
السباب عدة .اوال لحامية العالقة التاريخية
التي تربط لبنان بسوريا ،وثانيا الن لدينا الوفا
من اللبنانيني يعملون يف دول الخليج وال
نريد ان نيسء اىل مصالحهم ،وثالثا النه يتصل
باالنقسام اللبناين الحاصل من الوضع السوري.
وجدنا ان اي قرار تتخذه الحكومة يزيد من
حدة االنقسام بني اللبنانيني ايا يكن ،وستترضر
مصالح اللبنانيني يف الخليج ايضا ،وميكن ان
نيسء اىل العالقات الجغرافية والطبيعية التي
تربطنا بسوريا فتنحدر اىل اسفل السلم .لذلك
كله اتخذنا قرار النإي بالنفس .واعتقد ان عىل
الجميع ان يدرك انه لو كان اللبنانيون جميعا
مع فريق من الفريقني يف سوريا ،لن يقدموا
او يؤخروا يف النتيجة ومجريات االحداث .اذا
ظللنا كام نحن اليوم ،مع فريق وضد آخر ،لن
نقدم ولن نؤخر ايضا .كل ما قلناه ان اي تدخل
مع هذا اوذاك سيزيد من مشاكلنا الداخلية
ويعزز االنقسامات وحدة ردود الفعل عىل
لبنان .لبنان هو االضعف.
قررنا اللجوء اىل الناي بالنفس النه يريحنا
ويبقينا عىل مسافة واحدة من الطرفني .كرسنا
هذا املوقف يف اعالن بعبدا ،ودعونا اىل الحياد
عن كل املواضيع الخالفية يف العامل العريب.
لذلك ارى ان راحتنا والحل لخالفاتنا
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مل يقصرّ فخامة الرئيس سليامن يف خدمتهم.
وهو منذ مؤمتر الكويت الذي عقد يف 30
كانون الثاين ،اي قبل عام تقريبا ،كانت له
رصخة مدوية ورصيحة محذرا من سلبيات ما
يحصل يف لبنان وتداعياته عىل الوطن وشعبه.
منذ ذلك الوقت مل يتوان عن اي خطوة يراها
مناسبة ،وهو يتابع هذا املوضوع ،وانا اعمل
ايضا يف هذا االتجاه االجتامعي .كل زيارايت
اىل الخارج شددت عىل ان لبنان يحتاج اىل
الدعم الذي يسمح له بتوفري الحد االدىن
املطلوب ،ملعالجة هذا امللف من بابه االنساين
واالجتامعي قبل االمني والسيايس .قلت لكل
الدول التي زرتها والتقيت املسؤولني فيها:
لو تعرضتم لهذا الدفق غري املحسوب وغري
املنتظر من النازحني لكان علينا نحن ان
نساعدكم .لكن ويا لالسف الشديد ما هو

الطرابلسيون قالوا بعد
انفجاري املسجدين:
لن نتهم احدا ،وما نريده
ان تاخذ الدولة دورها.

ال مردود ايجابيا لتدخلنا يف سوريا.

يكمن يف التزام هذا القرار التزاما كامال.
ال مردود ايجابيا عىل اإلطالق لتدخلنا يف
سوريا ،ال بل له مردود سلبي بكل الوجوه.
ال ابرص له ايجابية واحدة .لبنان دامئا هو
الحلقة االضعف بني املجموعة العربية،
وبني دول الجوار السوري ايضا ،وعلينا ان
نتجنب اي موقف يرض مبصالحنا الداخلية
والخارجية .صحيح اننا نأينا بانفسنا يف

املوضوع السيايس ،لكننا مل ننأ بانفسنا يف
وتحملنا املسؤولية اىل
القضايا االنسانية
ّ
الحدود التي تجاوزت قدراتنا .بعد ان نأينا
نحن بانفسنا ،وجدنا ان االزمة السورية هي
التي مل تنأ عنا ،ففرضت نفسها عىل واقعنا
وتحمل اليوم اوزارها الكربى من خالل حجم
النازحني .هؤالء الذين بلغوا بفعل موجات
النزوح املتواصلة اعدادا كبرية.

حاصل اليوم اننا مرتوكون لوحدنا يف مواجهة
تداعيات هذا االمر .لذلك طالبتهم وناشدتهم
وال ازال ،واطلقت نداء قبل ايام للعامل اجمع
قلت فيه :نرجوكم ال تفشلوا النموذج االنساين
القائم اليوم ،وال تدمروا ما مييز لبنان .قلنا لهم
بوضوح ان شعاراتكم بالدعم والتفهم لكل ما
يجري عندنا جميلة لكنها تبقى شعارات ما
مل ترتجموها وقائع وخطوات ملموسة عىل
االرض .وهو امر ترتجمه املساعدات املالية
واملادية لتجاوز هذه االزمة الخطرية ،والسعي
اىل تطويقها وتخفيف وطأتها عىل ضحاياها
وانهائها يف ارسع وقت ممكن ،عليكم ترجمتها
فعال ال قوال.
اخطر ما نواجهه يف ازمة النازحني يكمن يف
الجزء الصحي منها .مل يقرص لبنان يف تقديم ما
يف وسعه وقدراته ،لذلك نقدم ما يلزم لالطفال
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واملصابني باالمراض املستعصية والكىل وحاالت
الوالدة ،ومل نتقاعس يوما .وما دمنا نرى
املوضوع من زاويته االنسانية ال منيز بني فريق
وآخر .نقدم املساعدات من دون ان نحدد هل
ان هذا املريض او املصاب مع هذا او ذاك.
رسالتنا االنسانية واحدة ،ولن يرتاجع لبنان عن
هذا الدور ايا تكن املصاعب ،وعىل الدول التي
تحرص عىل الشعارات االنسانية ان تكون اىل
جانبه وتطبيق مقتضياتها ومفاهيمها كاملة.
■ الحظنا انك تشعر بخيبة امل كبرية يف
تعاطي العامل مع ملف النازحني؟
□ قلت ذلك فعال ،واشعر بهذه الخيبة خصوصا
واننا وعدنا وال نزال اىل اليوم نتلقى الوعود.
نسمع بعض الحجج من وقت اىل آخر ومنها
ما يقال انكم اذا اردتم معالجة قضية النازحني
عليكم تشكيل الحكومة .هذا صحيح ،ونعرتف
بان هناك ازمة اسمها تشكيل حكومة .لكن
ما دخل هذا امللف السيايس اللبناين باخر
مختلف عنه وغري لبناين ،واي رابط بينهام.
لقد سعت حكومتنا وال تزال اىل مقاربة
هذا امللف من كل النواحي مع الحكومات
والصناديق يف فرتة ترصيف االعامل .هل نقبل
بان ميوت النازحون من الربد ما مل تشكل
الحكومة .اتفهم هذه الحجج الواهية التي
نسمعها من البعض.
■ ما الذي يعيق عودة السوريني النازحني
اىل املناطق اآلمنة ،واين اصبح الحديث عن
مخيامت داخل االرايض السورية؟
□ هنا ايضا رفعنا الصوت عاليا ،الننا يف حاجة
اىل مساعدة الدول واملنظامت الدولية التي
عليها دعمنا يف مواجهتنا ملف النازحني.
املجتمع الدويل الذي يدمر االسلحة الكيميائية
السورية ،وقد ارغم سوريا عىل التخيل عنها،
يستطيع فرض قيام املخيامت عىل اراضيها.
كلنا يعرف ان سوريا دولة كبرية وشاسعة
واراضيها واسعة ،وكلنا يعرف ان معظم
النازحني السوريني اىل لبنان هم هنا السباب
امنية وليس السباب سياسية او سواها .هناك
مناطق شاسعة داخل سوريا ميكن ان ينتقل
اليها هؤالء ليعيشوا فيها بكرامة وامان ،وقد
تكون الكلفة اقل مام هي عليه اليوم ،وقد
تؤدي اىل تحريك املوضوع اإلقتصادي يف
سوريا .لذلك نتحدث مع املنظامت الدولية

للضغط يف هذا االتجاه من اجل ان تتجاوب
الحكومة السورية النشاء املخيامت داخل
االرايض السورية.

لبنان واملجتمع الدويل

■ توصلتم اخريا اىل خريطة طريق وضعها
البنك الدويل واقرت يف مؤمتر نيويورك .اين
اصبحت؟ وكيف نقوم عالقات لبنان باملجتمع
الدويل؟
□ العالقات مهمة وجيدة كام قلت ،لكننا مل
نر ومل نقطف مثارها بعد .بطريقة اوضح ميكن
القول اسسنا لعالقات مهمة مل نقطفها بعد.
■ تحدث رئيس الحكومة االيطالية يف زيارته
لبنان عن دعم الجيش والنازحني .ما الذي
تحقق؟

النأي بالنفس يريحنا ويبقينا
على مسافة واحدة من
الطرفني ،لذلك كرسناه في
"اعالن بعبدا".

□ ركزنا عىل ثالثة ملفات اساسية .اولها دعم
الجيش ،وثانيها دعم لبنان لتعويض الخسائر
التي لحقت به نتيجة الحرب يف سوريا
وتعويضنا االثار االجتامعية واالقتصادية التي
خلفتها احداثها ،وثالثها موضوع النازحني
السوريني .هذا ما طرحه فخامة الرئيس يف
مؤمتر نيويورك الصدقاء لبنان بالتفصيل .ما
قالته ايطاليا اليوم انها تعهدت موضوع دعم
الجيش ،وسيعرض الجيش خطته لتطوير
املؤسسة يف السنوات الخمس املقبلة ،وما
يحتاج اليه لتوفريه من البنى التحتية اىل آخر
املعدات واالسلحة.
■ هل يف وسعنا القول ان املؤسسات اللبنانية
قادرة عىل القيام مبهامتها يف مواجهة التشكيك
الدويل بشفافيتها وقدراتها؟
□ ال يطرح االمر بهذه الصيغة .التجربة التي

نعيشها اليوم امامنا وليست وراءنا .الفتكم كام
لفتنا املجتمع الدويل انه فور اكتشافنا بعض
الفساد هنا او هناك يف مؤسسات حكومية
احيلت عىل القضاء واملراجع املختصة .وقد
تلقيت تهنئة الدول واطراف مختلفني عىل
ما قمنا به يف بعض الخطوات التي اتخذناها.
ليسمحوا لنا تاليا .املؤسسات اللبنانية قادرة
عىل القيام باملهامت واملسؤوليات املنوطة
بها عىل كل املستويات .عىل املستوى االمني
نراقب قرارات الجيش يف االزمات الكربى،
ونشجع عليها .وعىل املستوى االداري لدينا
املؤسسات القادرة عىل القيام مبهامتها.

انتخابات الرئاسة

■ كيف تنظر دولة الرئيس اىل االستحقاق
الرئايس؟
□ امتنى ان يحصل يف موعده الدستوري.
واعتقد ان من املبكر بت املوضوع ،وما اذا
كان سيتحقق يف موعده ام ال .انا ال اتقن فن
التبصري ،واظن ان املعطيات املتوافرة اىل اليوم
غري كافية.
■ كيف تعايد اخريا اللبنانيني عىل ابواب
امليالد وراس السنة الجديدة؟
□ املعايدة التي ارغب ميكن تلخيصها بكلمة
واشارة مني كمسؤول اىل جهاز االمن العام عرب
مجلته .فهو يستحق مني التنويه بكل ما يقوم
به بنشاط كامل وصمت وثقة عالية بالنفس.
ال بد هنا من ان انوه مبا يل من عالقة مميزة
مع االمن العام واللواء عباس ابراهيم خصوصا.
له مني كل التقدير لدوره واملهامت التي يقوم
بها هو والجهاز ،داخلية كانت او عند الحدود.
انا ممن يتابعها بكل التفاصيل وبدقة ،ومل
ار سوى التجاوب مع كل ما نقرره .ذلك ان
ما يطلب من االمن العام ،كام من االجهزة
االمنية والعسكرية االخرى ،يصب يف املصلحة
الوطنية ومصلحة لبنان .ومن الطبيعي االشارة
اىل ان عالقتي قامئة مع كل املؤسسات االمنية
واالدارية ،وهي جيدة وطيبة .يف املناسبة
اتقدم من املديرية ضباطا وعنارص باملعايدة
مبيالد مجيد وعام سعيد ،امتناهام للبنانيني
جميعا .ما نحتاج اليه هو راحة البال يف هذه
االيام.
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محليات
جاد ابراهيم

 2013تورث :2014

حكومة مستقيلة ،أمن مه ّدد،
انتخابات رئاسية مطلة على املجهول
قبل ان تولد سنة ،2014
تستقبلها "هدايا مفخخة"
من شقيقتها  .2013اورثتها
ملفات ساخنة وازمات داخلية
يعيشها اللبنانيون مرغمني،
تحت وطأة شرارات الحرب الدائرة
في سوريا .تداعيات شتى
حملتها اليهم تلك الحرب،
بعضها مرتبط بالنزاع الداخلي
هناك ،وبعضها اآلخر بانعكاسات
ايواء اكثر من مليون ونصف
مليون وافد سوري هربوا
من جحيم عنف ،حوّ ل بالدهم
عاصمة "الجهاد العاملي"

 23حزيران :الشيخ احمد االسري يبعث الفوىض يف عربا.

خلعت سنة  2013اثواباً ثقيلة وقدمت لسنة
 2014استحقاقات داهمة حارضة واخرى
مؤجلة :حكومة مستقيلة ،رئيس مكلف
تتعرث مهمته ،امن غري مستقر ،تهديدات
متعددة االتجاه والخطر .اال ان الجميع
عىل ابواب انتخابات رئاسية مفتوحة عىل
املجهول .تبقى عيون اللبنانيني مصوبة عىل
هذا االستحقاق .ماذا ينتظر تجاوز امتحانه:
انتخاب رئيس جديد للدولة ،متديد والية
الرئيس ميشال سليامن ،ام الذهاب اىل فراغ
يستعيد سابقتي انتخابات  1988و.2007
اول ما تتلقفه السنة الجديدة الوضع
االمني املضطرب وخصوصا يف طرابلس ،اثر
 18جولة من القتال يف احياء مدينة بقيت
مرشعة طوال االشهر االخرية عىل اعامل

تفجري مل توفر املساجد ،اىل زرع بذور
الفوىض والفتنة املذهبية يف اكرث من بقعة،
وبث روح الشقاق ورفع املتاريس والدشم
بني خط التامس التقليدي يف باب التبانة
وجبل محسن.
ورغم االزمة السياسية الناجمة عن استقالة
حكومة الرئيس نجيب ميقايت ،مل يقرص
الجيش واالجهزة االمنية يف اداء الواجب،
فانترشوا يف عاصمة الشامل لوقف اطالق
النار والسعي اىل استتباب االمن قدر
االمكان وكف عبث املسلحني ،اىل تعطيل
مخطط ما يسمى "قادة املحاور" الذين
احالوا التامس السيايس بني املنطقتني ،اكرث
من اي وقت مىض ،متاسا عسكريا وامنيا
ومذهبيا ،وقسموا الطرابلسيني الذين
يتوق معظمهم اىل حياة هادئة والتمسك
بالرشعية .الالفت ان العدد االكرب من
االهايل يعيش اوضاعا اقتصادية صعبة يصح
معها توصيف واقعهم :فقراء يقاتلون فقراء.
أحياؤهم البائسة ومنازلهم التي نخرها
الرصاص وحرقت القذائف عددا منها ،تدل
عىل هول املعاناة التي تخيم عىل عائالتها،
وتهدد مستقبل اوالدها الذين تركوا مقاعد
الدراسة وظهرت صورهم ـ ويا لالسف ـ
يحملون الرشاشات والبنادق ويطلقون النار
يف اتجاه شبان من اعامرهم.
كان تصاعد اعامل العنف وموجات القتال
يف قلب املدينة املشلولة ادى اىل خسارة
مئات الضحايا والجرحى .يف املقابل
ارتفعت اصوات العقل والدعوة اىل التهدئة
من السياسيني ورجال الدين والناشطني
يف املجتمع املدين يك متيس نربتها اعىل من
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قبضايات االحياءُ .ت ّوجت اخريا جوالت
القتال بدخول الجيش وحلول االجهزة
االمنية يف شوارع كانت مرسحا للعبث
والفوىض.

"انتفاضة" االسري
املشهد االمني عام  2013مل يطبع طرابلس
وحدها .كانت له اكرث من محطة يف البقاع
والجنوب ،وخصوصاً يف عربا عىل اثر ما ُس ّمي
"انتفاضة" الشيخ احمد االسري وتعريضه
صيدا يف  23حزيران ،بوابة الجنوب ،للفتنة
وكذلك ضواحيها مرسحاً لالقتتال .هاجم
مسلحوه الجيش ،فرد بانهاء ظاهرة اثارت
جدال سياسيا ومذهبيا طويال ،هددت ايضا
ببث الفوىض يف صيدا .ختم الجيش جرح
املدينة وقىض عىل ظاهرة االسري الذي
ف ّر مع عدد من انصاره اىل مكان ال يزال
مجهوال ،وان شاع انتقاله اىل حي الطوارىء
يف مخيم عني الحلوة .كانت الكلفة باهظة.
سقط للجيش ضباط وجنود 10 :شهداء
و 35جريحا بينهم َمن غدر بهم مسلحو
االسري .وعادت صيدا وعربا اىل حضن االمن
الرشعي.
كان ايضا لرجال االمن العام واالمن الداخيل
ادوار يف بسط االمن وحامية املواطنني
بانتشارهم يف الضاحية الجنوبية وطرابلس،
اىل جانب الجيش .تباعا تضاعفت وطأة
االضطراب االمني عىل مساحة الوطن يف
بريوت والضاحية ومناطق اخرى ،تلوع
اهلها بأهوال السيارات املفخخة عىل غرار
التي رضبت الرويس يف  15اب وادت اىل
 25شهيدا و 335جريحا .ثم انفجار سيارتني
مفخختني امام مسجدي التقوى والسالم يف
طرابلس حصدا يف  23اب  35شهيدا و500
جريح.
ما تورثه سنة  2013اىل خليفتها تخ ّوف من
انزالق الوضع االمني ،بعدما نجح لبنان يف
اجتياز العامني االولني من االزمة السورية،
وتعايش معهام بادىن مقدار من الخسائر.
لكن بانقضاء السنة الثالثة من هذا الزلزال

 23آب :سيارتان مفخختان ترضبان مسجدي التقوى والسالم يف طرابلس.

حرب طرابلس:
فقراء يقاتلون فقراء

تشعبت خشية كثريين من تدحرج لبنان
اكرث يف النزاع السوري ،وقد اضحى هدف
السيارات املفخخة ،وظهور تالمذة من
مدرسة االنتحاريني ـ بينهم لبنانيون ـ ناطوا
بانفسهم تفجري اجسادهم اللحاق لبنان
بهذا "النادي" الذي يجمع سوريا والعراق
وافغانستان .وها ان تفجريين آخرين
خطريين يرضبان يف  19ترشين الثاين السفارة
االيرانية يف برئ حسن ،ويتسببان بـ 25شهيدا
و 150جريحا .كمن الخطر االكرب يف انتقال
مجموعات ارهابية من سوريا اىل االرايض
اللبنانية ،و"تعشعشها" يف بعض املناطق
بعدما احاطت نفسها مبربعات امنية .ليل
 15كانون االول كانت صيدا عىل موعد
ايضا مع هجومني عىل حاجز للجيش عند
جرس االويل ،تاله هجوم انتحاري عىل حاجز
مجدليون -بقسطا اديا اىل استشهاد رقيب
اول ومقتل ثالثة من املهاجمني.
يف السنة التي ودّعها اللبنانيون من دون
ان يأسفوا عىل ايامها السود ،كان الالفت
ان املتطرفني والسلفيني كشفوا عن اقنعتهم

وخالياهم النامئة التي تعتمد االسلوب
العنقودي من خالل عدم وجود قيادة ،او
رأس واحد لها .يبقى االمر الذي ساعدهم
اكرث عىل تنفيذ عمليات لهم يف لبنان ،ما
يحدث يف سوريا ومسلسل املواجهات
واملعارك العسكرية املفتوحة عىل طول
مساحتها .مل يكن من املستغرب وجود انصار
وكتائب من "املجاهدين" لهذه الحالة يف
بلدات وتجمعات عدة .ب ّرر البعض صعود
التيارات السلفية املتطرفة وتشعب ادوارها
االمنية ،وانخراط بعضها يف الحرب السورية
عىل انه ر ّد فعل عىل مشاركة "حزب الله"
يف تلك الحرب .عُ زي االضطراب االمني
وتفجري السيارات واتهام مسلحني سوريني
بالضلوع باالضطرابات تلك اىل السبب
نفسه .اضحى االفرقاء اللبنانيون يتنافسون
عىل اتخاذ مواقع لهم ،سياسيا وعسكريا ،يف
حأمة النزاع السوري قبل ان يتلقى "حزب
الله" رضبة قاسية يف  5كانون االول باغتيال
قيادي بارز فيه يعمل يف الظل هو حسان
اللقيس ،باطالق النار عليه منتصف الليل
وهو يهم بدخول منزله .للفور سارع الحزب
اىل اتهام ارسائيل باالغتيال.

حكومة مستقيلة واخرى ال تتألف
من العرثات التي زادت الطني بلة يف خضم
مآزق السياسة الداخلية ،السنة املنرصمة،
استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقايت.
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 19ترشين الثاين :تفجريان يستهدفان السفارة االيرانية.

السابعة والنصف مساء  22آذار حمل
الرجل لقب رئيس الحكومة املستقيلة ،او
رئيس حكومة ترصيف االعامل ليضع حدا
ملشوار تكليفه الذي انطلق يف  15كانون
الثاين  .2011ظهرت بوادر االستقالة يف
سيل من الخالفات والرتاكامت عىل طاولة
مجلس الوزراء .كان رفض افرقاء  8آذار
الذين ميثلون الغالبية الحكومية التمديد
للمدير العام األسبق لقوى االمن الداخيل
اللواء ارشف ريفي القشة التي قصمت ظهر
حكومة تنازعتها ،طويال ومبرارة ،خالفات
متشعبة وهددت بتقويضها اسباب شتى
اىل ان قرر رئيسها االستقالة.
يف رد رئيس مجلس النواب نبيه بري عىل
االستقالة ،اكد ان الرئيس ميقايت تعرض
لضغوط عدة و"حمل اثقاال كبرية" ادت يف
النهاية اىل خياره .واستنادا اىل استشارات
نيابية ملزمة عمال باحكام الدستور ،اجراها
رئيس الجمهورية ميشال سليامن يف 5
نيسان و 6منه ،اعلن عن تكليف نائب
بريوت متام سالم ،الول مرة ،تأليف الحكومة
اثر مبايعة  124صوتا نيابيا له .كانت قوى
 14آذار رشحت الرئيس املكلف من بيت
الوسط ،ثم انضمت اليها قوى  8آذار،
فحصد شبه اجامع عىل التكليف قبل ان
يصطدم بتأليف ،يكاد يصبح مستحيال وهو
يختم الشهر التاسع من الجهود واالتصاالت

لبنان انضم الى مدرسة
االنتحاريني
االستحقاق الرئاسي بني
االنتخاب والتمديد والفراغ

 6نيسان :النائب متام سالم رئيسا مكلفا تأليف الحكومة.

والرشوط املتبادلة بني طريف النزاع من
غري ان ُيوفق الرئيس سالم ،وكذلك رئيس
الجمهورية الذي نشط بدوره ملؤازرته.
اصطدم الرجالن اللذان يخولهام الدستور
وحدهام تأليف الحكومة مبطالب االفرقاء
وتهديدهم مبقاطعة الحكومة الجديدة ،مبا
يتجاوز متثيلهم فيها اىل التلويح مبقاطعة
هذه الطائفة الكربى او تلك لها ،ما يج ّردها
من ميثاقيتها .فضاع التأليف يف االشهر
الضائعة.
مع ذلك ارص الرئيس سالم عىل امليض يف
مهمته .رفض االعتذار عن عدم تأليف
الحكومة ،ومتسك بالثقة التي اواله اياها
مجلس النواب ،ومل يصدر يف املقابل صوت
يف الربملان او خارجه طالبه باالعتذار .بدت
مشكلة اخفاق التأليف يف رفض قوى  8و14
آذار ،من خالل رشوطهام ،تسهيل مهمة
رئيس الجمهورية والرئيس املكلف بحجج
مختلفة ومتناقضة ،مرتبطة مبواصفات
الحكومة تارة ،والحصص طورا ،واملوقف من
سالح "حزب الله" مرة ،والحرب السورية
وسياسة النأي بالنفس مرة اخرى.
رسعان ما تحقق اللبنانيون من ان مفتاح
التأليف ليس يف ايديهم ،بل لدى جهات
خارجية ذات تأثري مبارش عىل االفرقاء
اللبنانيني الرئيسيني ،كايران عىل "حزب
الله" والسعودية عىل "تيار املستقبل" ،يف
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ذروة خالف الدولتني االقليميتني الكربيني
عىل الحرب السورية ودوريهام فيها .طالبت
قوى  14آذار بحكومة حيادية ،فردت قوى
 8آذار بحكومة سياسية وباالرصار عىل
امساكها بنصاب الثلث  ،+1بينام قال
رئيس الجمهورية بحكومة جامعة ،والرئيس
املكلف بحكومة سياسية تعتمد املداورة
يف الحقائب وتحجب عن اي فريق نصاب
التعطيل يف مجلس الوزراء.
هكذا ،وجد هؤالء االفرقاء جميعا انفسهم
عند مفرتق تناقضات يتعذر معها ابرام
تفاهم داخيل ،بال تدخل خارجي مل يحن
اوانه بعد.

الرئاسة املهدّدة
عىل ابواب انتخابات رئاسة الجمهورية،
منذ بدء املهلة الدستورية يف  25آذار،
يتصدر االهتامم الحركة السياسية .ب ّكر
االفرقاء يف طرح مواقفهم .كل من قوى 8
و 14آذار يعتزم خوض االستحقاق مبرشح
من صفوفه ،وهو يعلم باستحالة ايصاله
اىل املنصب يف ظل نصاب ثلثي مجلس
النواب لاللتئام .االمر الذي يتعذر توافره
لكل منهام منفردا ،ايا متيس عليه تحالفاته.
تعددت املواقف من املناداة بتعديل
الدستور بديال من احتامل عدم االتفاق
عىل رئيس جديد ،سواء بالتمديد لرئيس
الجمهورية او انتخاب قائد الجيش او
حاكم مرصف لبنان ،كام يرتدد تقليديا عىل
اهبة كل استحقاق رئايس.
مثة َمن يطالب بتكرار تجربة "الرئيس
التوافقي" التي نجحت ،منذ استحقاق
 ،2008يف توفري افضل ظروف االستقرار
وفك االشتباك بني طريف االنقسام الداخيل.
متكن الرئيس سليامن ـ وقد افتتح تلك
املواصفات ـ من جمعهام اىل طاولة حوار
وطني اصطدمت منذ سنة بعقبات حالت
دون معاودة اجتامعاتها .نجح الرئيس
التوافقي يف انتزاع موافقة االفرقاء اياهم
عىل سياسة النأي بالنفس عن الحرب
السورية ،ثم "اعالن بعبدا" الصادر يف 11
حزيران  ،2012قبل ان يصطدم بدوره ـ

رغم تأييد عريب ودويل جامع عليه وخصوصا
يف مجلس االمن ـ بخالفات قوى  8و14
آذار من الحرب السورية ،وقد دخلت يف
تطوراتها االخرية مراحل وخيارات غري
متوقعة شكلت تحوالت مصريية فيها.
لبكريك موقف من انتخابات الرئاسة ،كام

الطراف آخرين معنيني مبوازين القوى عىل
االرض .كذلك املرشحون كثريون يف قوى 8
و 14آذار وخارجهام.
بيد ان السباق املحموم اآلن حتى موعد
املهلة الدستورية :ايهام يسبق اآلخر ،تأليف
حكومة ام انتخاب رئيس جديد.

مجلس النواب:
تمديد يجمع األضداد
منذ االيام االوىل للسنة املنرصمة ،دلت املؤرشات عىل ان االنتخابات النيابية لن تحصل رغم
دعوات التوصل اىل االتفاق عىل قانون جديد لالنتخاب .غرق معظم القوى والشخصيات
املسيحية (احزاب الكتائب و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” و”تيار املردة”) يف مرشوع
“اللقاء األرثوذكيس” بعدما رفضوا العودة اىل قانون  ،2008بينام متسك به رئيس “جبهة النضال
الوطني” النائب وليد جنبالط .القى مرشوع “اللقاء األرثوذكيس” رفضا من رئيس الجمهورية
ميشال سليامن ،فوصفه بانه غري دستوري ،وهدد بالطعن به اذا اقره مجلس النواب .رفضه ايضا
“تيار املستقبل” .فاذا االنتخابات النيابية ،قبل اشهر من موعدها ،عىل ابواب انقسام داخيل
وتهديد جدي بتعطيلها ،وادخال البالد يف فراغ اشرتاعي بانتهاء والية الربملان يف  20حزيران .2012
فشلت حكومة الرئيس نجيب ميقايت يف تسويق مرشوعها الذي يعتمد النسبية ،وتنصل منه بعض
وزرائها ما خال الوزير املعني ،وزير الداخلية مروان رشبل.
مل تأت اجتامعات لجنة درس مرشوع قانون االنتخاب ،وقد مثلت الكتل النيابية ،بنتيجة رغم
العناية التي تلقتها من رئيس مجلس النواب نبيه بري .استمر طيف “اللقاء األرثوذكيس” فوق
الرؤوس .يف نهاية السباق توصل االقطاب املسيحيون ،تحت وطأة معارضة الفريق اآلخر له،
اىل معادلة رعتها الكنيسة املارونية مساء  3نيسان ،قاربت حدود “تحريم” كل من يرتشح عىل
اساس قانون  ،2008وتعليق مرشوع “اللقاء االرثوذكيس” عىل خشبة االنتظار .بقي الرئيس
سليامن مرصاً عىل اجراء االنتخابات النيابية واحرتام املهل القانونية.
تالىش تدريجا امكان اجراء االستحقاق مع طرح اقرتاح قانون معجل بتمديد والية الربملان سنتني
حتى  20حزيران  .2015بعد انسداد افق االتصاالت وتوقف املساعي املؤدية اىل اتفاق االفرقاء
عىل مرشوع قانون جديد لالنتخاب ،ترافق مع مناقشات عبثية حيال تقسيم دوائره مرة ونظام
االقرتاع مرة اخرى بني تصويت نسبي او اكرثي او مختلط ،اقر عند الثالثة والدقيقة العارشة بعد
ظهر  31أيار متديد والية املجلس بـ 97صوتا باجامع النواب الحارضين يف القاعة العامة ،ساعات
قليلة قبل انتهاء العقد العادي .كان يف مقدم الغائبني رئيس “تكتل التغيري واالصالح” الرئيس
ميشال عون مع رفض نوابه الحضور والتصويت عىل متديد اقرتح الرئيس بري تعديله ،بحيث
ينتهي متديد الوالية يف  20ترشين الثاين  2014بدال من  20حزيران  .2015ثم صادق عليه النواب
رسيعا وباالجامع.
تقدّم رئيس الجمهورية مبراجعة ابطال قانون التمديد امام املجلس الدستوري ،بيد ان املجلس ـ
وقد انفجرت فجأة خالفات بني اعضائه ـ اخفق يف االجتامع ،فحيل دون مناقشة مراجعة االبطال.
انقضت املهل فاضحى قانون التمديد نافذا.
ب ّينت الحصيلة ان “حزب التمديد” ملجلس النواب جمع يف صفوفه افرقاء ال يلتقون ،قوى 8
و 14آذار (ما عدا الرئيس ميشال عون) ،جنبا إىل جنب يف موقف استثنايئ ونادر ،ال احد يسعه
التكهن بتكراره مجددا.
ج .إ
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بقلم وزير الداخلية
والبلديات

العميد مروان شربل

تعم
لن نسمح للفوضى بأن ّ
يسعدين ،من موقعي عىل رأس وزارة الداخلية والبلديات،
أن اتوجه بالتهنئة القلبية الحارة اىل جميع اللبنانيني،
وبخاصة املديرين العامني يف االجهزة االمنية واالدارية
وجميع الرتباء والعنارص واملوظفني ورؤساء املجالس
البلدية واالختيارية واعضائها ،يف مناسبة عيدي امليالد
املجيد ورأس السنة املباركة ،حيث يتجدد االمل يف مستقبل
آمن ،ويتطلع اللبنانيون بكل مكوناتهم اىل عبور وطنهم
اىل ميناء االستقرار الدائم.
هل املناسبات مواقيت وتواريخ ،أم ذكرى ومعان ودروس؟
السنوات متر عىل املؤسسات واالفراد ،وتتواىل خاللها االعياد
التي تحمل الفرح يف زمن يكاد يتصف بندرة االفراح .وان
كان لالعياد من مراتب ،فان استقبال عام جديد يبقى
املحطة األهم فنقف عندها لتقويم عام مىض واستقبال
اآليت.
يف وزارة الداخلية رفضنا نحن ،وكل من انتسب اىل هذه
الوزارة وأجهزتها االمنية واالدارية ،الغياب واالستنكاف
ألن القيام بالواجب يف الظروف الدقيقة موقف اخالقي،
وترصيف االعامل مسؤولية اضافية تتكامل معها مهامت
االدارة مع االمن الذي واجه وال يزال تحديات استثنائية،
وكانت املؤسسات عىل قدر املسؤوليات الجسام امللقاة
عىل عاتقها.
استطاعت املديرية العامة لالمن العام بقيادة اللواء
عباس ابراهيم ،يف ظل الشحن السيايس الذي المس حدود
االنفجار ،ان تلتزم مهامتها كاملة .ال بل حققت نجاحا
كبريا يف مهامت مستجدة وفائقة الحساسية ،وبخاصة
عىل مستوى شعبة الرصد والتدخل التي أنشأتها حديثا
يف مجال مكافحة االرهاب .وقدمت املديرية العامة لقوى
االمن الداخيل بقيادة العميد ابراهيم بصبوص بالح ّد
االدىن من امكاناتها الح ّد االقىص من النتائج لحفظ االمن

يف صورة فعالة وجدية ومجدية ،ومكافحة الجرمية عىل
أنواعها املختلفة .واستمرت املديرية العامة للدفاع املدين
بقيادة العميد رميون خطار يف دورها الطليعي ،ومل تعقها
حاجتها اىل االمكانات اللوجستية ول ّبت نداءات االستغاثة
بعنارص متطوعة تنتظر الرعاية القانونية لهيكليتها .كام
واكبت االدارات واملجالس البلدية واالختيارية وفق طاقتها
االعامل امللحة.
لقد بذلت املؤسسات االمنية والعسكرية وال تزال قصارى
جهدها لحامية لبنان من املخاطر املحدقة به ،ومن
االحداث املتنقلة واملتالحقة ،وأثبتت قدرتها عىل جبهها
ملنع اعادة عقارب الساعة اىل الوراء ،وعىل تخطي مفاعيل
السهام التي تطلق عليها ظلام وزورا ملذهبتها وتطييفها
بهدف تقييد حركتها وتقزيم دورها الوطني الرائد .وأكدت،
بتامسكها وتفانيها ورفع مستوى التنسيق يف ما بينها ،انها
ليست مجيرّ ة لطائفة أو مذهب ،بل هي مؤسسات للوطن
واملواطنني كافة.
هكذا كان مشهد العام املنرصم .وإليكم أيها العسكريون
يف جميع املؤسسات االمنية ،وأيها االداريون يف كل املواقع،
نقول كل عام وأنتم ولبنان يف الف خري .ونجدّد العهد سوياً
عىل ان نواجه كل املتاعب والتحديات باالرصار ذاته ،علنا
نتجاوز املحن ونخرج من النفق املظلم .فنطمنئ إذ ذاك اىل
مستقبلنا ومستقبل أجيالنا.
انني اؤكد ان مؤسساتنا عاقدة العزم عىل بذل الغايل
تعم الفوىض
والنفيس ،وهي مل تسمح ـ ولن تسمح ـ بان ّ
أو تسود يك ال تذهب التضحيات سدى ،حفاظاً عىل الدولة
مبقوماتها كلها ،وان الخالص عىل أيديها يأيت بفضل وعي
القيادات الوطنية خطورة املرحلة.
كلنا ثقة بان املؤسسات العسكرية واالمنية ستبقى صورة
ح ّية للوطن يف وحدته وتنوعه.
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بقلمالمدير العام
ألمن الدولة

اللواء جورج قرعة

هدفنا واحد :الحفاظ على الوطن
يف ظل األزمات السياسية واألمنية واالقتصادية التي
يعيشها العامل املعارص ،وبخاصة منطقتنا العربية ،ويف
عرص “الربيع العريب” املتعرث وامللطخ بالدماء يف عدد
من الدول الشقيقة املحيطة بنا ،وتحت وطأة اخطار
اإلرهاب والتطرف الذي وصلت براثنه إىل وطننا
الغايل لبنان ،وبإزاء أجواء الفنت والتشنج املذهبي
والطائفي الذي ينعكس خلال يف األمن واهتزازا للسلم
األهيل والعيش املشرتك ،تجد املؤسسات العسكرية
واألمنية يف لبنان نفسها أمام مسؤوليات متعاظمة
من حيث الحجم واألهمية والخطورة ،واضعة نصب
أعينها هدفا واحدا هو الحفاظ عىل الوطن والتصدي
لكل أنواع املخاطر التي تهدده يف سبيل الوصول به
إىل بر األمان.
ال شك يف أن تضافر جهود هذه املؤسسات العسكرية
واألمنية مجتمعة عىل مستوى القيادات ،كام الرعيل
األدىن ،مبا يف ذلك تبادل املعلومات بهدف استثامرها
يف التوقيت واملكان الصحيحني ،يعطي النتائج املرجوة
بكشف املرتبصني رشا بالبالد ،والعابثني باألمن،
وتوقيفهم وإحالتهم عىل القضاء املختص وحامية
املواطنني ومصالحهم وحريتهم يف سبيل إعادة متتني
ُأسس السلم األهيل ،وإشاعة األمن والطأمنينة يف كل
أرجاء الوطن.
نحن يف املديرية العامة ألمن الدولة نعمل جاهدين
يف هذا االتجاه ،ناشدين دوما الوقوف إىل جانب
املواطن وحاميته والتعاون معه ،وتفعيل الثقة بيننا
وبينه سعياً اىل الوصول اىل أمن استباقي فعال يضمن
سالمة البالد من أخطار التطرف واالرهاب .كام

نسعى دوما اىل تفعيل التعاون وتبادل املعلومات
بيننا وبني املؤسسات العسكرية واألمنية األخرى
من جيش وقوى أمن داخيل وأمن عام وجامرك،
كام السلطات السياسية واالدارية والقضائية صاحبة
الصالحية ،لنكون مجتمعني عىل قدر املسؤولية
امللقاة عىل عاتقنا ،واملتمثلة بدرء كل أنواع األخطار
عن أهلنا ووطننا وحفظ أمنه وصون أرضه وثرواته
ومكوناته.
مل تكن السنوات الفائتة عىل قدر ما نصبو اليه من
تحقيق األمن ومكافحة الجرمية واالرهاب ،بحيث
أصيب الوطن برضبات إرهابية بشعة وهزات أمنية
مؤملة ،وقرصت الجهود األمنية يف محطات ومواقع
عدة عن املعالجة الفعالة والناجعة ،لذلك نرى من
واجبنا ،ومن منطلق قراءة الواقع واالعرتاف بثغره
مبوضوعية هادفة ودقيقة ،مضاعفة الجهود والعمل
عىل تطوير إمكانات املديرية العامة ألمن الدولة ورفع
كفاية عنارصها ،ما ُميكنها من تحقيق هدفها الرئييس
الذي خطه لها القانون ،وكلنا أمل يف أن تبرش السنة
الجديدة بشيوع األمن واالستقرار وسائر مقتضيات
السلم األهيل يف كل ربوع الوطن.
أختم بالتوجه اىل جميع العسكريني من مختلف الرتب
والعاملني يف املؤسسات العسكرية واألمنية ،بالتهنئة
بحلول السنة الجديدة ،متمنيا ان تكون سنة خري
عليهم وعىل عائالتهم واملؤسسات التي ينتمون اليها،
وأن يكونوا دوما متعاونني متعاضدين جسدا واحدا
يف أداء الواجب ،فتتكلل الجهود بالنجاح ملا فيه الخري
والسالم لوطننا الغايل لبنان.
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بقلم المدير العام لقوى
األمن الداخلي باإلنابة

العميد ابراهيم بصبوص

كونوا على قدر اآلمال املعقودة عليكم
إىل رجال األمن األعزاء،
يطيب يل أن أتوجه إليكم ،ومن خاللكم إىل سائر اللبنانيني،
عرب وسيلتنا اإلعالمية الجديدة هذه ،مجلة «األمن العام»،
ألنقل إليكم بحلول األعياد املجيدة واملباركة ،متنيايت
الصادقة مبزيد من األمن واألمان اللذين طاملا عملنا
مجتمعني عىل ترسيخهام واستقرارهام يف كل املناطق
اللبنانية عىل السواء.
عام مىض شهدت فيه البالد الكثري من األحداث األمنية
األليمة ،فقدنا خاللها أحباء وأصيب آخرون بجراح ومعاناة،
ولكن األمل يبقى بانطالقة جديدة ملؤها التفاؤل بالتقدم
واالزدهار .فوطننا الحبيب لبنان الذي بقي صامداً رغم
الصعاب ،استطاع بكم تخطي مخاض والدة سنة سوف
تكون مفعمة باألمن واالستقرار.
ستواكبون التطور والتقدم يف شتى املجاالت ،وبخاصة
االمنية منها .مل يعد دوركم مقترصاً عىل إسعاف الجرحى
وجمع األشالء وتوقيف املتورطني يف الجرائم وإحالتهم
عىل القضاء ،إمنا الوصول إىل قمة العدالة االجتامعية
املستندة إىل مبادئ حقوق االنسان.
العمل األمني مل يعد مرتكزاً عىل القمع والخوف ،بل عىل
مبادئ الرشطة املجتمعية التي بدأت مؤسسة قوى األمن
الداخيل اعتامدها يف تعليم وتدريب عنارصها الكتسابهم
تقنيات تخولهم إقامة حوار وتواصل مع املجتمع الذي
نذروا أنفسهم لخدمته ،والعمل سوياً عىل معالجة أسباب
الجرمية بطريقة استباقية لتجنب حصولها ،والتعامل مع
مرتكبيها بأساليب إنسانية.
يف هذا السياق بدأت عمليات التدريب لعنارصنا عىل

أيدي مدربني متخصصني للتعاطي مع املشكالت الناشئة
من العنف األرسي بهدف حامية األرسة ،والحفاظ عىل
استقرار املجتمع وتقدمه يف شتى امليادين .كام أطلقنا
مدونة قواعد السلوك لعنارص قوى األمن لتكون مرجعاً
لهم ،وتحدد واجباتهم تجاه األمة والوطن .وهي املعيار
ملبدأ الثواب والعقاب والرقابة وذلك يف سبيل تحفيز القيم
ومبادئ النزاهة واالستقامة وإعطاء املثل الصالح ،مع
اليقني باملدى الواسع للدور املبارش والفاعل الذي يلعبه
رجل األمن يف حياة املواطنني.
أيها الرجال،
ً
ً
الرهان دامئا معقود عليكم جميعا يف الجيش واألمن
العام وأمن الدولة وقوى األمن الداخيل ليبقى كيان
الدولة .كونوا عىل تنسيق كامل معهم يف كل املهامت
التي تكلفون بها ،فهم دامئاً جاهزون ملؤازرتكم يف مكافحة
الجرمية بكل أشكالها وأنواعها ،وبخاصة اإلرهابية منها
واملنظمة ،حفاظاً عىل أمن الدولة وحامية للسلم األهيل.
عيون مواطنيكم شاخصة إليكم ،فكونوا عىل قدر اآلمال
املعقودة عليكم .قسم اليمني الذي أقسمتموه يوم تسلمتم
زمام الوظيفة ،بالوالء للوطن ،أمانة يف أعناقكم ،فكونوا عىل
قدر طموح مواطنيكم .سريوا مبؤسساتكم إىل األمام وال
تدعوا السياسة والطائفية واملناطقية تتسلل إىل صفوفكم،
وتفرق رفاق السالح وتضعف إميانكم برتاب الوطن.
ختاماً ،مع بداية هذه السنة الجديدة ،أمتنى لكم وللمديرية
العامة لألمن العام وباسمكم لهذا البلد الحبيب ،عاماً
سعيداً مفع ًام باألمن والطأمنينة مع جميع دول العامل
وبخاصة الدول العربية املجاورة ،ألن كل قطرة دم عربية ال
تسقط يف مواجهة العدو خسارة ومضيعة للوقت والجهد
يف تحرير أرضنا العربية املغتصبة.
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محليات

داود رمال

aborami20@hotmail.com

البابا بينيديكتوس السادس عرش يوقع اإلرشاد الرسويل ملسيحيي الرشق لدى زيارته لبنان ،ايلول .2012

على ضفتي اإلرشاد الرسولي ومؤتمر مسيحيي الشرق

لبنان والفاتيكان :اقتناعات مشتركة

شكل املؤتمر األول ملسيحيي الشرق في مقر بطريركية الروم
الكاثوليك في الربوة 27 ،تشرين األول ،وحضره ممثلو  12كنيسة،
نقطة انطالق لتجميع أسباب التالقي الوطني من منطلق الحرص
على جميع املكونات اللبنانية كشرط الزم للحفاظ على الوجود
املسيحي في الشرق .من دونه يصبح شرقا مكفهرا فاقدا فرادة
تنوعه وغناه الحضاري والروحي
أسس املؤمتر األول ملسيحيي الرشق يف مقر
بطريركية الروم الكاثوليك ملرحلة تالية ،متثلت
بلقاء بطاركة املرشق واساقفته مع الحرب األعظم
البابا فرنسيس ،حيث كانت له كلمتان اطلعت
“األمن العام” عىل نصهام الحريف ،وهام تتالقيان
مع ما حدّده لبنان السيايس والرسمي يف
مناسبات شتى.
مع إصدار البابا فرنسيس إرشاده األول “فرح
اإلنجيل” ،يكون اختتم سنة اإلميان التي أطلقها
سلفه البابا املستقيل بنديكتوس السادس
عرشالذي زار لبنان 14 ،ايلول  ،2012ووقع
إرشاده الرسويل األخري “الكنيسة يف الرشق
األوسط” مساء اليوم نفسه.
وشاء البابا فرنسيس اختتام هذه السنة بأسبوع
من اللقاءات يف حارضة الفاتيكان مع بطاركة
الرشق ،لالطالع عىل أوضاع املسيحيني يف منطقة
تشهد اضطرابات كربى وتهديدات تطاول ليس
املسيحيني فحسب ،وإمنا مختلف أبنائها .التقى
بطاركة الرشق مرتني ،تضمنت إحداهام لقاءات
منفردة معهم ملدة عرش دقائق “لالصغاء إىل
وضع كنيسة كل منهم” ،ووجه إليهم مجتمعني
كلمتني يف يوم واحد.
وإذا كانت الكلمة األوىل ركزت عىل البعد

الروحي ،وأهمية الشهادة املسيحية وكيفية
عيشها يف منطقة الرشق ،كانت الكلمة الثانية
أكرث وضوحا لناحية التوجيهات التي أعطاها إىل
البطاركة ،وعربهم إىل مسيحيي الرشق عموماً.
ومتحورت كلمتا البابا فرنسيس حول أبعاد ثالثة:
الروحي ،واالجتامعي ،والسيايس.
يف البعد الروحي ،يركز البابا فرنسيس عىل واقع
مسيحيي الرشق انطالقاً من اإلرشاد الرسويل
لسلفه الذي يذكر أن املسيحيني يف الرشق
مدعوون اىل أن يكونوا “حراسا أمناء للرشاكة يف
ما بينهم ،وخداما للوحدة داخل الكنيسة ومع
أسقف روما” ،مركزين بذلك عىل رضورة التشاور
يف ما بينهم وعىل الرشاكة والوحدة .ويذكر أنه
ـ يك تكون الشهادة حقيقية ومسموعة لدى
املسيحيني وغريهم ـ يجب الرتكيز دوماً عىل
“مفاهيم العدالة والتقوى واإلميان واملحبة
والصرب” ،معرتفاً بأنه يدرك متاماً الصعاب التي
يعيش فيها مسيحيو الرشق عىل تنوعهم.
يأيت هذا التأكيد من رأس الكنيسة متطابقاً مع
ما قاله رئيس الجمهورية ميشال سليامن عندما
ذكر بأن “زيارة قداسة البابا السابق بنديكتوس
السادس عرش إىل لبنان عام  2012وقبلها زيارة
البابا الراحل الطوباوي يوحنا بولس الثاين عام

 ،1997أظهرت مدى الوجود املسيحي يف لبنان
ونوعية الرشاكة البناءة القامئة بني املسيحيني
واملسلمني بإرادة حرة وواعية ،والتي يقع علينا
واجب تعميقها وتثمريها” .ويف التفاتة بارزة يذكر
أن “االرشادين الرسوليني املوجهني إىل مسيحيي
لبنان ومسيحيي الكنائس الرشقية ،خريطة
طريق فعلية لطبيعة عالقتهم بعضهم ببعض،
ومع إخوتهم املسلمني ويف محيطهم العريب”،
لينطلق منها للتأكيد عىل أن القيم “املرشدة
واملضيئة” التي تجمع املسيحيني بعضهم اىل
البعض وإىل رشكائهم املسلمني ،هي “منطلقات
لعزم جديد” وال تكون “بالتقوقع واالنعزال ألن
ذلك مخالف لطبيعة رسالتهم وتاريخ تجذرهم
يف الرشق ومساهمتهم يف نهضته وعزته ونضاله”.
أما يف البعد االجتامعي ،فإن البابا فرنسيس يعلن
إدراكه “حجم األخطار التي يتعرض لها مسيحيو
الرشق بصورة خاصة ،نتيجة االضطرابات
واألزمات” ،ويذكر هنا تحديداً األوضاع يف سوريا
والعراق ومرص واألرايض املقدسة .ويطلق نداء
ملحاً مع بطاركة الرشق يدعو فيه إىل احرتام
الكرامة البرشية لكل فرد يف الرشق ،داعياً أيضاً
إىل احرتام حق مامرسة اإلميان وحرية املعتقد.
الالفت أن سليامن ينطلق من نظرة قريبة منها
عندما يستهل مقاربته عن وضع “مسيحيي
الرشق وبالد النيل” ،ويركز عىل أن “التحوالت
العاصفة مل تكرس يف أي بلد الفكر األحادي
املطلق” ،مذكراً “بوثيقة األزهر” ،وحتى بقول
“بعض الفقهاء واملفكرين بالدولة املدنية ،أي
الدولة غري الدميوقراطية من دون أن تكون دولة
محايدة بني األديان” ،ويعترب أن “الدميوقراطية
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الحقة وروح التسامح واإلخاء اللتني طاملا سادتا
عىل مساحة العامل العريب ووحدتا الشعوب
والقلوب عىل قاعدة االنتامء القومي والقيم
الروحية االنسانية السامية ،يجب أن تسودا”.
ويحافظ عىل نظرته املنطلقة من لبنان ومنه
إىل الرشق حيث يذكر أن “لبنان الكيان والنظام
والنموذج لعيش األديان والجامعات املختلفة
قام عىل العيش املشرتك االجتامعي” ،يف حني
يضع البابا فرنسيس نظرته اىل البعد االجتامعي
ملسيحيي الرشق يف الرتكيز عىل أن “صالة األبناء
يجب أن تحض عىل الحوار وتخطي األزمات
بصوت مسموع وحازم يجب أن يصل إىل
املسؤولني يف األمم والدول”.
بذلك يحافظ املسيحيون يف الرشق عىل دورهم
االجتامعي “كنور لألمم” ،ويتخطون عقدة
كونهم “قطيعاً صغرياً واقعاً يف محيط من العداء
والتأزيم واالضطهاد”.
يبقى البعد السيايس ،وهو أيضا مل يغب عن
كلمتي البابا ومقاربة رئيس الجمهورية .والالفت
حديث البابا فرنسيس عن أن “تفكريه يذهب
دامئاً وبصورة ال متناهية إىل القدس حيث أننا
كلنا مولودون فيها روحيا” ،مشددا عىل أن هذه
الوالدة هي “دعوة حقيقية وحازمة للرشق
والغرب اىل أن نكون مستعدين معا ملواعيد الله،
فنعمل مثل الطوباويني يوحنا الثالث والعرشين
ويوحنا بولس الثاين (بابوان من أسالفه ستعلن
قداستهام يف  27نيسان املقبل يف احتفال يف
الفاتيكان يتوقع أن يكون األعظم بني االحتفاالت
التي شهدتها روما) عىل أن نكون من فاعيل
السالم عىل األرض”.
هذا إن دل عىل يشء فعىل املعرفة االكيدة للبابا
فرنسيس بأن ما يحصل يف الرشق منذ اعوام
بعيدة اىل يومنا الحارض هو نتيجة الوضع غري
الطبيعي للقدس الناجم عن االحتالل االرسائييل
“ملدينة السالم ،وما نجم عن ذلك من مآس
إضافية لحقت بشعوب املرشق” .هنا يلتقي مع
رئيس الجمهورية الذي يشدد عىل أن “العوامل
العنفية العديدة” التي لحقت باملنطقة وتوايل
“االنتكاسات فيها عىل أكرث من صعيد” ،إمنا
مردها إىل “اندالع الرصاع العريب – االرسائييل
وسلطان االستبداد والديكتاتورية”.
وإذ يشدد البابا فرنسيس عىل “أهمية الحفاظ
عىل الوحدة والتفرغ الحقيقي وحيوية أبناء

املرشق وعالقتهم مع رشكائهم بروح الرشاكة
واإلخاء” ،فإن سليامن يلتقي معه عىل رضورة
احرتام “الحرية وحقوق االنسان بقطع النظر
عن دين الفرد أو لونه أو عرقه” ،معترباً أن
هذه املعركة يجب أن تكون معركة “الدساتري
الجديدة” .ويضع اإلطار العميل لرؤيته
بالتأكيد عىل أن املطلوب من اآلخر “تقديم
الهوية الوطنية عىل الهوية الدينية ،واحرتام
الخصوصيات وتعميم ثقافة التسامح” ،وهذا
ال يكون “من خالل الحامية العسكرية األجنبية
وال بتحالف األقليات ،بل باحرتام حقوق االنسان
والحريات األساسية مبا يف ذلك حرية العبادة
ومامرسة الشعائر الدينية”.

الرئيس ميشال سليامن والبابا فرنسيس.

البابا فرنسيس:
تفكيري يذهب دائمًا
إلى القدس ،فكلنا
مولودون فيها روحيًا

يف الخالصة ،نرى أن مقاربة رئيس الجمهورية
التي كررها أكرث من مرة حول واقع املسيحيني
يف لبنان والرشق ،وتحدث فيها للمرة األوىل أمام
الجالية اللبنانية يف روما يف زيارته األوىل إليطاليا

والفاتيكان يف ترشين األول  2008ويوم زار البابا
املستقيل بنديكتوس ،ال تزل اياها عشية اقرتاب
نهاية واليته الرئاسية .كذلك عرب عنها يف املحطة
األساسية يف املؤمتر العام األول ملسيحيي الرشق،
وكررها مقتضبة من عىل مذبح الرصح البطريريك
يوم إطالق كتاب زيارة البابا بنديكتوس للبنان،
وهي عصارة اختباره العميل الذي يتالقى
ويتقاطع بشكل الفت مع نظرة الكريس الرسويل
منذ أيام البابا بولس السادس يف مستهل الحرب
اللبنانية ،مروراً بالرؤية الشاملة للبنان للطوباوي
البابا يوحنا بولس الثاين ،وصوالً إىل رؤية البابا
فرنسيس لواقع مسيحيي الرشق ولبنان.
يبقى تأكيد سليامن أن “مرشوع املسيحيني يف

الرشق هو مرشوع كل مواطن إىل أي طائفة
أو مذهب انتمى ،يتوق إىل الحرية والعدالة
والسالم والتنمية” ،وهو اقتناع عرب عنه البابا
فرنسيس حني قال إن “كل كاثولييك وكل مؤمن
لديه دين قائم عىل االعرتاف بكنائس الرشق
القامئة يف هذه املنطقة” ،وحني شدد عىل الدعوة
إىل احرتام “حق الجميع يف حياة كرمية تحرتم
القانون والحقوق وعيش اإلميان” .وخلص إىل
القول بأنه “ال ميكن القبول وال االقتناع وال
التفكري بأن الرشق األوسط ميكن ذات يوم أن
يكون قامئاً من دون املسيحيني الذين يجب
ان يكونوا مواطنني كاميل الحقوق االجتامعية
والثقافية والدينية التي يتشاطرونها مع مواطني
األمم التي ينتمون إليها يف هذه املنطقة”.
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جورج ياسمني

أميركا ـ إيران :الشيطان األكبر
أو العدو الودود!
في"هذه وصيتي" كتب الزعيم الراحل كمال
جنبالط في فصل الطائفة الدرزية نشأة ودعوة
وانتشارا ،انه كان دوما للفرس (التسمية
التاريخية لإليرانيني) دور وحضور فاعل في
لعب ملوك الفرس ادوارا نظر اليها اليهود
بتقدير وال سيام داريوس واحشويرش بعد
معاناة الشعب اليهودي عىل يد نبوخذ
نرص ،او ما عُ رف بسبي بابل وتدمري الهيكل
بحسب رواية اليهود.
كان للدعوة او الديانة الزردشتية عميق االثر
والظالل عىل الديانات اليهودية واملسيحية
واالسالمية .انطلقت من ايران اليوم .بالد
فارس يف االمس.
شكلت ايران منذ ثالثة آالف سنة امتحانا
دامئا للسلم والحرب ،وعنوانا لرصاع
االمرباطوريات وتطاحن الجبابرة .االسكندر
املقدوين دخل التاريخ عندما انترص عىل
الفرس وقهر مليكهم .تيمورلنك اكتسح
الرشق من بوابة فارس وارتكب افظع املجازر
يف اصفهان واعترب نفسه حاكم العامل مبجرد
احتالله فارس .تقاتل الفرس واملرصيون عىل
لبنان وسوريا وبالد ما بني النهرين يف حقبة
كان لبنان وسوريا جزءا من فينيقيا وكنعان
واملاملك االمورية واآلرامية.
اال ان العرب دخلوا يف رصاع حضاري ـ
عقائدي ـ مذهبي مع الفرس .ايران دولة
التشيع االول بال منازع ،وإرث الحسني
وكربالء العراقية انتقل اىل ايران الشيعية.
العامل العريب السنّي يف غالبيته اصطدم بايران
منذ ذلك الحني.

الديانات التوحيدية الثالث .في زمن السيد
املسيح كان املجوس ،وفي زمن النبي العربي
كان سلمان الفارسي ،وفي زمن الدعوة الدرزية
كان حمزة بن علي.

مَ ن يسيطر على سوريا
يسيطر على الشرق االوسط
ومَ ن يسيطر على الشرق
االوسط يتحكم بنصف العالم
االمتحان االول للنظام العاملي بقيادة
الواليات املتحدة االمريكية وارثة بريطانيا،
بدأ باالنقالب عىل محمد مصدق رجل
الدولة االيراين الذي رفض مامشاة االمريكيني
وتسليمهم رقبة ايران من خالل التحكم
بالنفط .طار مصدق واعيد الشاه محمد
رضا بهلوي اىل الحكم بسواعد االستخبارات
األمريكية ومعونة الربيطانيني ،اسياد املنطقة
منذ احتاللهم افغانستان والهند قبل 200
سنة .يف حلته االمريكية ،انطلق النظام العاملي
الجديد عام  1956مع فشل العدوان الثاليث
عىل مرص وتدخل أيزنهاور النهائه .أفل نجم
االمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس،
وصار االمريكيون اسياد املنطقة ،والروس
يقارعونهم من دون جدوى .سقط الشاه
عام  1979وبدأ عرص الثورة االسالمية بقيادة
االمام آية الله الخميني ،ونقل االمريكيون

بندقيتهم من الشاه اىل الخليج .ح ّرضوا
الرئيس صدام حسني عىل قتال الخميني،
وطلبوا من دول الخليج واماراته دعم صدام
حتى الدوالر االخري وآخر قطرة نفط.
شغل االمريكيون االمام يف حربه مع صدام،
وشغلوا السوفيات يف حربهم ضد االفغان.
خرج السوفيات من افغانستان ،وانترص
الرئيس العراقي صوريا عىل جارته ،وقويت
النعرة السنّية – الشيعية وتح ّرك السكني
مجددا يف جرح املسلمني املفتوح منذ اكرث
من  ،1350عندما قتل ابن معاوية ابن عيل.

االمريكيون قلقون والسوفيات خائفون

خاف السوفيات من العمالق السنّي ان يتمدد
اىل االتحاد السوفيايت املرتهل ،وكان بدأ يعاين
اعراض الشيخوخة املبكرة ،وقلق االمريكيون
من املارد الشيعي الزاحف نحو الغرب
والخليج مهددا منابع النفط وطرق امداده.
خاض الجباران حربني ضد املسلمني السنّة
والشيعة ،انتهتا بحرب سنّية ـ شيعية بدأت
تذر بقرنها مذ قرر احدهم ان الرئيس السوري
بشار األسد يجب ان ال يبقى يف السلطة.
ّ
وتدخل االتحاد الرويس
رمت ايران بثقلها
وارث القيارصة ،القيرص الجديد بوتني،
وزحف "حزب الله" مبقاتليه اىل الداخل
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ال يستطيع الرئيس السوري انهاء املعارضة وال املعارضة تستطيع اسقاطه

السوري ،وارسل العراق مجموعات مقاتلة
لدعم مواقع النظام يف مناطق معينة.
بعد اقل من ثالث سنوات عىل "حرب
االلغاء" داخل سوريا بني االسد ومعارضيه،
ال يبدو ان الخيارات متنوعة لالفرقاء .االسد
ال يستطيع انهاء املعارضة ،واملعارضة ال
تستطيع اسقاطه.
االمريكيون خائفون رغم انهم القوة الكربى
املهيمنة عىل البحار والفضاء ،واالجواء
وممرات النفط ومنابعه يف مناطق عدة.
القاعدة االساسية التي تحكم سياستهم هي
الواقعية او ما ُيعرف بالرباغامتية .ال تصنع
امريكا االخيار وال االرشار ،لكنها تتعامل مع
اي من الفئتني وفقا ملصالحها .تعاملت مع
صدام حسني وحرضته عىل ايران الخميني،
ثم شجعته السفرية االمريكية يف العراق ابريل
غالسبي عىل مهاجمة الكويت .احتل صدام
الكويت ووقع يف املصيدة .سارعت واشنطن
اىل التدخل وانقاذ ماء وجهها ومحت عار
الخروج املذل من فيتنام (او عىل االقل اعتقد
قادتها ذلك) .اخرجت صدام من الكويت،
واحتلت العراق ،ثم اعدمت رئيسه .هكذا
فعلت مع ماركوس يف الفيليبني ،ونورييغا يف
بناما ،وحسني مبارك يف مرص ،وعيل عبدالله
صالح يف اليمن ،وزين العابدين بن عيل يف
تونس ،وتايلور يف ليبرييا.

لم يعد سليم ادريس الرجل
الذي يمكن االعتماد عليه
بالنسبة الى واشنطن

مل تستطع واشنطن وبعض الدول العربية
ازاحة الرئيس السوري ،فتحولت اىل التعامل
معه كأمر واقع ،علام ان التفاهم الضمني
والعلني لعقود هو الذي حكم العالقة
امللتبسة والغامضة بني واشنطن ودمشق.
وليكن لبنان مثال ودرسا.
اليوم ،تتخىل واشنطن عام يسمى "الجيش
الحر" ،املنشق عن الجيش السوري ،وعن
املعارضة السورية وتفتح خطوطا مع
تنظيامت اسالمية بحجة ان "الجيش الحر"
واملعارضة السورية مل يكونا عىل قدر
التوقعات .اوقفت املساعدات من نوع
االسلحة غري الفتاكة ،االتصاالت وصور االقامر
االصطناعية واملعلومات االستخباراتية واملال
واملؤن والعتاد اللوجستي .مل يعد سليم
ادريس الرجل الذي ميكن االعتامد عليه،
متاما كام حصل مع رياض االسعد من قبله.

ناهضت ايران وحاربتها بـ"الواسطة"
ومبارشة منذ  ،1979لكنها فتحت لها
منفذا ورمت لها طوق النجاة عام 1987
من خالل ما عرف بـ"فضيحة ايران ـ
كونرتا" ،عندما قايضت طهران باطالق
رهائن غربيني خطفوا يف لبنان ،يف مقابل
االسلحة وقطع الغيار .وصل املد والجزر
يف عالقة ايران ـ امريكا اىل ذروتهام يف
العراق عام  ،2003عندما قدمت واشنطن
العراق اىل ايران عىل طبق من ذهب،
وتعاملت معها باعتبارها عدوا ال بد من
التعامل معه.

"طالبان" عادت و"القاعدة" استمرت

كمنت القطبة املخفية يف العالقة اللدودة
تارة والودودة طورا بني طهران وواشنطن،
اليوم ،يف االمتحان االصعب الذي تواجهه
االدارة االمريكية يف افغانستان .دخلت او
باالحرى احتلت افغانستان عام 2001
لتحقيق اهداف رئيسية ثالثة:
أ ـ رضب "القاعدة".
ب ـ إنهاء "طالبان".
ج ـ تجفيف مصادر متويلهام بالسيطرة عىل
تجارة املخدرات وزراعة االفيون التي تؤمن
مبالغ طائلة لالسالميني.
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كانت النتيجة ان "القاعدة" استمرت،
و"طالبان" عادت واحتلت افغانستان كلها
باستثناء العاصمة كابول حيث تحارص
القوات االمريكية والغربية يف معسكرات
وثكن شبيهة بقالع القرون الوسطى .اما
بالنسبة اىل زراعة املخدرات ،فكانت
النتيجة ان ثالثة مليارات دوالر ،القيمة
املقدّ رة الرباح زعامء القبائل من املخدرات
عام  ،2001ارتفعت اىل تسعة مليارات
دوالر حاليا ،واالمريكيون يتفرجون.
تفاوض امريكا "طالبان" اليوم ،وتخىش بعد
خروجها من سيطرتها ليس عىل افغانستان
فحسب ،بل عىل اسالم أباد وتقبض
عىل "الرمز االحمر" الذي يقض مضاجع
صانعي القرار يف واشنطن :القنبلة النووية
الباكستانية.
هنا بيت القصيد ومغزى الحركة االمريكية
املحمومة مع ايران .دور لطهران يف
املنطقة اكرب مام ميكن ان تحققه لها القوة
النووية املوعودة .يضبط املجتمع الدويل
القوة النووية االيرانية باالتفاق معها ،فيام
تراقب ايران القنبلة النووية الباكستانية
باالتفاق مع املجتمع الدويل.
"جنيف  "2 -مل يعد هدفا بل وسيلة .ووقف
الحرب يف سوريا مل يعد مطلبا ما دامت
الساحة السورية متنفسا لالسلحة واملال
واالعامل وتصفية الحسابات.
سياسة االبواب املوصدة بني ايران والسعودية
تقابلها سياسة املواجهة املفتوحة .طهران
واالسد يتهامن الرياض بتفشيل "جنيف -
 ،"2علام ان الرئيس السوري ال يبدو راغبا يف
انعقاده انطالقا من كالم قاله عندما رفض
الجلوس مع َمن سماّ هم "االرهابيني" قبل
القضاء عليهم .يتهم االمني العام لـ"حزب
الله" السيد حسن نرصالله السعودية
بالوقوف وراء التفجريات يف لبنان وسوريا
والعراق ،وداخل ايران حتى ،ويسقط فيها
كل فرتة عامل او باحث يف الطاقة النووية،
يف سياق الحرب الخفية التي يشنها الغرب
باداة ارسائيلية ضد املرشوع النووي االيراين.
وهي اغتياالت تشبه ما قامت به ارسائيل
يف حقبة صدام حسني ،وقبله احمد حسن

شكلت ايران منذ ثالثة آالف سنة امتحانا دامئا للسلم والحرب ،وعنوانا لرصاع االمرباطوريات وتطاحن الجبابرة

في ليبيا الشريعة تحكم،
وفي اليمن القبائل ،وفي
مصر الجيش ،وفي تونس
االسالميون ،وفي سوريا
يخوض االسد وايران والعراق
و"حزب الله" آخر املعارك

البكر ،عندما راحت تصفي املسؤولني عن
الربنامج النووي العراقي اىل ان انتهى االمر
برضب مفاعل "أوزيراك" يف متوز .1981
وقد اطلق رئيس الوزراء االرسائييل آنذاك
مناحيم بيغن عبارته الشهرية امام اعضاء
الكنيست" :تبارك اله ارسائيل الذي يحارب
اعداءها".

"الربيع العريب" غيرّ الوجوه ال االنظمة

اضحت الحرب العربية ـ االرسائيلية عداوة
عربية ـ ايرانية .تغيرّ العدو بالنسبة اىل
بعض العرب .ارسائيل تتفرج عىل اقوى
جيش عريب يتفتت و ُينهك يف معارك
استنزاف خطرية ،بعد حل الجيش العراقي
وتدجني الجيش املرصي والقضاء عىل اي

احتامل بتشكيل قوة عربية تضع حدا
للتفوق االرسائييل الذي يبدو انه آخذ يف
التمكن ،ما دام العرب الهني عن ارسائيل
بانفسهم.
انتج "الربيع العريب" تغيريا يف الوجوه وليس
يف األنظمة .يف ليبيا الرشيعة تحكم ،ويف
اليمن القبائل ،ويف مرص الجيش ،ويف تونس
االسالميون ،ويف سوريا يخوض االسد وايران
والعراق و"حزب الله" آخر املعارك املفصلية
تجنبا لكربالء اخرى ،واإلسالميون من كل
حدب وصوب يخوضون "ام املعارك" ضد
النظام لتغيري وجه املنطقة.
َمن يسيطر عىل سوريا يسيطر عىل الرشق
االوسط .و َمن يسيطر عىل الرشق االوسط
يتحكم بسياسة نصف العامل .هذا النصف
الذي ينام عىل ثروات ال تنضب ،ويقف عىل
ارض مضطربة تقذف كل مأساة وملهاة.
ويبدو ان الستارة لن تسدل قريبا.
قد يبدو من غري املستغرب ما نقلته
صحيفة "نيويورك تاميز" عن رئيس موظفي
البيت االبيض دنيس ماكدنو ان السياسة
االنسب لواشنطن تحويل سوريا ساحة
حرب دامئة بني "حزب الله" و"القاعدة"
بهدف استنزاف إيران سياسيا وعسكريا
واقتصاديا ،والن التقاتل بينهام يف مصلحة
واشنطن وتل ابيب .يؤرش هذا املوقف اىل
ان الحرب طويلة ،ولن تتوقف لسنوات
جديدة.
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نشاطات رسمية
ميدالية دار الفتوى للواء ابراهيم
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباين ،يف دار
الفتوى ،املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف
حضور مدير العالقات العامة يف الدار الشيخ شادي املرصي،
وتداوال يف االوضاع.
ودعا املفتي قباين املسؤولني اىل "االعتدال يف خطابهم
السيايس يك ينعكس ايجابا واطمئنانا عىل جمهور اللبنانيني،
واالبتعاد عن لغة املنافرة والصدام" .واشاد بـ"الجهود التي
يقوم بها اللواء ابراهيم خاصة يف اطالق املخطوفني يف اعزاز،
ومعالجة قضية املطرانني املخطوفني ،ومتابعته الحثيثة
القضايا التي تخدم مصلحة البالد وامنها".
وقدم مفتي الجمهورية للواء ابراهيم ميدالية دار الفتوى
عربون محبة وتقدير.

درع األمن العام
مليلوش شتروغر

اللواء عباس ابراهيم يقدم الدرع مليلوش شرتوغر.

استقبل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،يف مكتبه
يف املديرية ،نائب قائد قوات االمم املتحدة املوقتة يف لبنان
ميلوش شرتوغر يف زيارة وداعية ملناسبة انتهاء مهمته .وقدّ م اليه
اللواء ابراهيم درع االمن العام تقديرا.

بروتوكول اسكان بني األمن
العام والبنك اللبناني ـ الفرنسي

تبادل وثائق االتفاق بني املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ومسؤويل البنك
(تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد).
اللبناين الفرنيس

وقعت املديرية العامة لالمن العام والبنك اللبناين الفرنيس ،يف حضور
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ومسؤويل املرصف ،اتفاقا
يقيض مبنح عسكريي االمن العام قروضا سكنية ،يف إطار الخطط
املرسومة من اجل تعزيز االمكانات املادية لتأمني رشاء مساكن
للعسكريني برشوط مخففة ومدروسة.

INDEVCO AD
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في القانون

العميد الركن روالن ابو جودة يتحدث اىل «االمن العام».

مكتب التخطيط والتطوير:

خطة استراتيجية للسنوات
املقبلة بدأ األمن العام تنفيذها
كما في مؤسسات الدول االكثر
تطورا في العالم ،كذلك في
املديرية العامة لالمن العام .لم
يعد العمل يقتصر على املهمات
اليومية ،بل اضحى التخطيط
االستراتيجي ،والتفكير البعيد
املدى ،واملشاريع التحديثية
املوضوعة
والتطويرية
للسنوات املقبلة ،العناوين
الرئيسية للمرحلة التي كرّسها
املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم عبر استحداثه
مكتب التخطيط والتطوير

بات التخطيط االستراتيجي
جزءا اساسيا في هيكلية
االمن العام
حيال خطوة غري مألوفة عىل صعيد االدارة
اللبنانية ،اسئلة كثرية فرضت نفسها :اي
هيكلية ملكتب التخطيط والتطوير يف املديرية
العامة لالمن العام؟ اي اسس للخطط

االسرتاتيجية لتحديث عمل االمن العام
وآليته وتحديد اهدافه؟ االهم :اي انعكاسات
ترتتب عىل املجتمع واملواطنني واملشاريع
التي انجزت ،او تلك التي ستنجز يف السنوات
املقبلة؟
قصدت «االمن العام» رئيس مكتب التخطيط
والتطوير العميد الركن روالن ابو جوده،
وطرحت عليه التساؤالت تلك .فاوضح اوال
هيكلية املكتب والدوائر التي يتألف منها:
الدائرة العلمية ،دائرة تطوير االتصاالت
واملكننة ،دائرة تطوير القدرات واملوارد ،دائرة
املراقبة الحدودية الربية والبحرية والجوية،
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دائرة تطوير الشؤون املهنية.
كل منها تضم امانة رس وشعبا واقساما.
ولفت اىل ان اعداد املخطط االسرتاتيجي
وتحديد اهدافه «ارتكز عىل دراسات
واحصاءات معمقة للوضع يف لبنان بوجوهه
املختلفة ،وتم تحليل نقاط الضعف والقوة،
ومن ثم وضع مخطط اسرتاتيجي لالمن العام
ينقسم اىل خمسة اقسام ،ويهدف اىل تحقيق
اهداف كربى تشمل املوارد البرشية ،واالمن
واملعلومات ،والعمليات والخدمات والتدريب،
والشؤون اللوجستية ،والتخطيط والتطوير،
واملكننة ،واالتصاالت ،واالعالم ،واستقطاب
املوارد .يتضمن املخطط انجاز  117مرشوعا
يف املديني القريب والبعيد ،بعضها تم تنفيذه،
والبعض اآلخر بدأ او سيبدأ يف املستقبل».
واشار العميد ابوجودة اىل تض ّمن اآللية
«اعادة تقييم اداء التنفيذ وتعديله تبعا الي
مستجدات مستقبلية طارئة او ال ميكن ترقبها.
اما النتائج املبارشة وغري املبارشة لكل من تلك
املشاريع ـ وستنعكس ايجابا عىل الوطن
واملواطنني ـ فهي:
 1ـ تحقيق امن استباقي للجرائم بشكل
يحد من االخطار والتهديدات ،ويوفر شعورا
باالمان واالطمئنان لدى املواطنني.
 2ـ تسهيل انجاز املعامالت االدارية للمواطنني
وترسيعها.
 3ـ رفع مستوى القيم االنسانية والوطنية،
واملستوى التقني والعلمي التخصيص للموارد
البرشية.
 4ـ زيادة التعاون مع الهيئات واملؤسسات
املحلية والدولية لتعزيز كل ما يصب يف اطار
حقوق االنسان والصورة الحضارية للبنان.
كل ذلك يف اطار داخيل يرتكز عىل تعزيز
التعاون بني كل مكاتب املديرية العامة لالمن
العام».
وتناول املشاريع املنجزة او التي ستنجز يف
وقت قريب ،وعدّد بعضا منها:
« 1ـ انشاء مقر ومجمع جديد لالمن العام
انتهت تحضرياته القانونية ،وسيبدأ تنفيذه
بداية  2014لينتهي بعد اربع سنوات .ويضم
االدارة املركزية ومركز اسشفاء ومركز تدريب
وقاعات املحارضات ونظارة موقتة للموقوفني

تراعي املعايري الدولية لحقوق االنسان.
 2ـ استحداث قسم خدمة االتصاالت (call
 )centerلتقديم االجابات الفورية عن
االسئلة واالستفسارات التي تهم املواطنني
توفريا لوقتهم ،عرب الرقم  .1717للمرة االوىل
يف لبنان تقوم مؤسسة رسمية بتقديم خدمة
االستفسار الشخيص الفوري للمتصل بحيث
يعرض وضعه او حالته التي لها صلة بعمل
االمن العام ومعامالته ،فيتم اعطاؤه االجابات
واالحتامالت القانونية واالدارية املتاحة امامه.
 3ـ اصدار مجلة “االمن العام” التي تخوض
يف هموم الوطن واملواطنني واالمن العام
مبوضوعية ومستوى اعالمي راق.
 4ـ تفعيل العمل لترسيع مدة انجاز املعامالت
توفريا لوقت املواطنني .ما تم تحقيقه حتى
اليوم :بعدما كان جواز السفر يستغرق عرشة
ايام اصبح ينجز يف ثالثة او اربعة ،تقليص مدة
اعطاء سمة العمل من  40يوما اىل  15يوما فقط،
كذلك سمة السياحة من  15يوما اىل مثانية ايام،

يسعى االمن العام الى تنفيذ
 117مشروعا ستنعكس
ايجابا على الوطن واملواطن

دراسات وخطط متطورة لتأمني غد افضل للوطن واملواطن

وسواها من املعامالت .اىل توقيع بروتوكوالت
تعاون مع مؤسسات رسمية وخاصة.
 5ـ تأمني تجهيزات تقنية متطورة جدا.
 6ـ انشاء مقاصف جديدة يف مباين االمن
العام”.
عدّد العميد ابوجودة ايضا مشاريع للمستقبل:
• انشاء كلية االمن العام.
• انشاء ابنية حديثة ومتطورة للمراكز
الحدودية الربية.
• اعتامد الوثائق البيومرتية (كجوازات السفر
واالقامات و...الخ).
• انشاء وحدة املختربات ووحدة االستشعار
عن بعد.
• وضع آلية مكافحة الهروب املنظم للعاملني
والعامالت االجانب.
• انشاء دائرة الشؤون االنسانية.
• انشاء مكتبة متخصصة باالمن العام.
• االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات اىل اقىص الحدود.
• انشاء مشغل تصليح اآلليات وصيانتها”.
واكد “ان جزءا من املشاريع  117التي بدأ
االمن العام تنفيذها ،يهدف اىل اقرتاح مشاريع
تساهم يف استقطاب املغرتبني اللبنانيني
لالستثامر يف القطاعات االقتصادية واالجتامعية
والسياحية ،الن الوطن ال ينهض اال بجناحيه
املقيم واملغرتب”.
م.ش.

(تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني).
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تحقيق

منير الشدياق

استحداث قسم خدمة االتصاالت على الرقم 1717

األمن العام معك ع السمع

في خطة التحديث والتطوير التي تشهدها املديرية العامة لالمن
العام ،ويأتي على رأس اهتماماتها تسهيل شؤون املواطنني
اللبنانيني واالجانب ومعامالتهم املتصلة بعمل األمن العام ،افتتح
قبل أسابيع قسم جديد هو خدمة االتصاالت ( )call centerعلى
الرقم 1717
يف صلب مهامت قسم خدمة االتصاالت
عىل الرقم  ،1717تقديم افضل رشوط
التواصل والحصول عىل املعلومات بني
املديرية العامة لالمن العام واملواطنني:
خدمة دليل االمن العام ،التواصل مع
املندوبني ،خدمة تسجيل االستفسارات،
االبالغ عن حادث ما.
"االمن العام" زارت قسم خدمة االتصاالت،
واطلعت عىل سري العمل فيه ،واستوضحت
رئيسه املالزم اول زاهر دنديش اهمية
انشائه واهدافه والخدمات التي يوفرها
للمواطنني واالجانب ،ومدى خربة العاملني
فيه ،وآلية العمل ودوامه ،وحجم االتصاالت

الذي ميكن تلقيها.
قال" :يف ظل امر واقع يؤكد ان كثريين من
املواطنيني اللبنانيني واالجانب ال يعرفون

يتوخى قسم خدمة
االتصاالت تسيير شؤون
املواطنني واالجانب عبر
الهاتف وتسهيلها
وعدم اهدار اوقاتهم

يعملون يف خدمة املواطنني وتسهيل معامالتهم والرد عىل استفساراتهم.

مسبقا الرشوط واملستندات والرسوم
القانونية املطلوبة النواع املعامالت
املختلفة التي يتوجهون النجازها يف دوائر
املديرية العامة لالمن العام ،او االحتامالت
القانونية املتاحة امامهم يف حاالت شتى،
قرر املدير العام اللواء عباس ابراهيم
استحداث قسم متخصص لخدمة املواطنني
عرب الهاتف ،بهدف تسيري شؤونهم
وتسهيلها ،وعدم اهدار اوقاتهم ،فكان
قسم خدمة االتصاالت .وهي املرة االوىل
تقوم مؤسسة رسمية يف لبنان بتقديم
خدمة االستفسار الشخيص الفوري للمتصل
بحيث يعرض وضعه او حالته ذات الصلة
بعمل االمن العام ومعامالته ،فيتم اعطاؤه
االجوبة واالحتامالت القانونية واالدارية
املتاحة امامه".
عن كادر القسم قال" :يتألف من مندوبني
ومندوبات خضعوا لدورات تدريبية
متخصصة ومكثفة يف هذا املجال .اما
تقنيا فالقسم يتمتع حاليا بالقدرة عىل
استقبال ثالثني اتصاال يف اللحظة نفسها.
يعمل ليل نهار ،سبعة ايام يف االسبوع من
دون توقف .مبجرد االتصال بالرقم 1717
يبدأ الرتحيب باملتصل بعبارة :االمن العام
يرحب بكم .ويتابع املجيب الصويت باعالم
املتصل انه ال ترتتب اي كلفة اضافية عىل
هذا االتصال .ويضيف :لخدمتكم بشكل
افضل سيتم تسجيل االتصال".
وعرض املالزم اول دنديش الخدمات التي
يقدمها قسم خدمة االتصاالت "يك يتمكن
املتصل من تحديد اختيار الخدمة التي
يريدها من بني احتامالت اربعة:
اوال ،خدمة دليل االمن العام :من خالل
اختيار املتصل هذه الخدمة ميكنه معرفة
انواع املعامالت التي تنجز لدى االمن العام،
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رئيس قسم خدمة االتصاالت املالزم اول زاهر دنديش متحدثا اىل "االمن العام"

والرشوط واملستندات القانونية املطلوبة
يف اي معاملة يختارها ،ومقدار الرسم املايل
الذي تفرضه القوانني النجازها ،والدائرة او
املركز الذي ميكن تقديم املعامالت تلك.
اذا اختار معاملة جواز سفر افرادي ،يتم
تعداد املستندات املطلوبة النجازها ومكان
تقديم الطلب وسواها من املعلومات
التوضيحية لكل ما له صلة باملعاملة.
ثانيا ،خدمة التواصل مع املندوبني :اذا
اختار املتصل هذه الخدمة تتم احالته
للتواصل مبارشة مع احد املندوبني او
املندوبات العاملني يف القسم .هكذا ميكنه
االستفسار منهم عن حالة او وضع خاص
له صلة باملعامالت التي تنجز لدى االمن

(تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد).

لقسم خدمة االتصاالت دور
رئيسي في االبالغ عن حادث
امني او وقوع جريمة
او عمل ارهابي

العام .فيقدمون كل االجوبة واالحتامالت
القانونية واالدارية املتاحة امامه .مثال:
مثة َمن سأل هل تعطى سمة االقامة التي
منحت اىل رب عائلة سوري مقيم يف لبنان

اىل اوالده الصغار ايضا ،فكان الرد بالنفي،
وان املطلوب امتام سمة اقامة لكل فرد عىل
حدة .ويوضح املوظفون املعنيون تفاصيل
املعاملة تلك والرسم القانوين و ..الخ .ال
بد من االشارة اىل ان خدمة التواصل مع
املندوبني متاحة كل ايام االسبوع مبا فيها
السبت واالحد ،من السابعة صباحا حتى
السابعة مساء .خارج هذا التوقيت ميكن
تسجيل املخابرة وفقا لخدمة تسجيل
االستفسارات.
ثالثا ،خدمة تسجيل االستفسارات :ميكن
املتصل اجراء تسجيل صويت يطلب مبوجبه
استفسارا او معلومات ،او يقدم شكوى
او مالحظة حول امر له صلة باملعامالت
التي تنجز لدى االمن العام .يف اليوم نفسه
او اليوم التايل – يف حال حصل االتصال
بعد السابعة مساء  -يتم االتصال به من
مندويب القسم ملساعدته يف شأن ما طلبه
او طرحه يف اتصاله املسجل.
رابعا ،االبالغ عن حادث ما :تطبيقا للقاعدة
القانونية التي تقول ان كل مواطن خفري،
ميكن املتصل االبالغ عن اي حادث له طابع
امني شاهده ،او تعرض له كوقوع جرمية
ما او عمل ارهايب او..الخ ،فتقوم املديرية
مبتابعة املوضوع وفقا لآللية القانونية
واالمنية املرعية االجراء".
اضاف رئيس قسم خدمة االتصاالت ان
القسم "يف صدد تقديم خدمات جديدة
مستقبال ،كخدمة استقبال االتصاالت
واالجابة عنها بلغات اجنبية عدة
كاالنكليزية والفرنسية والهندية والرسي
النكية واالثيوبية وسواها ،وخدمة ارسال
الجواب خطيا اىل املتصل اذا رغب يف
ذلك .االهم انه سيصري اىل تعميم رقم
 1717عىل كل العامالت والعامل والسياح
االجانب يف لبنان يك يتمكنوا من ابالغ
االمن العام بشكل سهل ومبارش عن
مخالفة للقانون ،او حادث يتعرضون له،
حرصا عىل سالمتهم وحقوقهم تطبيقا
لكل رشائع حقوق االنسان ،وحفاظا عىل
الصورة الحضارية للبنان".
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ألول مرة تتولى املديرية تدريب عناصرها
 500مأمور متم ّرن يتخ ّرجون في األمن العام
احتفلت املديرية العامة لالمن العام بتخريج
الدفعة االوىل من املأمورين املتم ّرنني يف
"دورة املفتش ثاين الشهيد ميشال فوزي
جهجه معلوف" ،وعددهم  500مأمور يف
معهد قوى االمن الداخيل يف الوروار ،برعاية
مزدوجة للمدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم ممثال بالعميد الركن جهاد
املرصي واملدير العام لقوى االمن الداخيل
باالنابة العميد ابراهيم بصبوص ممثال
بالعميد غسان ابوجودة.
وهي الدورة االوىل يتوىل االمن العام مهمة
التدريب بعدما كانت قوى االمن الداخيل
تقوم به ،واستغرق نحو اربعة اشهر .وتبدأ
الدورة الثانية يف  2كانون الثاين وتضم كذلك
 500مأمور.
حرض االحتفال العميد الركن ادوار مسلم
ممثال قائد الجيش العامد جان قهوجي،
العقيد الركن رؤوف سكرية ممثال املدير
العام المن الدولة اللواء جورج قرعة ،رئيس
العمليات يف الدفاع املدين جورج ابوموىس
ممثال املدير العام للدفاع املدين العميد

املأمورون املتخرجون.

رميون خطار ،العقيد عيل سبيتي ممثال
املدير العام للجامرك شفيق مرعي ،قامئقام
املنت مارلني حداد ممثلة محافظ جبل لبنان
انطوان سليامن ،عائلة الشهيد ،قادة اجهزة
امنية وعسكرية وضباط.
بدأ االحتفال بوصول علمي معهد قوى
االمن الداخيل واملديرية العامة لالمن العام،
ثم وضعت اكاليل زهر عىل رضيح شهداء
املعهد.
بعد النشيد الوطني ،اعلن العميد ابو جودة
ان الدورة ستسمى باسم "املفتش ثاين
الشهيد ميشال فوزي جهجه معلوف" .ثم

مأمورون بينهم مجازون،
وآخرون درسوا الطب
والحقوق

سلمت الجوائز اىل العنارص العرشة املجلني
فيها ،وهم :ميشال زعيرت ،طوين داغر ،حسام
سلوم ،حسني الحسني ،الياس حدشيتي ،بالل
زرزور ،عادل زهر الدين ،وليم البواري ،رميال
الحلبي ،عيل عنييس.
وسلم العميد املرصي باسم اللواء ابراهيم
دروعا تكرميية اىل العميد غسان ابوجودة
ورئيس قسم التدريب العقيد عيل رشف
الدين وقائد املدرسة املشرتكة املقدم جهاد
االسمر ،ودرعا اىل عائلة الشهيد معلوف.
ُسلمت ايضا دروع تذكارية باسم الدورة
اىل العميدين املرصي وابو جودة واملقدم
االسمر.
والقى العميد املرصي كلمة اللواء ابراهيم
مخاطبا املتخرجني" :اذ نرحب بكم بني
رفاقكم ،يحدونا االمل والرجاء بان َمن
وضعنا الثقة بهم سوف يكونون عىل قدر
املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم ،وخصوصا يف
ظل العواصف الهوجاء التي تواجهها املنطقة
العربية ،وال سيام لبنان الذي يتعرض اليوم
البشع ارهاب منظم من التنظيامت االرهابية
التي تعمل عىل نرش الفوىض والقتل والدمار
عىل كل االرايض اللبنانية ،من دون متييز بني
لبناين واخر".
وح ّيا عنارص املديرية العامة لالمن
العام واالجهزة االمنية "عىل االنجازات
النوعية التي حققوها يف الفرتة االخرية،
ومتكنوا نتيجتها من الكشف عن عرشات
الشبكات االجرامية والقاء القبض عىل
كثريين من افرادها ،كانت تخطط للقيام
بعمليات مخلة باالمن يف عدد من املناطق
اللبنانية".
اضاف" :ان مؤسسة االمن العام التي
كرست عرب تاريخها عملها يف خدمة الوطن
واملواطن ،تلقى اليوم عىل عاتقها مسؤوليات
جسام تتطلب منا ومنكم مضاعفة الجهود
وزيادة التضحيات من اجل النهوض بالوطن
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وتثبيت مناعته وصموده .وهنا اطالبكم
بالتزام تطبيق القوانني وتسهيل الخدمات
للمواطنني واملقيمني عىل ارض لبنان ،وتقديم
الحلول للمشكالت والعراقيل التي تقف امام
تطور العمل".
وقال" :ان االعامل االجرامية التي يشهدها
لبنان اليوم ،يجب أن متثل حافزا لنا ملزيد من
التضامن ،منعا لتكرار تجارب املايض التي
عشنا وال نزال نعيش نتائجها املأساوية .وهنا
ال بد من تحصني مؤسسات الدولة وعىل
رأسها االجهزة االمنية بكل تفرعاتها ،حيث
اثبتت هذه املؤسسات والءها الوطني يف
كثري من املحطات التي مرت فيها البالد وال
تزال .لذا علينا االستفادة من هذه التجارب
للمساهمة يف بناء الوطن عىل اسس صحيحة
ومتينة ،ونزرع يف عقول الشباب ويف نفوسهم
فكرة الدولة الواحدة والقانون واملؤسسات،
ال فكرة الترشذم واالنقسام والفوىض وفساد
االدارة والبطالة .وايا تكن املهمة صعبة،
نرى فيكم ضباطا ورتباء وعنارص ملهمني
لفكرة بناء هذه الدولة ومؤسساتها الواحدة
الجامعة ،فال نتأثر مبوقف من هنا او رأي من
هناك ،ما دمنا نعمل تحت سقف الدستور
والقانون".
ثم كانت كلمة للعميد ابو جودة باسم
العميد بصبوص جاء فيها" :ان املأمورين
تلقوا فرتة تدريب وتنشئة دامت نحو اربعة
اشهر وعرشين يوما تلقنوا خاللها العلوم
االمنية والتنشئة املسلكية .واالهم الرتبية
الوطنية القامئة عىل التفاين يف الوالء للوطن
وخدمة املواطن ،يف معزل عن االنتامء
الطائفي واملذهبي او السيايس والحزيب.
فالعلم والتنشئة الوطنية اللذان نلقنهام
يف معهدنا ليسا ضد الطوائف او املذاهب،
بل ضد التطرف الديني والغلو يف الشعائر
واملامرسة ،وهام ايضا الطريق اىل الحرية
التي ال تقدر بثمن ،الن االنسان حر مقدار ما
يعرف الحق والقانون ويتحد بهام .ان احوال
الوطن واملواطن ليست عىل احسن ما يرام،
وهذا غري خاف عىل احد ،امنا ال يزال اللبناين
يرى يف مؤسساته العسكرية واالمنية خشبة
خالصه التي ال تزال يف اساس دميومة الوطن
رغم كل يشء".

يف عرض عسكري.

				
املنصة الرسمية

دورة من شقني :تدريب
وتنشئة عسكرية،
وتدريب اداري في ادارات
االمن العام ومرافقه

يف ختام التخ ّرج عرض عسكري.
وابلغ الضابط املرشف عىل تدريب
املتخرجني النقيب يف االمن العام وجدي
كليب اىل "االمن العام" ان مستوى الدورة

(تصوير املفتش املؤهل أول قاسم حسني).

كان ممتازا ،خصوصا وان عددا من املتخرجني
يحملون اجازات جامعية.
وقال" :كانت الدورة من شقني .تدريب
وتنشئة عسكرية ،وتدريب اداري يف كل
ادارات االمن العام ومرافقه .انا راض
متاما عن الدورة بسبب املستوى العلمي
املتقدم للأممورين ،وبينهم شاب يف السنة
الخامسة يف الطب ،فيام يحمل بعضهم
اجازات يف الحقوق .لذا سنحاول االستفادة
من اختصاصاتهم العلمية الحقا يف ادارات
املديرية .هذه التجربة هي االوىل من نوعها
لالمن العام يف تدريب املأمورين .كانت
ناجحة اكرث مام توقعنا نتيجة الربنامج الجيد
للتدريب واستيعاب املتخرجني برسعة".
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املأمورون املتم ّرنون أمام أهداف الرماية
قبل شهر من تخ ّرجهم يف 20
كانون االول املنرصم ،اجرى
املأمورون املتم ّرنون يف املديرية
العامة لالمن العام يف  21ترشين
الثاين رماية بالذخرية الحية ،يف
حقل الرماية يف «ثكنة اللواء
الشهيد وسام الحسن» يف الضبية
يف ارشاف مد ّربيهم.

املأمورون املتمرنون تحت اعني املد ّربني

تحضري مامشط الرماية.

التأهب.

التسديد.

		
احصاء االهداف الصائبة

(تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد).
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ستة مالزمين في األمن العام أقسموا اليمين القانونية

ممثل اللواء ابراهيم :قسمكم عقد وعهد
ال إشراك فيه وال تشكيك

امام رئيس الغرفة الثانية عرشة ملحكمة
االستئناف يف بريوت القايض رجا خوري ،اقسم
يف  18كانون االول املنرصم ستة ضباط يف االمن
العام من رتبة مالزم اليمني القانونية ،هم جو
زيدان ونزار طربيه ووليد عويدات ومارون
بوعايص وتادي القربيص ومحمد اسامعيل ،يف
حضور املقدم جوزف وهبه ممثال املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم والرائد كرم
طربيه والنقيب االداري وجدي كليب واملالزم
جميل عبيس.
بعد كلمة مقتضبة للقايض خوري متنى فيها
التوفيق للضباط الجدد ومؤسسة االمن العام،
القى املقدم وهبه كلمة نقل فيها “تحيات
اللواء ابراهيم ومتنياته بأن يكون قسمكم
محطة مهمة يف حياتكم تنتقلون منها اىل
رحاب العلم القانوين املنتج ،يك تعززوا
قدراتكم املهنية يف سبيل املهمة التي عقدتم
العزم عليها عندما انتميتم اىل هذه املؤسسة
العريقة ،وتكونوا يف خدمة اي لبناين او مقيم
عىل االرايض اللبنانية ،او عابر سبيل حتى”.
وقال“ :ان الوطن ينادينا لنقوم بالواجبات
التي القيت عىل عاتقنا حيثام وجدنا .لبنان
يف حاجة اىل كل فرد منا .ومتى قام كل منا
بواجباته انتظمت حركة الحياة يف دورتها
العادية ،واستكملت املؤسسات ادوارها التي
نيطت بها رشط ان تتكامل وتنسق يف ما بينها
كام يجب ،يك تنتعش الحياة الوطنية بكل
وجوهها .ان املرحلة التي نشهدها صعبة
للغاية .فلنفتح عيوننا عىل كل ما يجري من
حولنا ،ونراقب التطورات بكل دقة وواقعية،
فال نلجأ اىل سياسة النعامة لنخفي عن بصائرنا
ما يهددنا وما ميس الكيان والوطن والدولة
واملؤسسات يف الصميم”.
اضاف”:لنعرتف بان االخطار تحيط بنا من كل

املالزمون الستة يؤدون اليمني القانونية		

التحلي بميزات الشجاعة
والصدق والنزاهة يؤدي
الى تثبيت هيبة الدولة
حدب وصوب .نحن نعيش يف محيط متفجر
تتالعب به االقدار واملصالح الكربى من الرشق،
ويف الجنوب عدو يرتبص بنا ،تزعجه التجربة
اللبنانية بكل مقوماتها .ويف الوقت الذي ينحو
اىل تكريس احاديته الدينية والطائفية ،يعمل
بكل جهد من اجل رضب تعدديتنا الثقافية
والدينية والحضارية ،ويراهن عىل صعوبة
العيش معا ،فيعمل ليل نهار مبا أويت من قوة
ويف كل مناسبة سانحة ،عىل اذكاء نار الفتنة
الطائفية واملذهبية وصوال اىل تكريس احد
ابرز مقومات دولته ومعتقداتها وهي استحالة

(تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

الحوار بني الحضارات واالديان واملذاهب،
وعىل قاعدة لصق صفة االرهاب بنا مبجرد اننا
سعينا من اجل الحرية والسيادة وحق تقرير
املصري ورفض االحتالل بكل وجوهه”.
وتابع املقدم وهبه”:ان قسم اليمني الذي
اديتموه اليوم بكل صدق هو عقد وعهد.
العقد يف ان نسلك الطريق التي اردناها
واخرتناها بالتزام وصدق كاملني .ال ارشاك فيها
وال تشكيك بهدف تحقيق اهدافنا واملهامت
التي نيطت بنا .والعهد بان نكرس ما يف
القلب والعقل من قدرات وكفايات من اجل
السهر عىل تطبيق القوانني املرعية االجراء
وحامية الحقوق التي منحتنا اياها ،وتلك التي
نستحقها مبا يحقق مواطنيتنا ويعزز انسانيتنا،
ويحصن االخالق مبا تفرضه من صدق وطاعة
ّ
ورشف االمانة والوفاء بالعهد والوعد ،واالبتعاد
ما استطعنا عن عاهة استعامل السلطة التي
اعطيت لكم ولنا اال يف سبيل توطيد النظام
وتنفيذ القانون”.
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دورة تدريبية إلعداد ضباط تطوير
إدارة الحدود
املقدم فوزي شمعون يقدم باسم اللواء عباس
ابراهيم الدرع للجرنال فاسكو آنجيلويت.

تكريم جنرال ايطالي
يف مناسبة انتهاء مهامت قائد القطاع
الغريب يف قوات االمم املتحدة املوقتة
يف جنوب لبنان الجرنال االيطايل فاسكو
آنجيلويت ،اقيم احتفال يف قيادة القطاع
قدم فيه املقدم فوزي شمعون باسم
املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم درعا تذكارية للجرنال انجيلويت
تقديراً للخدمات التي ادّاها لالمن
العام خالل فرتة خدمته يف لبنان.

ُنظمت يف  10كانون االول ورشة عمل
للضباط املد ِّربني املشاركني يف الدورة
التدريبية املعنية بحقل تطوير القدرات
الوطنية الدارة الحدود التي نظمها
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة
( ،)ICMPDالتابع لإلتحاد االورويب ،يف
مكتبه يف بريوت .شارك يف ورشة العمل
ضباط من املديرية العامة لالمن العام يف
ارشاف مد ِّربني اختصاصيني من املركز.
رمى املرشوع إىل دعم السلطات اللبنانية
واالجهزة الرئيسية املعنية بضبط الحدود
ومنها االمن العام ،يف عملية تعريفها
باالدارة املتكاملة للحدود  IBMمن
ضمن التعاون الخارجي لالتحاد األورويب
ودوره يف التنسيق بني السلطات واالجهزة
املختصة يف أمن الحدود دوليا ،وبني
االجهزة املعنية وداخل الجهاز نفسه ،يك
تصبح ادارة الحدود اكرث سالسة وكفاية ،ما

املشاركون يف ورشة العمل
(تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

يؤدي اىل فرتات انتظار اقرص عند املعابر
الحدودية الرشعية ،اىل املساهمة يف زيادة
معدالت الكشف عن النشاطات غري
الرشعية عند الحدود ،عرب توحيد املبادئ
التوجيهية لتتامىش مع العاملني يف إدارة
الحدود يف جميع انحاء العامل ،ومراقبة
الحدود وتأمينها ،وزيادة أمن املواطنني
وتسهيل التجارة والتنمية والتواصل
البرشيني.

بيانات رسمية
طلبات سامت دخول االجانب اىل لبنان:
تعلم املديرية العامة لالمن العام املواطنني ان عملية تقديم طلبات
السامت السياحية وسامت العمل العائدة اىل الرشكات واملؤسسات
والعامل يف الخدمة املنزلية والعامل الزراعيني  ،...اصبحت يف
املراكز االقليمية بدال من الدائرة االقليمية ،وفق مكان اقامة مقدم
الطلب .ميكن يف الحاالت العاجلة سحب السمة املنجزة عرب دائرة
العالقات العامة بعد دفع قيمة البدل املستحق للخدمة املحدد
قانونا لهذا النوع من الخدمات.
استقبال طلبات تنظيم وتجديد تفاويض الدخـول اىل مباين
االمـن العـام:
تعلن املديرية العامة لالمن العام عن استقبال طلبات تنظيم
وتجديد تفاويض الدخـول اىل مباين األمـن العـام اعتبـاراً من /1
 2013 /12لغايـة .2014 /01/31

تقدم طلبات التفاويض يف املديرية العامة لالمن العام ،مبنى رقم
 ،1امانة الرس العامة ،تجاه قرص العدل.
ميكن االطالع عىل املستندات املطلوبة لتقديم الطلبات ،يف دوائر ومراكز
االمن العام االقليمية ،او عىل عنوان االمن العام عىل شبكة االنرتنت.

تحذير من مخالفة اصول االستخدام:
اصدرت املديرية العامة لالمن العام بيانا لفتت فيه املواطنني
واصحاب الرشكات واملؤسسات العاملة يف لبنان اىل وجوب عدم
استخدام اي عامل اجنبي اال وفق االصول املنصوص عليها يف
القوانني والتعليامت التي ترعى اصول عمل االجنبي يف لبنان ،تحت
طائلة اتخاذ االجراءات القانونية يف حق املخالفني.
عنوان االمن العام عىل شبكة االنرتنت:
www.general-security.gov.lb
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انتقل االمن العام ،مهامت وادوارا وصالحيات ،اىل ثانويات ومدارس
رغبت يف االطالع عىل التجربة يف نطاقيها الوطني واالجتامعي ،اىل
وظيفة املديرية العامة لالمن العام حيال املواطنني يف التواصل
وتعزيز االنتامء اىل الوطن والدولة ،او الخدمات والوظائف التي
تضطلع بها .اضف رشوط التطوع فيها.

• تحدث النقيبان فؤاد موىس وشادي الحسن يف لقاء يف  21ترشين
الثاين مع طالب مدرسة القلبني االقدسني يف بيت شباب.
• عقدت املالزم اول ادريانا البستاين واملؤهل اول جوزف سالمه لقاء
يف  28ترشين الثاين مع طالب مدرسة القلبني االقدسني يف كفرحباب
يف غزير.
• بدعوة من "جمعية دليالت لبنان" عقد يف مدرسة القديس يوسف
يف عينطورة يف كرسوان يف  8كانون االول لقاء مع املالزم االداري
نانيس الحواط تناول دور الفتاة اللبنانية وصورتها يف العمل يف
االجهزة االمنية وتأثريه عىل حياتها اليومية والعائلية.

النقيبان يوسف البدوي وانطوان الخوري مع طالب مدرسة راهبات القلبني االقدسني يف الحدث.

النقيبان فؤاد موىس وشادي الحسن مع طالب مدرسة القلبني االقدسني يف بيت شباب.

املالزم اول ادريانا البستاين واملؤهل اول جوزف سالمة مع طالب مدرسة القلبني االقدسني
يف كفرحباب.

املالزم االداري نانيس الحواط مع طالب مدرسة مار يوسف يف عينطورة
(تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني واملفتش املؤهل محمد طحيني).

• تحدث النقيبان يوسف البدوي وانطوان الخوري يف لقاء عقد
يف  11ترشين الثاين امام طالب ثانوية راهبات القلبني االقدسني يف
الحدث.
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من الذاكرة

يتوسط الرئيس بشارة الخوري وقائد االنقالب  :1956رئيس الحكومة وزير الداخلية عبدالله اليايف يقلد مف ّوضني ومفتشني يف األمن العام
 :1949مدير األمن العام فريد شهاب ّ
أوسمة.
العسكري االول يف سوريا الزعيم حسني الزعيم ،يف االجتامع االول واالخري بينهام.

يتوسط آخرين يتبادلون األنخاب يف مناسبة السنة الجديدة.
يتوسط عدداً من موظفي املديرية يف حديقة مقرها يف فيال  ...واملف ّوض فؤاد شمعون ّ
 :1955املف ّوض نديم مطرجي ّ
بسرتس.

مدير األمن العام فريد شهاب يحوط به موظفون.

مخفر األمن العام يف وادي الحرير قبل انتقاله اىل املصنع ،وبدا عنارص من املديرية وآخرون
من قوى األمن الداخيل.
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 :1947بطاقة إقامة ممنوحة لكردي عىل األرايض اللبنانية.

 :1959مرس��وم أصدره مجلس الوزراء برئاس��ة الرئيس فؤاد شهاب بناء عىل طلب
مدي��ر األمن العام النقيب توفيق جلبوط ،يطلب نقل مفوضني وموظفني من مالك
املديرية اىل مالك الرشطة بسبب والئهم حقبة الرئيس كميل شمعون.
 :1966جواز مرور ملقيم يف لبنان مبوجب بطاقة "قيد الدرس".

 :1953بطاق��ة تس��هيل مهمة مفتش أمن يف األم��ن العام يف أثناء
قيامه بوظيفته.

 :1953منوذج مرسوم مبنح مف ّوض يف األمن العام وساماً وقعه رئيس الحكومة خالد شهاب.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ  2013/11/15ولغاية 2013/12/15
الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجنسية
لبناني
اثيوبي
اردني
ايطالي
باكستاني
بريطاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
تركي
تشادي
توغولي
جزائر

العدد
94
113
10
1
1
1
93
1
5
1
3
2

سعودية
سوداني
سوري
سويدي
سيرالنكي
عراقي
عماني
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني -سويدي
فلسطيني الجىء
فيليبيني

1
40
645
1
22
16
2
2
6
9
1
60
41

الدولة
قيد الدرس
كاميرون
كيني
مجهول الهوية
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد/سوري
نيبالي
نيجير
نيجيري
هندي
مجموع

العدد
4
4
1
2
1
70
11
1
7
1
1
15
1289

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ  2013/11/15ولغاية 2013/12/15
الدولة
الجنسية
لبناني
اثيوبي
اردني
ايطالي
باكستاني
بريطاني
بنغالدش
بينية
تركي
توغولي
جزائر
ساحل العاج

العدد
العدد
100
159
8
1
1
1
135
1
2
2
2
1

الدولة
سوداني
سوري
سويدي
سيرالنكي
عراقي
عماني
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني الجىء
فلسطيني مصري
فيليبيني
قيد الدرس

العدد
64
556
1
20
20
1
2
6
9
51
1
52
2

الدولة
كاميرون
كيني
مجهول الهوية
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
مكتوم القيد/سوري
نيبالي
نيجير
نيجيري
هندي
مجموع

العدد
5
5
1
2
83
8
1
7
1
4
26
1341
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ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻘﻴﻌﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺒﻴﺎت

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻠﺒﺎ
ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

حركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
إعتباراً من ٢٠١٣/١1/١٥
ولغاية  ٢٠١٣/١2/١٥ضمناً
عرب

ﻣﺮﻛﺰ زﻏﺮﺗﺎ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻬﺮﻣﻞ

ﻣﺮﻛﺰ أﻣﻴﻮن

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎع

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﱰون

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﴩي

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺒﻴﻞ

اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيني
543,559 59,067 322,118 162,374
دخول
564,199 56,786 344,551 162,862
مغادرة
115,853 666,669 325,236
املجموع

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﻧﻴﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻌﻠﺒﻚ

ﻣﺮﻓﺄ ﺟﻮﻧﻴﻪ

ﻣﺮﻛﺰ رﻳﻔﻮن
ﻣﺮﻛﺰ اﳌنت

ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻤﺴﻄﺎر

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

ﻣﺮﻛﺰ زﺣﻠﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺼﻨﻊ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻮف
ﻣﺮﻛﺰ أﻗﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮوب

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺐ ﺟﻨني
ﻣﺮﻛﺰ راﺷﻴﺎ

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

العدد

الدولة

ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ

العدد

الجزائر

8

تونس

12

السودان
االردن

10
1

مصر
المجموع

60
91

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺰﻳﻦ

ﻣﺮﻓﺄ اﻟﺠﻴﻪ
ﻣﺮﻓﺄ ﺻﻴﺪا
داﺋﺮة اﻟﺠﻨﻮب اﻷوﱃ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰﻫﺮاين

ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺒﺎع

داﺋﺮة اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺟﻌﻴﻮن
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻮﻳﺎ

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻮر
ﻣﺮﻓﺄ ﺻﻮر

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺒﻨني
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﺎﻗﻮرة

السامت املمنوحة من تاريخ  2013/11/16لغاية  2013/12/15ضمناً
الدولة
اثيوبيا
ارتيريا
ارمينيا
اسبانيا
البرازيل
السنغال
المانيا
المكسيك
النيجر
الهند
الواليات المتحدة االميريكية
اوزباكستان
اوكرانيا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بنغالدش
بنين

العدد

2713
1
1
2
1
10
1
1
1
70
4
19
120
7
8
1
1325
11

الدولة
بوركينا فاسو
بيرو
بيالروسيا
تايالندا
تركمانستانية
تركيا
توغو
جزر الملغاش
دومينيك
روسيا
رومانيا
سيراليون
سيرالنكا
صربيا
غامبيا
غانا
غينيا بيساو
فرنسا

العدد

26
1
33
1
1
1
78
47
23
35
4
33
132
5
4
54
1
13

الدولة
فيليبين
فييتنام
كازاخستان
كاميرون
كندا
كونغو
كونغو الديمقراطية
كينيا
ليبيريا
مالي
مولدوف
ميانمارية
نيبال
نيجيريا
هاييتي
هنغاريا
هولندا
المجموع

العدد

598
2
5
75
1
1
11
394
2
10
59
2
73
8
1
2
1
6033
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في القانون
تزوير املستندات الرسمية...

بطاقة هوية أم وسيلة نشاط أمني؟
تفاقم االزمة السورية وازدياد حركة النزوح ،متزامنة مع تداعيات
انسانية واجتماعية وسياسية وقانونية وامنية صعبة ،دفعا
بكثيرين من الوافدين الى االستحصال على مستندات وجوازات سفر
وهويات مزورة ،في مقابل سعي شبكات محلية ودولية ومتخصصني
بالتزوير الى استثمار هذه الحاالت .بازاء ذلك ،تقف املديرية العامة
لالمن العام وجها لوجه مع هذه الجرائم
اسئلة كثرية ذات ابعاد امنية واجتامعية
وتقنية وقانونية تصبح يف صدارة الحدث
عندما يتعلق االمر بتزوير مستندات
رسمية ،يف الغالب يحاول القامئون به
استغالل عدم استقرار داخيل من اجل
تجاوز القانون واالخالل به .ذلك ما تجد
املديرية العامة لالمن العام نفسها معنية
به ،وخصوصا تحت وطأة تداعيات الحرب
السورية املستمرة ،وهي توشك عىل ولوج
السنة الرابعة .فاذا الفوىض واعامل التعدي
وانتهاك القوانني تتأثر باالنتقال والنزوح بني
البلدين ،وتتخذ من تزوير الوثائق الشخصية

آلة لكشف املستندات املزورة.

وسيلة اتجار وكسب غري مرشوع ،وحافرا
لنشاطات امنية خطرية احيانا.
ما هي ابرز اسباب تزوير املستندات؟

الوافدون السوريون ابرز
ضحايا التزوير
بمبالغ تتراوح بني 500
و 8000دوالر

تتم عمليات تزوير املستندات والوثائق
وجوازات السفر واالقامات وتذاكر الهوية
او استعاملها السباب شتى ،منها:
 1ـ ايجاد وضع قانوين يسمح بالتجول او
العمل ملَن فقد مستنداته يف سوريا الي
سبب كان.
 2ـ التمكن عربها من اجتياز الحدود او
امتام معامالت السفر والهجرة بحثا عن
مستقبل افضل.
 3ـ استبدال هوية الشخص املالحق قضائيا،
يف سوريا او لبنان ،بهوية اسم غري مالحق.
 4ـ تنفيذ عمليات امنية او ارهابية ،او
تبييض اموال او سواها من الجرائم ،باسم
مستعار.
 5ـ تحقيق ارباح مالية عرب التزوير او
االتجار باملستندات املزورة.

تقنيات التزوير

اي آلية لتنفيذ الجرائم تلك وتقنياتها؟
التزوير نوعان :اول هو تزوير كيل عرب
اصطناع مستند جديد ونسبته زورا اىل
اشخاص او جهات ليس لها عالقة به،
وثان تزوير جزيئ بالعبث املادي يف مستند
صحيح بهدف تغيري وقوعاته ويتم ذلك من
خالل الحذف والطمس والشطب واالضافة
والتعديل.
يف معظم االحيان ،يطلب املزور او الوسيط
من ضحيته تسليمه نسخة عن اي مستند
رسمي وصور شمسية النجاز املستند املنوي
تزويره ,ويتقاىض يف مقابل ذلك مبلغا من
املال يتم دفعه بالكامل دفعة واحدة ،او عىل
دفعتني بعد انجاز املطلوب .وترتاوح املبالغ
بني  500و  8000دوالر امرييك ،واحياناً تفوق
ذلك بكثري .وبهدف ابعاد الشبهات ،واضافة
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عنرص الثقة عىل الجواز املزور ,اي امعانا
يف التضليل ،يتم توشيحه باختام دخول او
خروج لبنانية او اجنبية مزورة.
وتشري الوقائع واالحصاءات اىل ان التزوير
غالبا ما يطاول جوازات السفر االجنبية،
وتحديدا االوروبية منها ،وبطاقات الهوية
االجنبية والسورية وبطاقات العودة
اللبنانية واختام دخول ومغادرة لبنانية.
يقوم املزورون ايضا ببيع جوازات سفر
اجنبية صحيحة مرسوقة او غري مرصح عن
فقدانها ،او اضافة وقوعات صحيحة عىل
جوازات سفر بيض (فارغة).
من الناحية التقنية ،تطورت اعامل التزوير
اىل حد اصدار جوازات سفر مزورة بطرق
احرتافية يصعب اكتشافها اال من خرباء
اختصاصيني يف مجال كشف التزوير .تحتوي
جوازات السفر يف الغالب عىل  13عالمة
امان قد يتمكن املزور من التالعب بقسم
منها .هذه الثغرة تحديدا تجعل مستعميل
املستندات املزورة عرضة الكتشافهم من
عنارص االمن العام الذين خضعوا لدورات
تدريبية متقدمة ،ويحوزون معدات متطورة
جدا يف مجال كشف التزوير استقدمتها
املديرية يف االونة االخرية.
يشري ذلك اىل تساؤل مهم :كيف تفاقم
هذا النوع من الجرائم بالتزامن مع تدفق
الوافدين من سوريا؟
ليست ظاهرة تزوير املستندات جديدة،
ولكنها ازدادت اخريا عىل نحو ملحوظ يف
لبنان ،كانعكاس مبارش لالزمة الحالية يف
سوريا .وتبني ان الناشطني يف مجال التزوير
يشكلون حلقة متكاملة تتوزع ما بني تركيا
وسوريا ولبنان ،وضحاياهم من جنسيات
مختلفة فيام الغالبية الساحقة من افراد
الجنسية السورية الذين يعيشون يف
املرحلة الراهنة يف ظل ظروف امنية صعبة
وغري مستقرة ،ووضع اقتصادي مزر،
وبينهم مطلوبون من السلطات السورية
او ال ميلكون مستندات ثبوتية تسمح له
باالقامة القانونية يف االرايض اللبنانية.
تاليا سهلت اوضاعهم استغاللهم والتحايل
عليهم من اشخاص وشبكات تضم لبنانيني

مقال

منجمون وحقائق وقانون
ّ
وبصارين
مبنجمني ّ
كل عام ،مع حلول رأس السنة ،تزدحم وسائل االعالم ّ
وب ّراجني ،ومبَن يدعون متتعهم بادمغة تلتقط صور تنبؤات بشكل مفاجئ.
يتسابقون عىل قراءة مستقبل الناس وتوقع االحداث التي سيشهدها لبنان
والعامل خالل السنة الجديدة .يف مقابل تنبؤاتهم الالمؤكدة ،حقائق مؤكدة
ال بد من التوقف عندها:
اوال :يستخدمون اساليب ذكية القناع الناس وتضليلهم ،كاستعاملهم كلامت
تشكل يف ذاتها لعبا عىل الكالم مثل “قد” ،او “ميكن” ،او “احتامل” التي
تعني سلفا ان االمر قد يحصل ورمبا ال يحصل .او كتنبؤهم بامور عمومية
غري مستبعدة اصال يف املجتمع ،كالقول بجرمية تهز املجتمع اللبناين وتشغل
وسائل االعالم .هل مير شهر من دون جرمية يتداولها االعالم بقوة؟ او حزن
كبري سيشهده مطار بريوت .هل ننىس اقله ان اي كارثة تودي بحياة بعض
املغرتبني اللبنانيني يف اي مكان من دول العامل تستدعي نقل جثامينهم اىل
لبنان عرب املطار؟
استطرادا ،ال احد ينكر ان معظم املنجمني اذكياء .لهم تحليالتهم الخاصة
كمعظم املحللني السياسيني واالقتصاديني وسواهم ،وان توقعاتهم بسري
االحداث واالستحقاقات يف اتجاه معني قد تصيب بنسبة  35او  60او  90يف
املئة احيانا .وهي بذلك تكون مجرد تحليالت وتقديرات عقالنية ذكية ،لكنها
ليست تنبؤات .ولو انها كذلك ،فلامذا ال يوفرون عىل انفسهم مشقة التنبؤ
الشهر وسنوات ،ويتنبؤون اليام قليلة؟ ماذا تكون ارقام اللوتو واليانصيب؟
ثانيا :بالفطرة ،كل انسان يخاف املجهول ويقلقه املستقبل ،سواء ممن
يصدقون او ال يصدقون التنجيم .تؤكد الحقيقة ان السبب ،مضافا اليه حب
االطالع واملعرفة ،يجعالن نسبة مشاهدة التوقعات كبرية جدا ،ما يرفع
ارباح االعالنات التي تحققها املؤسسة املستضيفة .ارباح كافية يك تعطينا
جوابا يبينّ سبب اهتامم الرشكات االعالمية بالتسويق للمنجمني.
ثالثا :تن ّبه جميع الديانات الساموية من دون استثناء الناس منهم لئال
نقول اكرث.
رابعا :تعاقب املادة  768من قانون العقوبات الصادر باملرسوم االشرتاعي
رقم  340يف االول من آذار َ 1943من يتعاطى ـ بقصد الربح ـ اعامل
التنجيم او قراءة الكف وقراءة ورق اللعب ،وكل االعامل التي لها عالقة
بعلم الغيب بعقوبتي التوقيف والغرامة .وعند التكرار تصبح العقوبة
الحبس حتى ستة اشهر ،وغرامة حتى مئتي الف لرية .وميكن ابعاده من
لبنان اذا كان اجنبيا.
اخريا ،مع عام جديد ،يكون مستقبلنا حتام افضل باالتكال عىل الله والعقل
والعمل ،ال عىل املستهرتين بعقول الناس والدين والقانون.
املحامي منري الشدياق
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مكافحة التزوير

شعبة أمن الوثائق يف االمن العام تحقق يف كشف عمليات التزوير

وعربا يتقنون اعامل التزوير لتحقيق
مكاسب مادية غري مرشوعة .كذلك
من اشخاص من خارج املنطقة العربية
يستغلون الوضع السوري لبيع تأشريات
اوروبية مزورة ،حني يوهمون ضحاياهم
بانها صحيحة وصادرة وفقا لالصول ما
يسهل عملية التغرير بهم وابتزازهم
باموال طائلة.

(تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد).

استقدم االمن العام معدات
متطورة جدا في الكشف
عن املستندات املزوّ رة

كيف تكافح املديرية العامة لالمن العام
هذه الجرائم؟
تعمل عىل نحو متواز عىل تحقيق هدفني
اساسيني يف هذا السياق:
االول ،تعقب املزورين ومستعميل
املستندات املزورة ومالحقتهم وتوقيفهم،
وخصوصا جوازات السفر والتأشريات
والهويات متهيدا الحالتهم عىل القضاء
املختص.
الثاين ،تحقيق االمن االستباقي ملنع وقوع
الجرائم التي تيل تزوير املستندات .اذ ان
تزوير املستند ليس غاية يف ذاته ،وامنا يكون
وسيلة الرتكاب جرائم اخرى عرب استخدام
املستند املزور .وتكاد ال تحىص وال تعد
واخطرها االعامل االرهابية واالمنية.
يف هذا الصدد ،متكنت املديرية من توقيف
اهم العقول املدبرة لتزوير بطاقات الهوية
اللبنانية والسورية واالختام واملستندات.
حققت ايضا انجازات مهمة يف مجال تطوير
قدرات مواردها البرشية واللوجستية،
الهادفة اىل مكافحة ظاهرة التزوير،
وخصوصا يف االعوام االخرية التي تلت
تأسيس شعبة أمن الوثائق التابعة لدائرة
االمن العام يف املطار ،حيث تم اعداد
عنارص متخصصني للعمل ضمنها وتجهيزها
ـ بالتعاون مع الحكومة االملانية ـ باحدث
الوسائل التي تساعد عىل كشف التزوير
وضبطه .وتسعى باستمرار اىل تطوير
قدرات ضباطها وعنارصها يف مجال مكافحة
الحس
عمليات التزوير ،ورفع مستوى
ّ
االمني لديهم يف موضوع أمن الوثائق .لهذه
الغاية تتبادل الخربات مع دول صديقة.
وتجدر االشارة اىل ان جواز السفر اللبناين
يعترب تقنيا من الجوازات املتطورة ،خصوصا
وانه يحتوي عىل عنارص امنية عدة يصعب
تقليدها كلها.
وحرصا عىل تطوير قدراته يف مجال مكافحة
تزوير جوازات السفر ،يستعد االمن العام
قريبا النجاز التحضريات الالزمة الرامية
اىل تحقيق مرشوع جواز السفر البيومرتي
(املقروء آليا).
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جدول احصايئ باملستندات املز ّورة (غري اورويب)
من  2013/01/01حتى 2013/11/27

جدول احصايئ باملستندات االوروبية املز ّورة
من  2013/1/1حتى 2013/11/27
الدولة

جواز سفر

سمة

إقامة

هوية

فرنسا

9

18

2

-

اسبانيا

3

4

5

1

ايطاليا

2

2

6

1

المانيا

4

25

8

-

اليونان

1

1

23

1

السويد

53

1

10

-

بلغاريا

15

-

-

-

بلجيكا

10

1

16

-

الدانمارك

15

1

1

-

هنغاريا

5

-

1

1

بريطانيا

-

1

1

-

ليتوانيا

2

-

-

-

التفيا

1

-

-

-

سلوفاكيا

4

-

-

-

تشيكيا

5

4

-

-

برتغال

-

2

-

-

بولونيا

1

2

-

-

ايرلندا

3

-

-

-

رومانيا

5

-

-

-

فنلندا

1

-

-

-

هولندا

-

-

1

-

139

62

74

4

المجموع

279

دأبت املديرية ايضا عىل تحذير املواطنني
اللبنانيني والرعايا العرب واالجانب من
الوقوع ضحية عمليات نصب واحتيال قد
يتعرضون لها من اشخاص يعمدون اىل
ايهامهم بقدرتهم عىل تأمني مستندات
او وثائق لهم بطرق ملتوية ،طالبة منهم
االفادة الفورية عن هؤالء لدى اقرب مركز
لالمن العام ،او عرب الرقم  1717يك يتم
املقتىض القانوين املناسب يف حقهم.

العقوبات

1

هوية

بطاقة عودة

جواز سفر

8

-

سوريا

46

1

4

34

-

-

7

1

فنزويال

2

1

-

-

-

-

1

-

-

تانزانيا

1

-

-

-

-

-

-

السعودية

-

4

-

-

-

أثيوبيا

1

-

-

-

-

العراق

8

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

ساحل العاج

1

-

-

-

-

البحرين

1

-

-

-

-

تركيا

6
2

-

-

-

-

غابون

1

-

-

-

-

-

-

-

35

غينيا
لبنان

نيبال
كندا

جنوب أفريقيا
كوستاريكا

غانا
مالطا
البرازيل
المجموع

2

4

1

-

2

1

سمة
-

4

-

-

-

-

1

-

-

-

81

17

4

11

تحريف متعمد للحقيقة يف الوقائع او
البيانات التي يثبتها صك او مخطوط
يشكل مستندا ،بدافع إحداث رضر مادي او
معنوي او اجتامعي".
َ
 2ـ استنادا اىل املادة ُ ،454يعاقب َمن
يستعمل املزور وهو عامل بأمره بعقوبة
مرتكب جرم التزوير.

مَ ن يستعمل املزوّ ر وهو
اما العقوبات القانونية التي تطاول املزورين عالم بأمره يعاقب بعقوبة
ومستعميل املستندات املزورة ،فهي:
مرتكب جرم التزوير

 1ـ يع ّرف قانون العقوبات الصادر باملرسوم
االشرتاعي رقم  340يف االول من آذار،1943
يف املادة  453منه ،التزوير كاآليت" :التزوير

إقامة

148

 3ـ استنادا اىل املادة  463منهُ ،يعا َقب كل من
اقدم عىل تزوير تذكرة هوية او شهادة اخراج
قيد او جواز سفر او سمة دخول ،باي وسيلة
مادية او معنوية من الوسائل املنصوص عليها
يف املادتني  456و 457عقوبات (صنع صك،
اساءة استعامل امضاء او خاتم ،حذف او
اضافة ،تدوين وقائع كاذبة ..الخ ) بالحبس
من ستة اشهر اىل ثالث سنوات.
 4ـ استنادا اىل املادة  469من قانون العقوبات
ايضاُ ،يعا َقب كل َمن تقدم من سلطة عامة
بهوية كاذبة (جرمية انتحال هوية) بقصد
جلب املنفعة لنفسه او لغريه او بنية االرضار
بحقوق احد الناس ،بالحبس من شهرين اىل
سنتني ،فضال عام قد يتعرض له من العقوبات
الجنائية يف حال كان متواطئا مع موظف عام.
م.ش.
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في األقتصاد
محقة للقطاع العام في معزل عن التمويل أم ال؟

الخولي :اقرار السلسلة ملصلحة املعلمني
كارثة على أهالي الطالب
ناقشت وزارة العمل واالتحاد العمالي العام ولجنة مؤشر االسعار
في اوقات سابقة تصحيح االجور ،فيما اتفقت الحكومة واصحاب
العمل على عدم اتخاذ اي قرار حيال غالء املعيشة بعد فصل
املؤشر عن الظروف السياسية واالقتصادية

يف حني ان االتحاد العاميل يتحمل مسؤوليته
حيال هذه املسألة النه ممثل العامل يف هذه
اللجنة .ليست لنا قدرة كمعارضة نقابية عىل
تحريك هذا امللف الشائك.

النه ُنظر اىل تصحيح االجور عىل انه يرتبط
عىل نحو كامل بتحسني الوضع املعييش
واملحافظة عىل القدرة الرشائية ،بدت الحاجة
ملحة اىل ايضاح هذا الجانب من مشكلة
تصطدم باكرث من اعرتاض وتحفظ من اكرث من
موقع معني ،يك تتمحور املآخذ واالنتقادات،
يف نهاية املطاف ،حول سؤال رئييس :اي مصري
لسلسلة الرتب والرواتب يف ظل عجز الدولة
عن ايجاد مصادر ناجعة للتمويل؟
حاورت "األمن العام" رئيس االتحاد العام
لنقابات عامل لبنان مارون الخويل سعيا اىل
اجابات.

■ ما هو مصري السلسلة يف ظل عجز الدولة
عن ايجاد مصادر ناجعة للتمويل؟
□ مبدأ اقرار السلسلة محق وعادل للقطاع
العام واملعلمني ،وينبغي اقرارها بغض النظر
عن مصادر التمويل باعتبار انها مسألة رشعية
يجب االنتهاء منها ،وتاليا اقرار املطالب
املحقة ملصلحة القطاع العام .يف املقابل
لدينا هواجس ومخاوف عىل مستوى تنفيذ
السلسلة ملصلحة املعلمني يف القطاع الخاص
رغم احقيتها ورشعيتها باعتبار ان اقرارها
يشكل كارثة عىل اهايل طالب املدارس الخاصة
وتالمذتها.

■ اين لجنة املؤرش اليوم؟
□ نلوم االتحاد العاميل عىل عدم تحريكه
لجنة املؤرش يف الوقت الراهن ،اذ مثة قطبة
مخفية بني االتحاد والحكومة واصحاب العمل
ما يؤخر عمل مؤرش الغالء و ُيضعف القدرة
الرشائية ،ويراكم عىل اصحاب العمل والدولة
عملية تصحيح االجور عىل نحو مضاعف.

■ لكن هذا املوقف ُيغضب املعلمني؟
□ يجب اعادة درس السلسلة ملصلحة
املعلمني عىل نحو متأن ،والنظر اىل تأثرياتها
وانعكاساتها عىل االقساط املدرسية ،وتبيان
االنعكاسات املالية عىل االقساط وحجمها
بعيدا من االرقام التي تناولتها الدولة
واملعلمون .هذا االمر ال ُيغضب املعلمني امنا
يريحهم و ُيريح الطالب وأهاليهم من ذوي
الدخل املحدود ،واال فإن االنهيار سيشمل
الفئتني ،املعلمني واهايل الطالب.

رئيس االتحاد العام لنقابات عامل لبنان مارون الخويل.

ال نستطيع املوافقة على
طلب املعلمني
■ هذا يعني ان مثة تراجعا يف االداء؟
□ بالطبع .الرتاجع يف االداء من اطراف االنتاج من دون درس االنعكاسات
الثالثة ،وهو نتيجة االهامل والالمباالة من السلبية للسلسلة

االتحاد العاميل واصحاب العمل .من املستحيل
التهرب من تصحيح االجور باعتبار ان اي
تصحيح بسيط ال يؤثر عىل الدورة االقتصادية،

■ وماذا تقول للمعلمني؟
□ ال نستطيع املوافقة عىل مطلب املعلمني
ولو انه حق ،من دون ان ندرس انعكاسات
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مقال
السلسلة .من الرضوري الفصل يف الدرجة
االوىل يف اقرار السلسلة بني القطاع العام
واملعلمني ،وتاليا اعطاؤها فورا ملوظفي
القطاع العام والرتيث يف تنفيذها ملصلحة
املعلمني يف املدارس الخاصة اىل حني تبيان
الكلفة الحقيقية عىل االقساط ومصادر متويل
السلسلة.
■ ُيفهم من ذلك ان لديك مالحظات عىل
السلسلة؟
□ ينبغي ملبدأ دعم املطالب النقابية ان
ينطلق من درس تأثريها ايجابا او سلبا عىل
الفئات االجتامعية .وهذا خطر يجب ان ال
ُيستهان به يف حال اقرت السلسلة يف شكلها
الراهن وفق االرقام املرصح بها .يف هذه الحال
ستشكل كارثة اجتامعية وخصوصا حيال
سحب االف الطالب والتالمذة من املدارس
الخاصة .هذه مخاوف ُتقلقنا ومل نعد نستطيع
السكوت عنها الن مصلحة ابنائنا فوق كل
اعتبار ،خصوصا وان املدرسة الرسمية تعاين
حال غيبوبة تعليمية ،وال تستطيع يف املقابل
ان تكون البديل من املدارس الخاصة.
■ يف حال اقرار السلسلة ،ما هو تأثريها عىل
الوضع االقتصادي العام؟
□ تأثر اقرار السلسلة جيد عىل االقتصاد،
مبعنى ان رفع اجور القطاع العام يلحقه رفع
االجور يف القطاع الخاص ايضا ،وهذا امر
بديهي .لذا اذا نظرنا اىل مسألة االجور يف
لبنان ،نرى االرقام املحددة يف السلسلة قريبة
جدا من أرقام الحد االدىن الحقيقي لألجور
الذي يجب ان يستخدم يف القطاع الخاص يف
حال اقرار تصحيح األجور.
■ اال تالحظ ان مثة مشكلة يف التمويل؟
□ نحن يف املعارضة النقابية نرفض يف الشكل
عىل نحو قاطع التمويل عرب الرضائب والرسوم
املبارشة ،وخصوصا زيادة الرضيبة عىل القيمة
املضافة  ،TVAوتاليا ينبغي ايجاد مصادر
اخرى كاالمالك البحرية والنهرية والرسوم
العقارية واالرباح املتأتية من العقارات
وزيادة الرضيبة عىل االرباح املرصفية

كلفة السلسلة ...والتمويل
أخطأ املسؤولون املعنيون حني طرحوا سلسلة
الرتب والرواتب يف وقت تعاين الدولة شحا
يف املوارد ،وتحوط الوطن ازمات اقليمية
خطرية ،فضال عن الجمود الذي يصيب معظم
القطاعات االقتصادية .وفق مصادر يف الهيئات
االقتصادية ،جاءت املطالبة بإعطاء السلسلة
بعدما اعطيت للقضاة قبال ،ما دفع األساتذة
الجامعيني يف القطاع العام اىل تطبيقها يف
املستوى عينه .لكن ،رغم ان املطالبة بإقرار
السلسلة محق ،ال يخفى عىل القايص والداين
ان القطاع الخاص يعاين مشكالت يستحيل
معها متويلها عرب الرضائب املبارشة وغري
املبارشة ،ما يؤدي اىل تراجع ادائه.
اقرت سلسلة الرتب والرواتب يف مجلس
الوزراء ،فيام حكومة الرئيس نجيب ميقايت
عىل ابواب االستقالة ،واستقالت فعال ،وال
تزال حتى تاريخه تسمى "حكومة ترصيف
اعامل" يف انتظار تأليف الحكومة العتيدة،
ما يؤكد ان موضوع السلسلة سيايس .منذ
ذلك الحني ،بدأت "جمرة" السلسلة ترمى
من مكان اىل آخر .ال احد يستطيع ان ينفرد
باتخاذ القرار يف شأنها ،حتى ان وزير املال
محمد الصفدي فوجىء مبا اوردته السلسلة
من ارقام ،مام يوحي بان االخرية مل تدرس
بدقة اثر استقالة الحكومة ،وخصوصا حيال
كلفتها .يذهب معظم مبالغ السلسلة عىل
املديني املتوسط والطويل اىل املتقاعدين
(معظم موظفي القطاع العام يبلغ عمرهم
نحو  55عاما وما فوق).
يف هذا السياق ،ترى مصادر مطلعة ان متويل
السلسلة مع مرور الزمن سيكون "قنبلة
موقوتة" ،وتتخوف من ان يزداد تراكم الكلفة
سنويا ،اذ انها تتضاعف كل  6سنوات ،يف حني
ان مبلغ التمويل سيكون ثابتا اذا مل يرتاجع،
اال يف حال اقرار اصالحات هيكلية وتطبيقها
يف القطاع العام وادارة الدولة.
وترشح املصادر عينها ان عرض السلسلة
بحسب نظامنا الدستوري ،اخذ طريقه إىل
النقاش يف مراحل عدة ،ابرزها إحالة السلسلة

عىل اللجان النيابية املشرتكة التي احالتها
بدورها عىل اللجان الفرعية برئاسة النائب
ابراهيم كنعان .التقت االخرية املعنيني بشؤون
السلسلة وهم افرقاء االنتاج (الحكومة،
الهيئات االقتصادية ،هيئة التنسيق النقابية،
االتحاد العاميل) ،وتبني ان كلفة السلسلة
تبلغ  1600مليار لرية ،بينام مل يتجاوز متويلها
وفق املرشوع املطروح  900مليون ،بعد
درس اللجان الفرعية التي ُاجربت عىل عرض
طروحات اخرى للتمويل .وهذا يعني ان
كلفة التمويل مل تتوافر حتى تاريخه .علام ان
اللجان املشرتكة والفرعية غري مخولة دستوريا
اقرار السلسلة ،امنا درسها وابداء املالحظات
عليها ما يعني اننا ذاهبون اىل اقرارها عرب
التصويت يف الهيئة العامة يف مجلس النواب.
وال يغيب عن بال احد ان الحكومة الجديدة
وحدها املخولة سحبها متى الحظت انها ال
تتناسب ومصلحة الدولة.
كذلك ترى املصادر ان مبدأ تفسري السلسلة
غري عادل ،يف حني ان االنجع يف هذا السياق
تفكيكها ،مبعنى ان ُتعطى لكل قطاع عىل
حدة ،و ُتعطى الزيادة لكل موظف وفق
كفايته وانتاجيته ،وليس عشوائيا .علام ان
كلفة السلسلة للمعلمني يف القطاع العام ال
تتجاوز  ،% 11اما كلفتها التي تشمل بقية
موظفي القطاع العام فتبلغ .% 89
يف املحصلة ،يع ّرض اقرار السلسلة سلة واحدة
الدولة لعجز ،ما يدفع اىل القول برضورة
تفكيكها ،واالخذ يف االعتبار مصلحة املوظفني
املترضرين .علام ان معلمي القطاع العام
افادوا من زيادة غالء املعيشة كسلفة عىل
املعاش منذ عام  ،2012يف حني ان معلمي
القطاع الخاص مل يقبضوها بعد ،مع ان بعض
املدارس الخاصة رفع االقساط فيام عجز
االهايل عن تسديدها.
َمن يتحمل مسؤولية هذا التقهقر الذي يدفع
مثنه املواطنون وحدهم؟
هيثم العجم

haytham.ajam@hotmail.com
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والرضيبة التصاعدية عىل االرباح .علام انه
ينبغي ان يرافق اقرار السلسلة اعادة درس
خفض بعض الرسوم العقارية وتحديدا حيال
املنازل الصغرية التي ال تتجاوز مساحتها
 200مرت ،وان ال ُتفرض الرضيبة عىل الفوائد
املرصفية ،وامنا وضع رضيبة تصاعدية عىل
ارباح املصارف وعملياتها.
■ مثة مطالب اخرى يجب ان ترافق اقرار
السلسلة؟
□ من الرضوري تنظيم النقل املشرتك بايجاد
نقل حقيقي يف كل املناطق ،وزيادة املنح
املدرسية ،واعادة تحديد هوامش الربح يف
املدارس الخاصة بغية لجم ارتفاع اسعار
االقساط ،ودعم املدارس الرسمية والخاصة،
واعادة تفعيل االحكام القضائية الصادرة
عن مجالس العمل التحكيمية وترسيعها
لبت القضايا العاملية عىل نحو ال تتجاوز 5
اشهر ،وفتح غرف جديدة ملجالس العمل يف
جبل لبنان ،وذلك للتصدي لعمليات الرصف
العشوائية واملنظمة ،ومن اهم اسبابها اليوم
استبدال العاملة اللبنانية بالسورية .علام
ان هذه املطالب ميكن تحقيقها بقرارات
من الحكومة العتيدة .مطالب ال تحتاج اال

البنك الدولي:
خسائر لبنان من النزوح
السوري  7مليارات ونصف
مليار دوالر

لقرار حكومي يفيد عامل لبنان عىل املستوى
االجتامعي.
■ ما هي ابرز املواقف النقابية من النازحني
السوريني؟
□ نأسف لطريقة التعامل املستهرت يف مسألة
النازحني السوريني ،والسياسة التي اتبعت
يف استقبالهم ،مح ّمال الحكومة املستقيلة
مسؤولية التداعيات االقتصادية واالجتامعية
الناجمة عن هذا اللجوء .وهي كارثية نتيجة
الفوىض والتجاذب السيايس داخل مجلس
الوزراء يف ملف حساس ،وعدم التخطيط وال
سيام املزايدة وان عىل حساب الوطن.

■ هل لديك ارقام محددة يف هذا السياق؟
□ تقرير البنك الدويل الذي صدر اخريا أبلغ
وصف وأد ّقه لتأثري اللجوء السوري اىل لبنان.
استخدم ارقاما دقيقة اولية حيال خسارة لبنان
 7مليارات ونصف مليار دوالر ،واستهالك
البنى التحتية ومزاحمة اليد العاملة السورية
العامل اللبنانيني ،اذ سيرصف من جراء ذلك
نحو  170الف عامل لبناين تحت تأثري هذا
اللجوء.
■ هل قمتم بتحرك لتدارك املشكلة؟
□ تحركنا منذ نحو عامني ورفعنا الصوت يف
اتجاه الحكومة ،وخصوصاً الوزراء املعنيني،
وسلمناهم خططا لتنظيم النزوح والحد من
تداعياته ،اال انهم تجاهلوا مذكراتنا ومخاوفنا
وهواجسنا تحت حجج سياسية تتصل بامللف
السيايس السوري .يف املقابل ال يسعنا اال تثمني
موقف مؤسسة االمن العام التي ادارت ملف
النازحني بكل مهنية واحرتاف .هذا الدور هو
حصن لبنان مستقبال عرب بيانات
الوحيد الذي ّ
املعلومات واملراقبة واملتابعة ألعداد النازحني،
وهذا يعود اىل حكمة املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابرهيم ودرايته يف هذا الشأن.
ه .ع
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رأي

بقلم

الدكتور يسار ناصر

خبير مالي واقتصادي ،استاذ جامعي

االقتصاد الوطني
مشاكل حالية وحلول مستقبلية
يحتاج التطور والنجاح الي دولة اىل تكامل وتوازن بني
مقدراتها الوطنية وركائزها االجتامعية واالقتصادية.
هذا التطور يزيد من الطاقات االقتصادية الكامنة
ويؤسس لقدرات تنافسية تساهم يف مزيد من النمو
واالنتاج املجدي .هذه الدورة االقتصادية االيجابية
تؤدي بدورها اىل ارتفاع الرثوة الوطنية ،ما يسمح
مبزيد من االستثامرات واالنتاج ذي القيمة املضافة.
لكن اين لبنان من هذا التكامل االقتصادي والدورة
االستثامرية املنتجة؟ وكيف علينا مواجهة السنوات
املقبلة؟
يف لبنان طاقات ومؤهالت عدة مساندة لخلق دور
وأفق استثامري سليم ملن يريد املشاركة يف العملية
االنتاجية .املشكلة الحقيقية هي عدم وجود سياسة
اقتصادية متكاملة عىل املستوى الوطني لتظهري هذا
الدور .يف لبنان نرى صيفا وشتاء تحت سقف واحد:
ادارة عامة تعاين وقطاع خاص يحاول النمو واالستثامر
رغم عدم املساعدة والتشجيع؛ موازنة عامة دامئة
العجز وقطاعات تزدهر ،سلطة تنفيذية مشلولة
سياسيا يف مقابل كفايات لبنانية طموحة.
لبنان يف حاجة ماسة اىل دراسة وافية لقدراته التنافسية
لتطويع هذه العوامل ،وخلق خطة متكاملة تشرَ ح
مشاكل اليوم بابعادها كلها ،وتقدم الحلول الالزمة
كيل ذي دميومة نجاح واستقرار.
نحو اقتصاد ِ
هذه الخطة ،من خالل الدولة ،يف حاجة اىل:
 1ـ خلق بيئة اقتصادية مناسبة عرب القوانني التي تحمي
املستشمرين وقضاء فعال ،مع اهمية خاصة الدارات
التفتيش والتدقيق النها ضامن االقتصاد الوطني.
 2ـ ترشيد االنفاق العام ودمج بعض االدارات
والوزارات .ال جدوى من ابقاء كثري من القرارات
موزعة الصالحيات واملراجع عندما يكون توحيدها

اقدر عىل معالجة املشاكل .وهذا ينطبق عىل االقتصاد
واالمن ،اىل الصناديق والهيئات املتشابهة االدوار.
 3ـ االستفادة من الطاقة الكبرية للمهاجرين اللبنانيني
ومساعدتهم عىل االستثامر املجدي يف مشاريع تهمهم
والوطن.
 4ـ تشجيع املصارف اللبنانية عىل االستثامر الطويل
االجل من خالل ضامنات واضحة ،تحمي االستثامرات
وتحصنها مع عائدات مقبولة ،تستطيع عربها املصارف
ّ
املساهمة يف ودائعها كام يف اموالها الخاصة.
 5ـ دعم مبادرات التمويل الخاصة والعامة يف املناطق
الريفية (كالصناعات الزراعية واملنسوجات واالشغال
اليدوية ذات القيمة العالية) ،االمر الذي يبقي اهلها
يف ارضهم بعيدا من ضواحي املدينة املكتظة ،ويجعل
النمو املتوازن حقيقة اجتامعية واقتصادية واقعية
تشمل الجميع.
 6ـ تفعيل الرشاكة الحقيقية والكاملة بني القطاعني
العام والخاص .من شأن هذه الرشاكة تخفيف العبء
الكبري عىل موازنة الدولة ،مبا ان اي خطة رشاكة
لالستثامر الشفاف الخاص بالبنى التحتية كمصايف
التكرير الرئيسية واملحطات الكهربائية ومشاريع الري
والسدود والنقل العام ،اىل القرى الذكية املخصصة
للتّكنولوجيا العالية ،يكون مردودها عىل ارجاء الوطن
وابنائه جميعا.
 7ـ االستفادة الناجحة من خالل صندوق سيادي
مستقل الدارة الرثوة الوطنية للغاز الطبيعي
واستثامرها.
لكن اهم ما ميكن القيام به ،رسيعا ،خلق مناخ امني
مستقر رغم كل احداث املنطقة ،يسمح برتسيخ االميان
بلبنان ومقدراته .ان االمن الفعال هو اساس االقتصاد.
من دونه ال قيامة الستثامر او تخطيط.
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مؤشر«ليغاتوم» لإلزدهار :2013
لبنان  98عامليًا والسابع إقليميًا
ّ
حل لبنان يف املرتبة  98عاملياً بني 142
دولة مدرجة يف مؤرش االزدهارProsperity
 Indexالصادر عن “معهد ليغاتوم”
 Legatum Instituteعام  ،2013بينام ّ
حل
يف املرتبة السابعة بني  15دولة عربية.
احتل املرتبة  33بني  37بلداً من الدول
ذات الدخل املتوسط اىل املرتفع ،وتراجعت
مرتبته  13نقطة من  85يف مسح عام ،2012
فش ّكل ـ اىل جانب تونس وغانا ـ االنخفاض
الثالث األدىن عاملياً متقدماً عىل مونتينغرو
وماالوي التي سجلت املرتبة العاملية ّ
لكل
منهام انخفاضاً بلغ  14نقطة.
عاملياً ،تق ّدم عىل الجزائر وغانا وإيران،
ّ
وتأخر عن البوسنة والهرسك وهندوراس
وأرمينيا.
إقليمياً ،تأخر عن اإلمارات العربية املتحدة
والكويت والسعودية واملغرب واألردن وتونس؛
وتقدم عىل الجزائر وإيران والعراق وأنغوال بني

الدول ذات الدخل املتوسط اىل املرتفع.
منها عىل أنه احد أسس االزدهار عىل
ً
ً
ويستخدم مؤرش االزدهار تعريفا كليا املدى الطويل .وترتكز تصنيفات املؤرش عىل
لالزدهار ،ويشمل يف مك ّوناته الرثوة املادية معدل بسيط من النقاط للمؤرشات الفرعية
ونوعية الحياة .وخلص إىل أن األمم األكرث لكل بلد.
ً
ّ
ازدهاراً يف العامل ليست بالرضورة بلدانا
وحل لبنان يف املرتبة  93عامليا ،والثامنة
متلك أعىل مستوى من الناتج املحيل عربياً ،و 26بني الدول ذات الدخل املتوسط
اإلجاميل ،بل التي يعيش مواطنوها براحة اىل املرتفع يف املؤرش الفرعي املعني
ويتمتعون بصحة جيدة.
باألساسيات االقتصادية .ويق ّوم املؤرش أداء
وتغطي بيانات املؤرش  89عام ًال متغرياً الدول يف أربعة مجاالت أساسية لتعزيز
مصنّفة يف  8مؤرشات فرعيةُ ،يع َّرف كل االزدهار هي :سياسات اإلقتصاد الكيل
والرضا والتوقعات االقتصادية واألساس
للنمو وفعالية القطاع االقتصادي .وتراجعت
مرتبته العاملية  30نقطة من املرتبة  63يف
مسح عام  ،2012فش ّكل ـ اىل جانب تنزانيا
يشمل مؤشر االزدهار
ـ االنخفاض الثالث األدىن عاملياً ،متقدماً عىل
في مكوناته الثروة
سوريا التي سجلت انخفاضاً بـ 52نقطة
الحياة
املادية ونوعية
ومايل التي سجلت انخفاضاً بـ 33نقطة.
ويف مؤرش آخر يتعلق بالحكم الرشيد ،أو ما
يعرف بالحوكمةّ ،
حل يف املرتبة  104عاملياً،
والعارش عربياً ،و 30بني الدول ذات الدخل
املتوسط اىل املرتفع ،عل ً
ام أن هذا املؤرش
يعكس مستوى نزاهة السلطات وفاعليتها يف
حفظ النظام ،ونزاهة االنتخابات واملشاركة
السياسية .وتقدمت مرتبته العاملية ثالث
نقاط من املركز  107يف مسح عام .2012
عاملياً ،تقدم لبنان عىل مرص وأوغندا
وهندوراس ،وتخلف عن الجزائر وتنزانيا
واإلكوادور.
ّ
فحل قبل مرص وموريتانيا
أما اقليمياً،
واليمن والسودان والعراق فقط ،وقبل
أذربيجان والبوسنة والهرسك وإيران وروسيا
البيضاء وفنزويال وأنغوال والعراق بني الدول
ذات الدخل املتوسط اىل املرتفع.

2014
عدد  - 4كانون الثاني 2014

«ميريل لينش» :لبنان
العائد  19األعلى في الدين الخارجي

لفت مؤرش «مرييل لينش» اىل أن لبنان سجل
نسبة عائد عىل الدين الخارجي بلغت 2,08
 %يف األشهر العرشة األوىل من عام ،2013
أي العائد  11األعىل بني  35سوقاً يف أوروبا
الرشقية والرشق األوسط وأفريقيا ،والعائد 19
األعىل بني  63سوقاً ناشئة مشمولة يف املؤرش.
وتق ّدم أداؤه عىل أداء أوروبا الرشقية والرشق
األوسط وأفريقيا التي بلغ العائد فيها نسبة
 ،% 1,16وعىل أداء األسواق الناشئة والتي
بلغ العائد فيها  % 3,34يف األشهر العرشة
األوىل من عام  .2013كذلك تقدّم أداء دينه
الخارجي عىل أداء البلدان الحاصلة عىل
التصنيف السيادي ذاته وبلغ العائد فيها
.% 0,04

وسجل لبنان النسبة الرابعة األعىل عىل الدين
ّ
الخارجي بني  18بلداً يف الرشق األوسط
وأفريقيا يف األشهر العرشة األوىل من عام
 ،2013متقدماً عىل البحرين ( ،)% 2,07وغانا
( ،)% 1,97والغابون  ،)% )1,70فيام تأخر
عن ساحل العاج ( ،)% 8,86واألردن (6,49
 ،)%وأنغوال ( .)% 3,27ومن حيث الدوالر،
سجل نسبة عائد عىل الدين الخارجي 2,04
ّ
 %يف األشهر العرشة األوىل من عام ،2013
أي العائد العارش األعىل يف أوروبا الرشقية
والرشق األوسط وأفريقيا ،والعائد  18األعىل
بني األسواق الناشئة.
سجل نسبة عائد عىل الدين
يف موازاة ذلكّ ،
الخارجي  % 2,31يف ترشين األول  ،2013أي

العائد  19األدىن يف أوروبا الرشقية والرشق
األوسط وأفريقيا ،و 26األدىن بني األسواق
الناشئة يف ذلك الشهر.
وتقدم أداؤه عىل أداء أوروبا الرشقية والرشق
األوسط وأفريقيا التي بلغ العائد فيها نسبة
 ،% 2,27فيام تأخر عن أداء األسواق الناشئة
التي بلغ العائد فيها  ،% 2,68وعىل أداء
البلدان التي حصلت عىل التصنيف السيادي
ذاته ،وبلغ العائد فيها  % 3,21يف ترشين
األول .2013
سجل لبنان النسبة  11األعىل من حيث
أخرياّ ،
العائد عىل الدين الخارجي يف الرشق األوسط
وأفريقيا يف ترشين األول ، 2013متأخراً عن
رواندا (.)% 5,61
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في األقتصاد
مطالب مستخدمي كهرباء لبنان والمياومين بين إفالس الشركة والوعود

صالح :تصحيح التعويضات وتصويب اإلستشفاء
حيدر :التشركة لم توقف التعديات

تواجه الحركة النقابية هجمات من بعض اصحاب
العمل واملنتفعني من الفوضى القائمة جراء تالشي
التحركات العمالية التي تغير الوقائع الشعبية
املرة .وبسبب سياسات رسمية وغير رسمية تحاول
ماذا تحقق من مطالب مستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان وعاملها؟ هل وصلت
حقوق عامل املتعهد وجباة اإلكراء (العامل
املياومني) اىل أصحابها؟
وفق رئيس اتحاد املصالح املستقلة
واملؤسسات العامة ،رئيس نقابة مستخدمي
مؤسسة كهرباء لبنان وعاملها ،رشبل صالح
ميلك االتحاد "استقاللية كمؤسسات عامة،
اذ تتمتع بطابع خدمايت يخولها التحرك
الفاعل يف سبيل تحقيق االهداف النقابية.
لذا ،فإن وسائل الضغط التي منلكها بغية
املطالبة بحقوقنا هي وحدتنا النقابية
والعاملية ،وعدم السامح للخالفات بأن
تدخل بيننا ،رغم ان السياسات الحكومية
تحاول مراراً رضب العمل النقايب والنقابات
عينها ،خصوصا وان مثة "تفريخا" لالتحادات
العاملية التي تبقى غايتها الوحيدة نسف
الحركة العاملية يف منطقتنا العربية جراء
ما يسمى الربيع العريب ما يؤثر سلبا عىل
الحركة العاملية".
هل يعني ذلك ان "تفريخ" االتحادات
يحول دون تحقيق املطالب العاملية؟
يوضح صالح" :بالطبع ال .لدينا كنقابة
مستخدمي الكهرباء تاريخ عريق يف العمل
النقايب يف ظل وحدتنا النقابية .كنا وال نزال
املؤسسة الوحيدة الصامدة رغم تعرض
عاملنا لحوادث عمل جراء اصالح اعطال
الكهرباء يف كل املناطق ويف ظروف قاهرة
(حوادث امنية وغريها) .عامل الكهرباء
يسهرون عىل حامية نقابتهم العاملية

ضرب مصالح العمال ،في ظل انعدام فاعلية ثالثية
التمثيل (الدولة واصحاب العمل والعمال) ،تصطدم
املطالب العمالية بالحركة النقابية التي فقدت
عنصر الوسيط وهو الحكومة.

غري املسيسة وغري القابلة للمساومة عىل
حقوق العامل".
ما هي ابرز املطالب؟
يجيب" :رضورة تصحيح املادة  45من
قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462
 2000/التي تتعلق بتعويضات املستخدمني
والعامل ،اذ ان االزمة االقتصادية اشتدت
يف الوقت الراهن خالفا ملا كان عليه الوضع

ّ
تحضر نقابة املستخدمني
مشروع قانون استشفاء
العمال الحاليني والقدامى

رئيس نقابة مستخدمي مؤسسة كهرباء
لبنان وعاملها رشبل صالح.

عام  ،2000باعتبار ان الحكومة آنذاك
اقرت مبدأ تعويض  30شهرا للعامل عند
تركهم العمل .ومن الرضوري تعديل املادة
يف الوقت الحارض وتعزيز استمرارية وضع

االستشفاء يف حال تنفيذ القانون ،462
ودميومة العمل يف ظل "الترشكة" (الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص) ،وتأكيد
الحوافز املضافة اىل القانون ،واملصادقة
عىل النظام الداخيل من مجلس الخدمة
املدنية ،وتنفيذ الرتفيعات (الرتقيات)
يف حق الزمالء العامل واملستخدمني يف
السنوات املحددة".
يعاين العامل واملستخدمون من معوقات
االستشفاء وخصوصاً عند ترك العمل ،فام
هي الحلول املقرتحة النهاء املعاناة؟
يلفت صالح اىل اهمية "ايجاد حل نهايئ
ملوضوع االستشفاء .يف هذا السياق تحضرّ
النقابة ملرشوع قانون لالستشفاء والطبابة
واالدوية للعامل واملستخدمني الحاليني
والقدامى ،وذلك عرب طابع مايل استشفايئ
يوضع عىل جميع املعامالت املنفذة يف
مؤسسة كهرباء لبنان".
ويختم آم ًال يف ان "يتم التعاون بني
نقابتنا وادارة مؤسسة الكهرباء لتنفيذ
هذه املطالب ،اال انها تتطلب يف نهاية
االمر اصدار قرارات من مجلس الوزراء.
تعكف النقابة عىل تحضري مشاريع
قوانني ومراسيم اىل حني تأليف الحكومة
العتيدة التي هي وحدها املخولة بت
املطالب واقرارها .نحن نتبع سياسة
الرتيث يف اقرار الخطوات التصعيدية
يف انتظار الحكومة املقبلة التي تتخذ
املواقف املعينة سلبا او ايجابا ،وعندئذ
يبنى عىل اليشء مقتضاه".
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 ...ومصري العامل املياومني
أين وصلت بذلك قضية العامل املياومني يف
مؤسسة كهرباء لبنان؟
مؤسسة كهرباء لبنان سبّاقة
املؤسسة
مستخدمي
يرى امني رس نقابة
الى اطالق "التشركة"
وعاملها غسان حيدر "ان هذه املسألة
من املوضوعات الحساسة جدا التي مل
يتناولها كثريون من املسؤولني الرسميني
جديا ،باعتبار انها تتعلق بفئة كبرية من
العامل واملستخدمني اطلق عليها بدعة ما
يسمى عامل املتعهد وجباة االكراء .وهي
مسألة تهم املؤسسات العامة يف الدولة،
وتتعلق مبا يسمى "الترشكة" او الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص .كانت مؤسسة
كهرباء لبنان السباقة اىل اطالق موضوع وأمني رس النقابة غسان حيدر.
الترشكة بناء عىل دراسة اعدتها وزارة
الطاقة واملياه بدأ العمل فيها منذ نحو عام
ونيف عرب رشكات مقدمي الخدماتُ .وعد
املواطنون باملنّ والسلوى واعطاء التيار الحرص :تحسني الجباية ،نزع التعديات عن
الكهربايئ خالل مدة وجيزة  24/24ساعة ،شبكة الكهرباء ،تأهيل الشبكات عىل كل
مع ما يستوجب لهذه الرشكات من اعامل االرايض اللبنانية ،وضع حد لرسقة املحطات
ينبغي ان تقوم بها عىل سبيل املثال ال والشبكات ،تركيب العدادات واملحطات

واملخارج الخاصة ،تحسني الوضع املايل
ملؤسسة الكهرباء".
ويؤكد حيدر" :مل يتحقق يشء من هذه
الوعود .تأخرت الجباية وزادت رسقات
الشبكة واملحطات ،ومل ينفذ تركيب
العدادات واملحطات واملخارج الخاصة ،حتى
بات املواطن ينئ من التلكؤ الحاصل من
هذه الرشكات ،علام ان البنود الوارد ذكرها
مدفوع مثنها سلفا ملدة تجاوزت سنة".
يف املحصلة ،يشري حيدر اىل ان "كل املشاريع
املطروحة من ترشكة او خصخصة لن تؤدي
اىل النتيجة املطلوبة ،ألن مؤسسة كهرباء
لبنان تحتاج اىل امرين اساسيني :االول
توفري معامل لزيادة انتاج الطاقة ،وضخ دم
جديد من العامل واملستخدمني واملهندسني
يف املؤسسة وغريها من املؤسسات العامة
التي باتت هرمة نتيجة عدم التوظيف ،اال
اذا كانت الحكومات املتعاقبة تعتزم ازالة
املؤسسات العامة والتهرب من املسؤوليات
امللقاة عىل عاتقها يك تحولها رشكات خاصة"

ه.ع.
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أتى الشتاء...
حذار أن يستدرجكم البرد واألعياد
نصائح غذائية تالزم فصل الشتاء ووالئم
األعياد

يف الشتاء تنخفض الحركة نتيجة برودة الطقس،
وتنتاب االشخاص حال من الخمول والكسل
والجوع ،اىل املوائد يف مناسبات االعياد ،فيزداد
معدل تناول املأكوالت الدسمة ويرتفع الوزن
لدى غالبية االشخاص .لذا ،من الواجب التقيد
بنصائح وارشادات لتجنب السمنة يف هذا
الفصل ،واملحافظة عىل رشاقة الجسم مثل:
• الخروج يوميا يف الهواء الطلق ،والسري نصف
ساعة واكرث لتنشيط املزاج والدورة الدموية.
• تجنب السهرات الطويلة التي ال تخلو من
وجود االطعمة الغنية بالسعرات الحرارية،
والنوم يف ساعة مبكرة لتفادي اكتساب مزيد
من هذه السعرات.
• يف حال الجلوس فرتات طويلة من دون حراك،
محاولة اقتناص الوقت للقيام ببعض الحركات
لتليني القدمني واليدين ما يساهم يف تحريك
الدورة الدموية.
ّ
• النوم يف شكل متواصل من دون تقطع  7او 8
ساعات ليال ،بحسب حاجة الجسم.
• اختيار صنف واحد من الحلويات ،والحرص
عىل تناوله ببطء.
• من املمكن اضافة التوابل والبهارات اىل
الطعام إلعطاء نكهة يف اثناء تناول الطعام ،من
دون أن تزيد يف الوزن.
• ان ال يتجاوز وقت تناول الوجبة اكرث من 20
دقيقة.
• من املفضل أن يتضمن العشاء ثالثة انواع من
الخرض.
• تناول الحساء الساخن املك ّون من الخرض
والغني بالفيتامينات يوميا .
• من املستحسن عدم تناول السندويشات
املحشوة بالجنب واملايونيز والدهون،
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واالستعاضة عنها برشائح الطامطم او الخيار.
• محاولة االستغناء عن السكر يف املرشوبات او
التقليل منه .
• االستغناء عن الشاي االحمر والنسكافيه
والقهوة ،واستبدالها بالشاي االخرض.
• ينصح يف الشتاء بتناول الشوكوال الداكن .اما
الكمية املسموح بها يف اليوم الواحد فهي 20
غراما .مع العلم ان فوائد الشوكوال الداكن:
• يحتوي عىل مواد مضادة لالكسدة ،ويساهم
يف التخفيف من امراض القلب.
• يعطي الطاقة للجسم .
تحسن
• يحتوي عىل مادة املاغنزيوم التي ّ
املزاج.
• يساعد عىل تخفيف الضغط.

مرشوبات ساخنة قليلة السعرات

نصائح لتجنب االصابة باالنفلونزا الشتوية كيف نوازن في الشتاء
بني الدفء والحرارة
تكرث االصابات باالنفلونزا يف الشتاء .من املمكن وتجنب زيادة السعرات؟

مكافحتها او الحد من االصابة بها من خالل
تناول:
• الزنجبيل الذي يحارب الرشح والغثيان.
• رشاب التوت.
• فليفلة حارة ،عصري الربتقال والحامض
والفراولة ،السبانخ والربوكويل .وتحتوي كلها
عىل  vitamine cالذي يقوي املناعة.
• شوربة دجاج تحتوي عىل مادة السيستيني
التي تحارب الرشح,
• الثوم والحبق والصعرتاالخرض.
• املرشوبات الساخنة كالشاي االخرض الذي
يحتوي عىل مواد مضادة لالكسدة ويعطي
الدفء للجسم.
يف سياق متصل ،يشعر الشخص خالل فصل
الشتاء بالحاجة اىل تناول املرشوبات الساخنة
باستمرار لالحساس بالدفء .لكن رمبا نرتدّد
قليال قبل تناول اي من املرشوبات الشتوية
خوفا من اكتساب املزيد من السعرات
الحرارية ،نتيجة تعدد االكواب املتناولة.
فالقهوة مثال تعترب يف ذاتها من املرشوبات ذات
السعرات املنخفضة .لكن اضافة مواد اليها
كالسكر والحليب ومنكهات القهوة يحيلها من
قهوة عدمية السعرات تقريبا إىل اخرى كثرية
السعرات برسعة فائقة.

لنقل لربد الشتاء وداعا واهال برشاقة دامئة من
خالل قامئة تضم اربعة مرشوبات شتوية ميكن
الي شخص تناول ما يفضله منها ،وبالكمية التي
تناسبه طوال اليوم ،ما مينح االحساس باالنتعاش
عىل مدار  24ساعة.

من هذه املرشوبات:

تصنيفات القهوة

ان كوبا من القهوة العادية تحتوي عىل نحو
سعرتني حراريتني .لكن كوبا كبرية من "الكراميل
التيه" قد توصلها إىل  1790سعرة .لذلك ميكن
الي شخص استهالك مئات السعرات برسعة
هائلة من بعض انواع القهوة الخاصة فحسب.
اما تصنيفات القهوة بحسب السعرات
الحرارية:
• كوب من  ice café lattéكامل الدسم يحتوي
عىل  244سعرة.
• كوب كبرية من ( iced moccaموك باردة):
 364سعرة.
• كوب كبرية من ( iced espressoسربيسو
باردة( 315 :سعرة.
• كوب كبرية من mocca frappuccino +
( crèmeموكا فرابوتشينو  +الكرمية)534 :
سعرة.
• كوب كبرية من chocolat + crème
(الشوكوال  +الكرمية) 544 :سعرة.

• شاي النكهات املنعش :لصنع كوب شاي ساخن
ذي نكهات طبيعية ،اليك الطريقة يف ثوان:
ضع ملعقة صغرية من الشاي مع املاء املغيل
بالطريقة املعتادة .ثم ضع ذرة من القرفة او
القرنفل الضافة نكهة حارة اىل الكوب .ميكنك
أيضا اضافة ذرة من الفانيليا لطعم حلواملذاق.
• الشوكوال الساخن :من اشهر املرشوبات
املرتبطة بفصل الشتاء .لكن رغم مذاقها
اللذيذ ،يحرص يف الغالب كثريون عىل تجنب
تناولها نظرا اىل سعراتها الحرارية العالية .من
هنا تقيض الطريقة الذكية العداد الشوكوال
الساخن لتناسب الحمية الغذائية باستخدام
الحليب الخايل من الدسم والسكر البني يف
اعداد الكوب ،حتى تقل نسبة السعرات التي
يحتويها املرشوب .اال ان للكافيني فوائد وارضارا:
ان تناول كمية زائدة من الكافيني يساهم يف
ترسيع رضبات القلب وعدم انتظامها وارتفاع
ضغط الدم ،االرق ،العصبية وحدة الطبع،
الصداع ،آالم البطن ،الغثيان والتقيؤ ،االسهال
وزيادة ادرارالبول .لذا يقتيض االنتباه اىل الكمية
التي نتناولها يوميا.
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ارتفاع الكوليسترول في الدم...

غذاؤكم دواؤكم

يطاول ارتفاع مستوى الكوليسرتول يف
الدم كثريين راهنا ،االمر الذي يهددهم
باخطار عدة ،وخصوصا االصابة بامراض
القلب والرشايني.
يف ما يأيت تسع نصائح عملية وفاعلة
للسيطرة عىل هذا االرتفاع ومحاربته.
غيوا منط غذائكم
اوال :رِّ
تأيت رضورة تغيري منط الحياة والنظام
الغذايئ إىل االفضل يف املرتبة االوىل ،عندما
يتعلق االمر بارتفاع مستوى الكوليسرتول
يف الدم .تتضمن ابرز التغيريات خفض
نسبة الكوليسرتول التي يحصل عليها
الجسم من املأكوالت ،وتاليا تقليل خطر
االصابة بامراض القلب واالوعية الدموية.
يحتاج جسمنا اىل كمية بسيطة من
الكوليسرتول يك يعمل عىل نحو صحيح.
لذلك عند اختيار املأكوالت التي نريد
استهالكها ،لنوجه تركيزنا عىل الصحية منها
وننىس امر تلك الغنية بالدهون واملصنعة.
ثانيا :ر ِّكزوا عىل الخرض والفواكه
ال بد من تناول خمس اىل سبع وجبات
من الخرض والفواكه يوميا ،كونها غري غنية
بالدهون املشبعة ،وتتضمن مواد مضادة
لالكسدة.
ثالثا :ال تنسوا املأكوالت البحرية
واظبوا عىل تناول وجبة من االسامك
البحرية مرتني عىل االقل يف االسبوع،
للحصول عىل بروتني خال من الدهون
واحامض اوميغا ــ  3الدهنية املفيدة
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لصحة القلب .اختاروا السلمون والتونا
والرسدين.
رابعا :تناولوا الحبوب الكاملة عىل الفطور
تحتل الحبوب الكاملة مكانة واسعة يف
محاربة الكوليسرتول .تناولوا صحنا من
الشوفان املجروش ،او اي نوع من الحبوب
الكاملة االخرى عىل الفطور .فااللياف
والكربوهيدرات املوجودة فيها تجعلكم
تشعرون بالشبع لفرتة طويلة .تساهم
الحبوب كذلك يف تقليل الكوليسرتول
الضار يف الجسم وفقدان الوزن .من
افضل الحبوب الكاملة :الذرة ،االرز البني،
الشعري ،حبوب القمح الكاملة.
خامسا :هل فكرتم يف املكرسات؟
للحفاظ عىل صحة القلب واالوعية
الدموية ،ينصح االطباء باستهالك املكرسات
(باعتدال طبعا) .حفنة منها مبثابة "عالج
لذيذ" يساعدنا عىل خفض الكولسرتول يف
الدم ،ذلك ان املكرسات تحتوي عىل نسبة
عالية من الدهون االحادية غري املشبعة
التي تخفض نسبة الكوليسرتول الضار يف
الدم ،من دون مساس الكوليسرتول الجيد.
سادسا :احموا القلب بالدهون غري
املشبعة
عند اعداد االطباق استخدموا زيت الزيتون
بدال من الزيوت النباتية والحيوانية
االخرى ،النه يحتوي عىل الدهون االحادية
غري املشبعة التي تعزز صحة القلب.
سابعا :اختاروا الكربوهيدرات الصحية
يحتاج جسمنا اىل الكربوهيدرات للتمتع
بالطاقة الالزمة للحركة والنشاط والعمل
والتفكري .اال ان اكرث مصادر الكربوهيدرات
من الخبز االبيض والبطاطا واالرز االبيض
واملعجنات وهي مأكوالت تزيد الوزن.
والوزن له أثر هائل عىل احتامل االصابة
بامراض القلب .حني يبدأ البطن بالنمو،
يزداد خطر ارتفاع ضغط الدم ومعدالت

الكولسرتول والسكري عىل نحو ملحوظ.
لصحة افضل ،اختاروا الحبوب الكاملة،
واالرز البني ،وحبوب القمح الكاملة،
والخبز االسمر ،واملعكرونة .تحتوي هذه
الخيارات عىل الكربوهيدرات باالضافة اىل
االلياف املفيدة ،من دون ان تع ِّرض الجسم
الخطار ارتفاع السكر والكوليسرتول.

حني يبدأ البطن بالنمو،
يزداد خطر ارتفاع ضغط
الدم ومعدالت
الكولسترول والسكري

ثامنا :وجبات الغذاء خارج املنزل
عند ارتياد املطاعم ،يهدم كثريون النظام
الغذايئ رسيعا ،جريا خلف االطعمة املت ّبلة
والحلوى واللحوم املقلية .لكن تذكروا ان
صحتنا اهم من هذه املغريات ،علام انه
ميكننا التمتع بطعم لذيذ ولكن غري ضار.
تاسعا :ضاعفوا النشاط الريايض
نصف ساعة فقط يف اليوم لن تشكل لدى
كثريين منا وقتا اضافيا .حافظوا عىل
مامرسة انشطة رياضية خفيفة يف املنزل
كل يوم ،من خالل التامرين الحركية ،او
امليش يف الصالة او حديقة املنزل.
يف املحصلة ،الوقاية من ارتفاع الكوليسرتول
يف الدم جزء من االسلوب الصحي للحياة.
ورحبوا
لذلك ودِّعوا العادات السيئة
ِّ
بالصحة.
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قضايا الثقافة
قبل اشهر اختارت “منظمة
االمم املتحدة للسياحة
العاملية» بيبلوس بوصفها
افضل مدينة سياحية عربية
لعام  .2013عامالن اساسيان
ساهما في هذا التتويج:
الحفاظ على الطابع االثري
والتراثي للمدينة ،وازدهارها
بمشاريع بيئية وتنموية خالل
السنوات املاضية

من هنا خرج تور إيل الجبييل لينرش االبجدية يف العامل.

أفضل مدينة سياحية لعام 2013

وملتقى األصالة والحداثة
جبيل مدينة الحرف ُ

تجسد هذا التجاور
لعل اكرث مدينة لبنانية ّ
والتناغم والتصالح بني املايض السحيق والحارض
هي جبيل (شامل بريوت) .املدينة الضاربة
يف التاريخ ،اختارتها “منظمة االمم املتحدة
للسياحة العاملية” اخريا كأفضل مدينة سياحية
عربية لعام  .2013يف املناسبة ،تس ّلم رئيس
البلدية زياد الحواط الوشاح االرجواين و»وسام

استقطبت املدينة حوالي
 500الف سائح عام 2012

مرفأ بيبلوس القديم .تتويج بيبلوس افضل مدينة سياحية عربية عام  2013يع ّد انجازا مهام للبنان.

االستحقاق الذهبي يف مجال االنجازات املتميزة
مع شهادة التم ّيز عن فئة املدن السياحية
العربية” ،فيام نالت جائزة املهرجانات الهام
كالب نيابة عن رئيسة “مهرجانات بيبلوس
الدولية” لطيفة اللقيس .جاء ذلك يف حفل اقيم
يف برج العرب يف ديب برعاية االمني العام ملنظمة
االمم املتحدة للسياحة العاملية طالب الرفاعي
وحضوره.
هكذا ،وسط الهجمة العمرانية العشوائية التي
تشهدها املدن واملناطق اللبنانية ،مبتلع ًة آثار
االجداد ،تقف بيبلوس منوذجا ساطعا المكان
التقدّم العمراين الحديث بشكل يتواءم مع ارثنا
القديم الذي يش ّكل نقطة قوة وعامال لجذب
السياح حول العامل .والدليل ان جبيل استقطبت
حواىل  500الف سائح عام .2012
اختيار هذه املدينة التي تعترب من اقدم
املدن يف العامل ،اذ تظهر الحفريات انها تعود
اىل اواخر االلف السابع قبل امليالد ،يعود إىل
عنرصين :الجهود الفردية والرسمية الرامية إىل
الحفاظ عىل الوجه االثري لها من خالل محاربة
العمران العشوايئ ،واالعتناء باالبنية االثرية
والرتاثية القدمية وصيانتها .اما العامل الثاين،
فهو املشاريع العمرانية الحديثة التي شهدتها
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املدينة خالل السنوات القليلة املاضية من دون
املساس باي شكل من االشكال بإرث املايض
الرتايث والثقايف .مثال ،افتُتح قبل اشهر سوق
جبيل التجاري يف حفل ضخم تخلله استعراض
لتاريخ سوق جبيل مع عرض صور السوق قبل
ترميمه وبعده .يف املناسبة ،لفت رئيس البلدية
زياد الحواط اىل “التفاف الجبيليني حول اعامل
املجلس البلدي التي تهدف اىل االمناء والتقدّم،
واىل متابعة مسرية االجداد واألوائل واآلباء
الذين عملوا يف سبيل املدينة وامنا باسلوب
عرصي ،حديث يحافظ عىل طابع االصالة الذي
حفرته السنون عىل جدرانها ورشفاتها وطرقاتها
واحيائها ومينائها ،ونحن نحميها برموش العيون
ليبقى الجامل جامال ،والجامد ناطقا ،والتاريخ
ناصعا ،واملسؤولية امانة”.
نفذت البلدية ايضا مبساعدة عدد من
املؤسسات الخاصة مجموعة مشاريع بيئية
كحديقة عامة  ،Wagon Parkوحدائق اخرى
يف أرجاء املدينة .كام ُأطلق اول ناد ريايض يف
الهواء الطلق ،ويجري العمل حاليا عىل مج ّمع
ريايض حديث يضم حوض سباحة مقفال وعددا

في املرتبة
الخامسة عامليًا
 Resilient cities 100من بني  400مدينة
من قارات العامل الست .حلت يف املرتبة
الخامسة .هكذا ،ستتلقى بيبلوس دعام
لوضع خطط حامية تراثها وآثارها وصونها
وتنفيذها .وقد هنأت رئيسة مؤسسة
"روكفلر" جوديث رودان رئيس بلدية
جبيل زياد الح ّواط ،واشادت بالدور الرائد
الذي ادته البلدية يف الحفاظ عىل معامل
املدينة وتاريخها وتراثها .وقالت" :سوف
تحظى جبيل باملساندة الفاعلة لتكون عىل
استعداد ملواجهة املستقبل ،وستكون بال
شك مثاال يحتذى به يف كل انحاء العامل".
تم اختيار املدن بناء عىل توصيات
يذكر انه ّ
لجنة مكونة من ستة قضاة ورؤساء
سابقني ،ابرزهم الرئيس االمرييك االسبق
بيل كلينتون والرئييس النيجريي االسبق
الوسيغان اوباسانجو.

نقطة على السطر

من أجل أن تبقى بيروت
عاصمة الكتاب العربي

احتضنت العاصمة اللبنانية ،خالل الشهر املايض“ ،معرض بريوت العريب الدويل للكتاب”
الذي ّ
ينظمه “النادي الثقايف العريب” باالشرتاك مع “اتحاد النارشين اللبنانيني” .املعرض
االعرق يف العامل العريب يج ّر وراءه تاريخا حافال من االنجازات التي جعلت من لبنان
عاصمة النرش العريب ،ومنارة النهضة والتنوير .مج ّرد انعقاد الدورة  57من “معرض
الكتاب” ،يف هذه الظروف السياسية واالقتصادية واالمنية غري املستقرة ،يعترب انجازا
ونجاحا حقيقيني يستحقان التحية .احتضن املعرض عرشات الدور اللبنانية والعربية التي
اطلقت مئات العناوين .استضاف كتّابا بارزين من لبنان العامل العريب ،و ّقعوا اعاملهم،
وشاركوا يف الندوات.
لكن “معرض بريوت” يطرح علينا مجموعة من االسئلة .اما زالت بريوت قادرة عىل ان
تكون العاصمة الفعلية لصناعة الكتاب وحركة النرش يف العامل العريب ،كام كانت يف العقود
املاضية؟ اىل متى سيبقى املعرض الذي قاوم سنوات الحرب الصعبة ،وبقي رمزا للوحدة
الوطنية ومنارة للفكر واالبداع ،قادرا عىل لعب دوره التنويري يف ظل الردّات ،واملوجات
التكفريية ،واالنقسامات السياسية الحادة التي مل تو ّفر احدا؟ اما زال يف وسعه االستمرار
باالدوات القدمية والعقلية القدمية ـــ من ترتيب االجنحة اىل برمجة النشاطات املوازية،
مرورا بطريقة تقديم العناوين واختيار املحاور العامة ـــ يف زمن التغريات والتح ّوالت
الحاسمة؟
كانت بريوت واحة الحرية فيام دول الجوار تنوء تحت نري االستبداد .لكن االوضاع تتغيرّ
برسعة لحسن الحظ ،ومتيض املجتمعات العربية رغم املخاض الصعب يف اتجاه االنفتاح
والحرية .كانت بريوت تتميز بصناعة نرش متطورة فنيا وتقنيا ،ومبهارات تسويقية فريدة،
اليوم هناك عواصم اخرى متتلك تلك املهارات اكرث فاكرث ،ومتتلك قاعدة قراء اوسع من
املتاح يف لبنان .كان الكتاب العريب يعاين من صعوبة عبور الحدود ومواجهة الرقابات،
فيلجأ إىل بريوت… اآلن يف الزمن االفرتايض واالنرتنت تغيرّ ت املعطيات ،والتغت املسافات
بني الكتاب والقارئ .ناهيك بان هذا القطاع من اساسه يشهد ثورات وتح ّوالت يف سياسة
النرش ،ويف ادوات النرش ووسائطه ،ويف التسويق واملبيع ،والتوزيع االلكرتوين والنرش
الرقمي سيغيرّ ان املعادلة ،فأين سيكون دور بريوت؟
اليوم عدد الق ّراء تراجع ،واالمية الثقافية تهدد األجيال الجديدة ،ومكافحة هذه اآلفات
تتطلب سياسة تربوية يفتقر اليها لبنان ودول املنطقة حتى اآلن .علام ان االعالم ،الفضايئ
تحديدا ،ال يلعب دوره يف دعم الكتاب والثقافة.
اخريا ال بد من االعرتاف بان الكثري من الرساميل التي كانت تضخها االنظمة العربية
شحت او تبخرت ،فيام نشهد بروز تجارب جديدة تراهن عىل الرشاكة
يف هذه القطاع ّ
االجنبية مثل “انطوان /هاشيت” ،و”مؤسسة قطر للنرش /بلومزبري” ،و”الرشوق/
بنغوين” .فهل تلك التجارب هي الحل البديل للخروج من االزمة التي يعاين منها النرش؟
تلك بعض التساؤالت التي يطرحها “معرض بريوت العريب الدويل للكتاب” .ورمبا كان عىل
منظمي املعرض ،وعىل كل املعنيني بقطاع النرش وصناعة الكتاب ،ان يجيبوا عنها ،ويواجهوا
التحديات ،قبل فوات االوان من اجل ان يبقى الكتاب ،وان تبقى بريوت عاصمة الكتاب.
سمري مراد
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من املالعب لرياضات مختلفة ُيفرتض ان يفتتح
قريبا ،اىل انطالق التحضريات النشاء مجمع
بلدي جديد من ضمنه متحف لالبجدية.
وملدينة الحضارة قصة طويلة مع االبجدية.
فاذا كان املرصيون القدماء ابتكروا النظام
الهريوغليفي ،والرافديون النظام املسامري ،فان
كنعانيي الشاطئ الرشقي للمتوسط استوحوا
النظامني لكتابة لغتهم ،فكانت النتيجة نظاما
ابجديا كتبوه باشارات مسامرية .هذه الكتابة
الفينيقية باالبجدية النسخية ،تش ّكل أصل
االبجديات املعارصة ،وقد وجدت عىل ناووس
حريام ،احد ملوك املدينة .اشتهرت جبيل ايضا
بعالقاتها التجارية مع مرص ،وبصناعة السفن
الفينيقية من خشب أشجار االرز وصناعة
الفخار فوق الدوالب (العجلة).
هكذا ،يبدو ان القامئني عىل املدينة ،هيئات
رسمية ومؤسسات خاصة ،واعون لرضورة
الحفاظ عىل طابعها بطريقة تجعل الحارض
يجاور املايض ،كأننا بهام توأمان ال ينفصالن بل
يكمالن بعضهام .ضمن هذا املنظور ،يواصل
الجبيليون تطوير مدينتهم بطريقة ال تيسء إىل
االهمية التي تحتلها حضاريا وثقافيا ،والدور
البارز الذي لعبته عرب التاريخ .هذه املدينة تزخر
باآلثار ،وشواهدها االثرية تخترص نحو  8آالف
عام من التاريخ بدءا من االشوريني والبابليني
والفرس واالغريق والرومان والبيزنطيني ،إىل
العرب والصليبيني ،وصوال إىل االيوبيني واملامليك
والعثامنيني ،حتى صنفتها منظمة اليونسكو
كموقع تراث عاملي عام .1984
عام  2009كتب ليونيل بيمر مقاال يف صحيفة
“نيويورك تاميز” حمل عنوان “بيبلوس ،مرفأ
لبنان القديم يولد من جديد” .وصف الصحايف
االمرييك بيبلوس يومها قائال« :اذا كانت بريوت
هي باريس الرشق االوسط كام املقولة الشائعة،
فان بيبلوس هي مدينة كان الخاصة به :مرفأ
قديم تحوطه اآلثار والشواهد الرومانية وشاطئ
رميل ابيض ،وجبال تعلوها اشجار االرز” .واذا
كانت مغارة جعيتا فشلت يف دخول موسوعة
“غينيس» ،فان تتويج بيبلوس افضل مدينة
سياحية عربية عام  ،2013يع ّد انجازا مهام
للبنان .فالحضارة الح ّقة فعل تراكمي يصل
املايض بالحارض يف محاكاة جاملية.
س .م

واجهة املكتبات
■ بدأ الفن السابع اللبناين ينال اعرتاف
املهرجانات السينامئية حول العامل يف موازاة
صعود جيل جديد مبدع من املخرجني .الشهر
املايض ،حازت زينة دكاش (الصورة) جائزة
االتحاد الدويل لنقاد السينام لالفالم الوثائقية عن
فيلمها «يوميات شهرزاد» ،اىل شهادة تقدير يف
مسابقة املهر العريب الوثائقي عن الفيلم نفسه،
خالل الدورة العارشة من «مهرجان ديب السيناميئ
الدويل» .يندرج عمل املخرجة واملمثلة اللبنانية
ضمن مشاريع «املركز اللبناين للعالج بالدراما ــــ
كثارسيس» .بعد جلسات مع نزالء سجن رومية
وسجينات سجن بعبدا ،نتجت منها مرسحيتا « 12لبناين غاضب» و«شهرزاد
ببعبدا» ،قدّ مت دكاش اخريا فيلم "يوميات شهرزاد" الذي يستند اىل املرسحية.
الرشيط الذي سيصبح متوافراً قريباً عىل "دي .يف .دي" ،يرصد يوميات سجينات
بعبدا وحكايا بعضهن املأساوية ،والظروف القاسية التي جعلتهن ضحية املجتمع
مرتني :الذكورة والقوانني.
املصور اللبناين ميشال زغزغي يف العمل عىل معرضه
■ ثالث سنوات امضاها ّ
متالش" يف
"عامل
معرض
النتيجة
افريقيا.
وجنوب
متنقال بني كينيا والهند
ٍ
 Smogalleryيف منطقة الكرنتينا .املعرض يحمل هدفا واضحا بحسب املص ّور
هو دق ناقوس الخطر ملجتمعاتنا الحديثة التي تقيض عىل مستقبلها بسبب ما
تلحقه من ارضار بالبيئة .لذا ،فكل صور ميشال زغزغي ترصد كائنات وبرشا يف
طور االنقراض بسبب الخطر الذي يش ّكله انسان اليوم .هكذا ،يو ّثق هذا املعرض
مجتمعات وعشائر وقبائل واجناسا حيوانية قد يكون معرض ميشال زغزغي
آخر اآلثار املتبقية عنها .كل هذا بسبب العمران العشوايئ والقضاء عىل البيئة
الطبيعية التي ولدت فيها هذه الكائنات.
■ مار بشارة بطرس الراعي (الصورة) ،امني
الجميل ،سليامن فرنجيه ،عمر كرامي ،جميل
السيد ،ميشال املر ،متام سالم ،مروان حامده،
بهية وسعد الحريري ،ميشال عون ،سليم الحص،
حسني الحسيني ،سمري جعجع ...كل شخصيات
لبنان السياسية والدينية استسلمت لعدسة مليا
ماريا ايب اللمع .املص ّورة اللبنانية نجحت يف التقاط
صور حميمية لهؤالء ،فدخلت بيوتهم والتقطت
الصورة االكرث تعبريا عنهم .كل هذه البورتريهات
تشاهدونها يف معرض "أصحاب املقامات" الذي
يستمر حتى  27كانون الثاين (يناير) يف "غالريي
تانيت" (شارع مار مخايل ـ الكرنتينا).
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ذاكرة الثقافة

حتى نيسان املقبل ،سيتاح
لعشاق الفن التعرّف الى احد
رواد املحترف اللبناني .انه
التشكيلي جورج داود قرم الذي
افتتحت الجامعة االميركية
في بيروت معرضا استعاديا له
بعنوان "االنسانوية التصويرية
اللبنانية :جورج داود قرم
( 1896ـ .")1971

املفكر والوزير السابق جورج قرم يف افتتاح معرض والده يف بريوت.

جورج داود قرم...

بيروت تعيد اكتشاف رائد الفن اللبناني
"تحتل البورتريهات الجزء االكرب من اعامل
جورج داود قرم .ال شك يف ان القسم االكرب منها
ن ّفذها بناء عىل طلب املعنيني .لكن الفنان يبقى
وفيا للشخص الذي يرسمه .عندما يكون االخري
سطحيا وبرانيا ،ينتج لوحات دنيوية جميلة،
ومن ّفذة عىل اكمل وجه ،لكن من دون اهتامم
حقيقي .اال ان غريزته تتفتح عندما يكون امام

لقطة عامة للمعرض.

كائنات استثنائية (…) من امللفت ان تكون
اجمل البورتريهات التي رسمها هي التي ترتبط
بالناس العاديني ،بالفالحني والفالحات املرصيات،
وليس االمراء وامللوك والشعراء .ابناء الشعب
هم طبقة ارستقراطية تشبه ارستقراطية هذا
الفنان .قيمتهم ال تأيت من جيوبهم ،وال من
املوقع االجتامعي الذي يشغلونه ،بل من نوع

من الطبيعة االنسانية العارية".
هكذا وصفت الشاعرة والرسامة املعروفة ايتل
عدنان الفنان جورج داود قرم .اليوم ،يعود الينا
هذا الرائد اللبناين من باب الجامعة االمريكية يف
بريوت التي افتتحت اخريا معرضا استعاديا له
بعنوان "االنسانوية التصويرية اللبنانية :جورج
داود قرم ( 1896ـ  .")1971املعرض الذي يستمر
حتى  19نيسان  2014فرصة لنفض الغبار عن
وجه من الرعيل الثاين للمحرتف التشكييل
اللبناين الذي كان ايضا رسام بورتريه من الطراز
يضم املعرض لوحات ورسوما بعضها مل
الرفيعّ .
ُيعرض من قبل ،ومقالة له بالفرنسية تعود إىل
عام  1966بعنوان "الفن والحضارة يف الزمن
املعارص" ،وقد ُأعيد نرشها خصيصا للمعرض
بالعربية واالنكليزية .هذا النص يشكل عنرصا
اساسيا لفهم املعرض ،اذ انه يع ّد مانيفستو
الفنان الذي اعلن فيه موقفه الجاميل والفكري
الذي ميكن وصفه باالنسانوية االوروبية الراسخة
يف االخالقيات املسيحية .هنا ،وضع قرم تأمالته
يف الفن ورؤياه الجاملية وموقفه من التيارات
الفنية الطليعية والتحديثية التي كانت تجتاح
اوروبا ،داعية اىل نسف الفن االورويب الكالسييك.
يف هذا املانيفستو ،شنّ جورج داود قرم هجوما
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عنيفا عىل تأثري "املاركسية الستالينية املد ّمر
والنزعة التجارية االمريكية عىل الفنون املعارصة
منددا بالرصعات واملوض الفنية املتتالية التي
يتم الرتويج لها يف حمالت تسويقية" وفق ما
اشارت ايتل عدنان يف مقال بعنوان "جورج داود
قرم مع ّلم الطبيعة بال منازع" .انطالقاً من هذا
املانيفستو ،ميكن فهم الخيط الرابط بني لوحات
املعرض الذي تقدمه الجامعة االمريكية يف بريوت.
بحسب الق ّيم عىل املعرض اوكتافيان ايسانو:
"املرمى االسايس لهذا املعرض هو جعل فن جورج
داود قرم وكتاباته معروفني للفنانني والباحثني
والجمهور العريض".
اضاف" :طوال قرون ُطرح السؤال عام إذا كان
يبجل مرياث املايض ويبني
ينبغي عىل الفنان ان ّ
عليه ،او ان ينتقده وان يرفضه بالكامل حتى .يف
فنه وكتاباته ينتقد جورج داود قرم بقسوة الفن
الحدايث والجامليات الطليعية ويؤمن بان الرشق،
ولبنان باالخص ،يجب ان يحميا الفن االورويب
الكالسييك الذي هاجمته يف القرن العرشين
الحركات الطليعية الدولية".
وجهه
الذي
النقد
اىل
وتابع ايسانو" :اننا ننظر
ّ
جورج داود قرم واطلقه من نزعته االنسانوية
كمكون ال مناص منه يف عملية التحديث الفني
يف الرشق االوسط ولبنان ،سواء وافقنا معه ام ال".
من االسكندرية اىل بريوت مرورا باالسكندرية،
عاش قرم حياة من الرتحال ،هو الذي ينتمي اىل
رعيل الهجرة من الفنانني اللبنانيني امثال يوسف
تجسد
الحويك وجربان خليل جربان وغريهامّ .
ذلك يف لوحاته الزيتية ،وخصوصاً معرض الجامعة
االمريكية.
يف صالة الجامعة ستطالعك لوحات للمجتمع
املخميل واالرستقراطي ،وفتيات جميالت يف
مقاعد وثرية او وضعيات باذخة ،وكائنات من
الطبقة العليا يف ذلك العرص .لكن اىل جانبهم
ايضاً سيطل الفالحون والبسطاء يف لوحات اخرى،
اضافة اىل الطبيعة امليتة واملناظر واالوتوبورتريه.
وضع جورج داود قرم "االنسان عاليا يف القمة يف
هرمية الكائنات الحية" بحسب عدنان .ومن هنا
جاء تركيزه عىل البورتريهات .اىل موقعه الفني
بوصفه احد مؤسيس املحرتف اللبناين وآبائه ،تربز
قيمة قرم كاتبا ومفكرا ،ومناضال ايضا .هو الذي
بذل جهودا بهدف ترسيخ مؤسسات فنية يف لبنان
وتأسيسها .بفضل ذلك ابرصت النور "االكادميية

كان وفيا للكالسيكية حتى
النهاية ولو انه ادخل بعض
التجديدات
اللبنانية للفنون الجميلة" ،و"املعهد العايل الوطني
للموسيقى (الكونرسفاتوار)" ،و"متحف مدينة
بريوت" ،و"جمعية اصدقاء الفنون" ،وغريها من
املشاريع الثقافية املخصصة البراز الهوية والثقافة
"متعصبا لهام" .عىل خطى
اللبنانيتني اللتني كان
ّ
والده داود قرم ( 1852ـ  )1930مؤسس النهضة
الكالسيكية يف لبنان ،كان جورج داود قرم وفيا
للكالسيكية حتى النهاية ولو انه ادخل بعض
التجديدات إىل لوحته من دون ان يخون واقعيته
وال رشقيته ،هو الذي كان قال مرة بان "الفنون
واآلداب هي خالصة الحضارات ،وفنون الشعوب
ال تكون اال عىل صورة مثلها واخالقها".
خالل افتتاح املعرض االستعادي لوالده ،اشاد
املفكر والباحث واملؤرخ والوزير السابق جورج
قرم باقامة معرض لوالده يف الجامعة االمريكية يف
بريوت ،خصوصا وان الجامعة تجهد إلبراز الفن
اللبناين واقامة متحف له.
اضاف" :هذه مشاريع نادى والدي بها باستمرار
منذ عودته عام  1922من باريس ،حيث درس
الرسم يف املعهد الوطني للفنون الجميلة .كل
هذه االمور قد تحققت اليوم .انا فخور بان
تأثري والدي ساهم يف هذا االنجاز .ما تقوم به

من اعامل الفنان اللبناين الرائد جورج داود قرم.

الجامعة االمريكية اليوم لحفظ املرياث اللبناين
الفني ملصلحة الشعب اللبناين خطوة جريئة متأل
قلوبنا فخرا وتأ ّثرا .الواقع ان ما يسمح لوطن
صغري بالوجود وبان يكون محرتما ليس جربوته
العسكري او منجزاته االقتصادية ،بل ثقافته
وابداعه الفني .ان ادباء لبنان وشعراءه وفنانيه
مفتاح بقائه وشهرته يف كل ارجاء العامل".
س .م

كتابان عن تجربته
عام 2010اصدر الوزير السابق جورج قرم كتابا عن والده بعنوان "ارشيف التشكييل
جورج داود قرم بني  1915و 1971ــ رصاع من اجل الفنون والثقافة يف لبنان" يف منشورات
جامعة الروح القدس ـ الكسليك.
ضم هذا العمل الضخم مادة ارشيفية وفنية غنية ،اضافة اىل ما كتبه قرم يف الصحافة عن
ّ
الفنون ،ومراسالته ،ونشاطه الحياء الحياة الثقافية يف لبنان ،وبعض املقاالت والدراسات
التي ُك ِتبت عن اعامله.
جاء هذا العمل بعد ثالث سنوات عىل صدور كتاب عن تجربة جورج داود قرم حمل عنوان
"جورج داود قرم" (مكتبة انطوان) جمع مراسالت الفنان التي شكلت نافذة عىل وضع
الفنان واملثقف اللبناين منذ بداية القرن العرشين حتى اواسطه.
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كتاب الشهر

"العلم واألناشيد اللبنانية عبر التاريخ"
جمعهما أدونيس نعمة وأ ّرخ السيرة
اضاف العميد الركن املتقاعد ادونيس نعمة
اىل ما خلفه له والده النقيب يف الدرك
واملؤرخ جوزف نعمة عن "العلم واألناشيد
اللبنانية عرب التاريخ" واصدره ،بعدما توسع
يف البحث والتنقيب وجمع الوثائق ،يف
مجلد انيق من  219صفحة .يف طبعتني
عربية وفرنسية ،حفظ قصة العلم واالناشيد
ورواها بكم كبري من القصص والوثائق
والصور النادرة يف مكتبتهام الخاصة .منذ
العلم الفنيقي وعلم املردة حتى العلم
الحايل ،مرورا باعالم االمراء واملقدمني
واملشايخ والعائالت الكربى ،ادرج نعمة صور
االعالم املتعاقبة وقدم نبذات ،معوال عىل
الهوامش لتفسري الوقائع وتناول االشخاص،
شارحا دوافع االعالم تلك ومغازيها .يفرد
املؤلف فصال آخر عن االناشيد اللبنانية
الرسمية والشعبية ،معززة بصور ووثائق
نادرة بدورها ،ويتحدث من ثم عن تاريخ
الفرق املوسيقية الرسمية ويعدّ دها ،مع
نبذات عن تاريخ اناشيد وطنية لدول عدة.
ويعكف العميد نعمة عىل انجاز تاريخ
قوى االمن الداخيل منذ نشأة الدرك عام
 1864حتى اليوم ،يف خمسة اجزاء مزودة
وثائق ونحو ثالثة اآلف صورة.
سألته "األمن العام" عن مصادر مجلد العلم
واألناشيد ،فاجاب" :انبثقت الفكرة قبل
زمن طويل .عندما كان العامد اسكندر غانم
قائدا للجيش تلقى رسالة من دار للنرش يف
سويرسا تعد معجام العالم الدول ،وطلبت
منه تاريخ العلم اللبناين .وعندما دار البحث
هنا يف املوضوع ،تبني ان الوثيقة الوحيدة
املتوافرة هي مرسوم صدر عام  1943بالعلم
اللبناين .اتصل يب العامد غانم ،وكنت ال
ازال مالزما ويعرف ان والدي املؤرخ جوزف
نعمة ميلك مكتبة تاريخية ضخمة ،وسلمني

العميد الركن املتقاعد ادونيس نعمة.

مغزى الكتاب ان يعرف
اللبنانيون ان لوطنهم علما
واحدا ونشيدا وطنيا واحدا
نسخة عن املراسلة طالبا االجابة عنها.
عاونت والدي يف بحثه التاريخي واخرجنا
نصا مقتضبا عن تاريخ العلم اللبناين
ارسلته اىل دار النرش السويرسية .يف ما بعد
عكفت عىل تجميع كل الوثائق التاريخية
املرتبطة بالعلم والنشيد الوطني ،اىل ان
شاع قبل ثالث سنوات ان النشيد الوطني
اللبناين مقتبس عن النشيد الوطني املغريب،

فتحمست للعمل عىل هذا املوضوع واقرنته
باملراجع والصور النادرة املوجودة يف مكتبتنا.
الجميع يعرف تاريخيا ان دير القمر كانت
عاصمة لبنان الصغري ،وكان املصورون يأتون
اليها ويصورون فيها ،ولذلك املك كماّ ضخ ً
ام
من الصور االوىل التي التقطت يف لبنان بدءا
من دير القمر .يف الكتاب صور تعود اىل عام
 1880و 1890وكلها تعود اىل ارشيفنا ،وهي
صور اصلية عن شخصيات لبنانية يف حقبة
العثامنيني غري منشورة يف اي مكان ،وال
متلكها اي دائرة رسمية لبنانية .عندي ايضا
صورتان الول مجلس وزراء لبناين ترأسه
رئيس حكومة من عائلتنا هو اوغست باشا
اديب نعمة ،خال الرئيس كميل شمعون ،يف
اول اجتامع لحكومته عام  1926بعد اعالن
الجمهورية اللبنانية.
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■ صور العلم اللبناين منذ القدم كيف
امكن جمعها؟
□ جمعتها عرب املراحل املتتالية منذ االمري
حيدر الشهايب وتواريخ العائالت البارزة
يف لبنان ،ومعظمها دونت وصف اعالمها.
والن دير القمر كانت مركز االمارة ،كان
الزعامء الكبار كالجنبالطيني واليزبكيني وآل
عامد وسواهم من العائالت الكبرية يضعون
اعالمهم يف كنيسة سيدة التلة يف دير
القمر .عندما كانت هذه العائالت تخرج
اىل الحرب تتوجه اىل الكنيسة الخذ اعالمها
وامليض فيها اىل الحرب .كان املشايخ يضعون
تحت عباءتهم كمشة من تراب سيدة التلة
للتربك بها من ارض الكنيسة يف طريقهم اىل
الحرب .كانوا يؤمنون بسيدة التلة .والدي
هو اول َمن جمعها بصرب وجلد استثنايئ
منقبا فيها نظرا اىل كونه مؤرخا .هذه
الوثائق من محفوظات والدي وجدي الذي
كان بدوره يوثق الصور والكتب ،واكمل
والدي املهمة ثم انا .يف مكتبتنا  20الف
كتاب عدا املخطوطات النادرة التي تبلغ
بني كتاب ووثيقة ما يزيد عىل خمسة اآلف.
لدي وثائق بخط يد املفوضني الساميني
الفرنسيني وبطاقات االوامر كالجرنال ساراي
وسواه.
■ ملاذا توقيت اصدار هذا املجلد اليوم؟
□ ما اريد قوله ان للبنان ،وهو مير باسوأ
اوضاعه ومشكالته يفتقر اىل دولة موحدة
وامن ومؤسسات موحدة ،عل ً
ام واحداً
ونشيداً وطنياً واحداً من اجل ان يعود
اللبنانيون اىل اصالتهم وتاريخهم واتخاذ
العرب منه ،فيحافظون عليه ويحفظون
حارضه.
■ هل كان من السهل الوصول اىل االناشيد
الوطنية القدمية؟
□ عىل غرار البحث يف تاريخ االعالم
فعلت يف تاريخ االناشيد الوطنية .عندما
اىت اول مترصف يف الحقبة العثامنية
داود باشا الحظ ان ليس يف لبنان فرقة
موسيقية .جاء مبوسيقيني ايطاليني اثنني
احدهام اسمه كارو والثاين افوليو،

غالف الكتاب.

كان للعائالت اعالم يودعونها
في كنيسة سيدة التلة
في دير القمر تبركًا
وكانا مشهورين يف بالدهام ،واسسا اول
فرقة موسيقية وراحا يعلامن اللبنانيني
املوسيقى ،ويجوالن السبت واالحد يف

علم املعنيني

العلم العريب.

علم الشهابيني.

الحديقة العامة يف دير القمر ويف حديقة
الباشا (عند الجرس القديم يف جرس الباشا
اليوم وكان انشأه داود باشا) .كانت يف
هذا املكان حديقة ضمت كل انواع
االشجار اىت بها العثامنيون من اصقاع
االرض ،مل يعد اليوم منها سوى شجرة
واحدة هي عبارة عن جميزة تعود اىل اكرث
من  200سنة ال تزال موجودة .تدريجا
بدأت العائالت تضع اناشيدها حتى عام
 1926عندما ظهر النشيد الوطني الذي
لحنه وديع صربا من شعر رشيد نخلة،
وكان ساعد وديع صربا يف اللحن موسيقي
رويس هرب من الشيوعية هناك والتحق
باالنتداب الفرنيس هنا يدعى نيقوال دال،
وكان موسيقيا المعا .قبله عام  1920كان
هناك نشيد للبنان تبني انه غري مالئم
للدولة املستقلة والجديدة بعد اعالن
الجمهورية اللبنانية .بعد االستقالل عام
 1943تغري العلم اللبناين ،اال ان النشيد
الوطني بقي عىل ما هو عليه ،وقد
اعترب مجلس النواب انه ال يزال مناسبا
للحقبة االستقاللية الجديدة .جمع والدي
االناشيد الوطنية عىل مر تاريخ لبنان
ود ّونها ،مبا فيها االناشيد التي كانت ترتدد
ايام العثامنيني.

علم العثامنيني.

علم اإلنتداب الفرنيس.
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رياضة
"هدفي وضع أسس متينة لجيل جديد من الالعبني"

جيوسيبي جيانيني :ال سبب يدفعني
إلى اإلستقالة من منصبي

كشف املدير الفني ملنتخب لبنان في كرة القدم جيوسيبي
جيانيني امللقب بـ"امير روما" ان برنامج عمله يرتكز على وضع
األسس السليمة لجيل جديد من الالعبني ،نافيًا اي تدخل في شؤونه.
واشار الى انه يخجل من التأهل غير املباشر إلى نهائيات كأس آسيا
في اوستراليا ،نافيا ان يكون ثمة سبب يدفعه إلى ترك منصبه قبل
■ كيف وجدت عقلية الالعب اللبناين؟
انتهاء عقده عام .2015

محظوظون بوجود اتحاد عىل رأسه شخص مثل
هاشم حيدر يؤمن بقدرات فريقه ،وال يبخل بتوفري
كل ما يلزم من أجل بلوغ االفضل واالحسن.

حاورت "األمن العام" املدير الفني ملنتخب لبنان
يف كرة القدم جيوسيبي جيانيني عن تجربته عىل
رأس املنتخب الوطني اللبناين ،ووصف بداية
خالصتها بـ"إيجابية وجيدة" .بدأ عمله قبل ستة
أشهر َعبرَ خاللها يف صعوبات أبقت عىل رضاه
حيالها .لكنه الحظ ان "قرص املدة مل يحل دون
تحقيق قسم من األهداف التي رسمتها".
يف اآليت الحوار مع "امري روما".
■ ماذا تحقق من األهداف؟ وملاذا؟
□ كل تغيري يجب أن يرتكز عىل أسس محددة
ومتينة ،والخطوة األوىل بدأت بتغيري طبيعة
الحصص التدريبية ،مضمونها ومدتها وأهدافها،
وكل املتابعني اعرتفوا بايجابيتها بدءا من الالعبني
املعنيني مبارشة ،مرورا باالتحاد ،وصوال إىل الرأي

العام .الكل أجمع عىل أهمية هذا التغيري يف
االنطالق نحو مرحلة جديدة ،اضافة اىل اللياقة
البدنية التي ظهر جلياً أنها تسري يف وترية تصاعدية،
وقدرة الفريق عىل الصمود وتحمل الضغوط فرتة
أطول ،وتنفيذ الخطط بشكل أفضل.
■ هل كنت مطلعا عىل الحصص التدريبية
للمنتخب يف املرحلة السابقة؟

العمل االحترافي الذي نقوم
به ضروري لكنه ليس كافيا
لتحقيق االنتصارات
□ كال .لقد استعلمت عنها من البعض ،وطلبت
معلومات من البعض اآلخر .لكن لكل مدرب
طريقته وأسلوبه ،وهو يختار ما يجده مناسبا وما
يخدم أهدافه وبرنامجه.

جيوسيبي جيانيني.

■ ما هي الصعوبات التي حالت دون تحقيق
بقية األهداف؟
□ من املبكر الحديث عن أهداف مل تتحقق .األمور
تسري ببطء لكن بخطوات ثابتة .هدفنا وضع أسس
متينة لجيل جديد من الالعبني ،ونحن كجهاز فني

□ يجب ان نعرتف ان من أصعب املهامت التي
يواجهها املدير الفني يف أي فريق ،القدرة عىل
تغيري عقلية الالعب .لكنني كمدرب محرتف
ينصب كل تركيزي عىل تغيري جزء اسايس من هذه
العقلية املرتبط بأمور اساسية :طريقة الغذاء ،فرتة
الراحة ،مدة النوم ،التدخني وغريها من العوامل.
من الطبيعي أن نواجه بعض الصعوبات .االمور
يف حاجة اىل جهود مضاعفة وسنصل تدريجا اىل
أهدافنا ،كام ان ليس من السهل تغيري عادات
عمرها سنوات يف أشهر قليلة.

■ ماذا أضاف معسكر إيطاليا اىل الالعب اللبناين؟
وهل شعرت بالتغيري؟
□ عىل الصعيد العام ،اصبح لدى الالعب رغبة
أكرب يف اللعب وامليض قدماً يف التحدي مع الذات.
لكن عىل الصعيد الفردي فان االستفادة املبارشة
من أي معسكر مرتبطة مبستوى ذكاء الالعب
ورغبته الشخصية يف االستفادة .وال أعتقد أن
يف املنتخب العبني ال يرغبون يف تطوير أنفسهم
وتحسني قدراتهم.
■ كيف تصف مشوارك مع املنتخب عىل
الصعيدين الشخيص والفني ،وهل أضفت شيئا؟
□ مل أحرض ألقوم بتجارب .مهمتي تقترص عىل
تنفيذ برنامجي الذي تم اختياري عىل أساسه لهذه
املهمة ،وقد وجدت العبني جيدين من الناحية
الفنية ميتلكون الرسعة ،وأسعى اىل تحقيق تقدم
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مقال
عىل املستويني التكتييك واالحرتايف .األمور تسري
يف االتجاه الصحيح وفق ما هو مرسوم ،والعالقة
املبارشة مع الالعبني تتطور بشكل إيجايب.
■ هل تتعرض لضغوط وتدخالت من اطراف من
خارج الجهاز الفني؟
□ ابدا ،وأكتفي بأن املدرب الواثق من نفسه ومن
قراراته ال يسمح ألحد بالتدخل يف شؤونه.
■ كيف تق ّيم مستوى الكرة اللبنانية؟ وما هو
السبيل اىل تطويرها؟
□ مستوى الكرة اللبنانية جيد مقارنة بالكرة
اآلسيوية ،وقد شهد تطورا ملحوظا يف الفرتة
األخرية .يف املقابل يرتبط تطوير املستوى مبارشة
بالعقلية والثقة ،وأولوية الربنامج الذي عىل أساسه
تم استدعايئ لتويل مهاميت تحسني اللياقة البدنية.
■ كيف تق ّيم مستوى الفرق العمرية وطريقة
التعاطي معها؟
□ أنا صادق وال أجيد املراوغة .إذا قلت الحقيقة
سيكون لدي أعداء كرث .موقفي من أمور كثرية
يعرفه رئيس االتحاد ،وال داعي الن اقوله يف
اإلعالم.
■ غالبية العبي املنتخب محرتفون يف الخارج،
فلامذا مل يحقق نتائج؟
□ املشكلة تكمن يف العقلية .ليس املهم أن
نحرتف بل كيف نتعامل مع االحرتاف وكيف
نبدّل منط الحياة .كام أن االحرتاف يف الدول
العربية ال يضيف الكثري إىل الالعب .الهوة واسعة
بني االحرتاف يف الدول العربية والدول االوروبية.
ال مجال للمقارنة.
■ ما الذي قد يدفعك إىل ترك منصبك؟
□ لست يف هذا الوارد .عقدي حتى سنة .2015
أحب لبنان وأحب عميل ،ومرتاح جداً يف التعاون
مع أشخاص مثل الرئيس حيدر ،وليس لدي أي
سبب يدفعني إىل التفكري يف ترك منصبي .أعترب
أن عدم التأهل إىل نهائيات كأس آسيا يف اوسرتاليا
ال يشكل سببا لالستقالة من منصبي.
ن.ن.

إتحاد كرة السلة:
مهمة تقارب املستحيل
تجمع اآلراء عىل ان املهامت التي تنتظر اللجنة اإلدارية لالتحاد اللبناين
لكرة السلة ،التي انتخبت منتصف كانون االول ،غاية يف الصعوبة نظرا
اىل األزمات واملشكالت التي عانتها اللعبة يف عهد االتحاد السابق .بدءا
من عدم استكامل بطولة نوادي الدرجة األوىل للرجال ،مرورا بالدعاوى
واالحكام القضائية ،وصوال إىل قراراالتحاد الدويل "فيبا" توقيف لبنان
ومنع منتخبه ونواديه من املشاركة يف أي نشاط خارجي.
يبدو واضحاً ان رئيس اللجنة اإلدارية الجديدة لالتحاد وأعضاءها يدركون
جيداً أن املهمة التي تنتظرهم ليست نزهة .امللف مثقل بأعباء مالية
وإدارية تتطلب جهودا أكرث من جبارة ،العادة ترميم ما تهدم ،واصالح ما
ترضر يف مرحلة أوىل ،ثم متتني األسس املستقبلية يف مرحلة اخرى.
مالياً ،يرزح االتحاد تحت دين يناهز  600ألف دوالر ،ويواجه دعاوى
قضائية من رشكات ومؤسسات ترضرت من عدم استكامل بطولة لبنان
للدرجة األوىل للرجال ،تطالبه بعطل ورضر بقيمة  900ألف دوالر .كام أن
املوظفني محرومون من رواتبهم منذ أكرث من شهرين ،والحكام مل يتقاضوا
مستحقاتهم منذ املوسم املايض ،ومثة شيكات مرتجعة تعود اىل رشكات
ومؤسسات ،وغريها من املشكالت املالية اليومية.
أما إدارياً فامللف أصعب ،ألن البطوالت مل تستكمل ،واملنتخبات مهملة،
والئحة النخبة موضع خالف ،والفئات العمرية مرتوكة ،ومثة ترفيع وتنزيل
يف الدرجات من دون ضوابط ،ومباريات تعطلت ،ومالعب غري مستوفية
الرشوط القانونية ،وقرارات إدارية عشوائية ،واستنسابية يف تطبيق
القانون ،وعقوبات مل تنفذ ،وحكام من دون دورات تأهيل ،وسواها من
امللفات اإلدارية.
أمام هذا الواقع املرير ،ال بد من االقرار بأن الخطوة األوىل يف رحلة األلف
ميل لتذليل كل هذه العقبات يجب أن تنطلق من إعادة مدّ جسور الثقة
مع جميع النوادي يف كل الدرجات ،من خالل تطبيق القانون عىل الجميع
بال استثناء ،ومن دون حسابات.
تطبيق القانون بعدالة ومساواة يعيد الثقة والهيبة واألمان إىل االتحاد،
كام يعيد االستثامرات والرعاية ،وينظم العالقات مع النوادي ،ويحمي
الالعب واملدرب والحكم واالداري واملشجع.
باختصار ،من دون تطبيق القانون ،تتحول مهمة االتحاد من صعبة اىل
مستحيلة .وقد تطيحه قبل انقضاء واليته.
نجيب نصر
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رياضة
العميد املتقاعد حسان رستم:

ال هيمنة في اللجنة األوملبية
والقرارات بالتوافق
ال يتردد األمني العام للجنة
التنفيذية للجنة األوملبية
اللبنانية العميد املتقاعد
حسان رستم في وضع هدفني
ملهمته في األمانة العامة
للجنة التي تمتد إلى سنة
 :2016النجاح في العمل
اإلداري ،وتصويب العالقة مع
االتحادات الرياضية على أسس
متينة وسليمة
يطمح العميد املتقاعد حسان رستم ،عارفا
واجباته حيال االتحادات الرياضية ،اىل ان
تتمكن اللجنة األوملبية اللبنانية خالل واليتها
يف السنوات املقبلة من تغيري طريقة تعاطي
االتحادات معها ،لتصبح قادرة عىل انتاج أبطال
من الفئات العمرية املختلفة لضامن استمرارها.
تحاوره "األمن العام" يف مهامته وما يتوقعه
منها

العميد املتقاعد حسان رستم

كل منا يعمل ضمن
استراتيجيا واحدة النجاح
■ بعد عرشة اشهر عىل انتخاب اللجنة اللجنة التنفيذية للجنة
التنفيذية للجنة األوملبية اللبنانية ،ماذا ميكن االوملبية ملصلحة الرياضة
أن تقول عن الحصاد اداريا وفنيا؟
□ برصاحة ،مل أشعر بان األمانة العامة للجنة
األوملبية بدأت عملها الجدي كام اطمح إال
منذ شهر ونيف تقريبا .لكن رغم التأخري
فإن العمل ممتاز إداريا .هناك ود وتعاون
رغم تفاوت الخربات ،واملواضيع التي تطرح
للبحث تأخذ حقها يف املناقشة ،والقرارات
تتخذ بالتوافق بني جميع األعضاء .ال هيمنة
وال سلطة متفردة .الكل يبدي رأيه برصاحة
والجميع يعرف موقعه .حجم التشاور كبري بني

األعضاء .للمرة االوىل ،تشعر األمانة العامة بان
بعض اللجان املتفرعة من اللجنة التنفيذية
تقوم بواجبها ،من دون إغفال عتب كبري عىل
لجان أخرى مل تقم بواجبها أقله حتى تاريخه.
■ اختيارك ملوقع األمانة العامة املته اعتبارات
سياسية ،ما صحة ذلك؟

□ صحيح ،وانا فخور بالتوافق السيايس
واالجامع عىل تويل منصب األمانة العامة .لكن
التأييد والدعم السيايس ليسا كافيني .لو مل تكن
لدي الكفاية ملا متكنت من فرض وجودي .نعم
انا من مؤيدي "تيار املستقبل" لكني لست
منتسباً اليه .تربطني عالقة متينة وقدمية
برئيس قطاع الرياضة يف "تيار املستقبل"
حسام زبيبو وكل من وضاح الصادق وعباس
حسن .التأييد والدعم مل يقترصا عىل جهة
سياسية واحدة .طبعاً لو مل أحظ بدعم "تيار
املستقبل" ملا كنت وصلت اىل املنصب .لكن
التأييد مل يقترص عىل جهة واحدة .كنت أحظى
بدعم أطراف أخرين وتأييدهم عىل رأسهم
الصديق هاشم حيدر.
■ بدا يف الفرتة األوىل لتوليك املسؤولية وجود
تحفظ حيال طريقة عملك واسلوبك اىل درجة
ان البعض رأى يف ذلك أسلوبا عسكريا ،ما
ردك؟
□ رمبا .لقد عانيت يف البداية من رواسب
االعوام السابقة من العمل االداري الذي
كان غري واضح الصالحيات .األجواء التي
كانت سائدة يف اللجنة التنفيذية السابقة
للجنة األوملبية أربكت الجميع ،واألمور مل
تكن واضحة .رمبا أسلوب الرئيس السابق
للجنة انطوان شارتييه مل يعجب البعض
الذي اعتربه شبيهاً بأسلوب استاذ مدرسة،
ما س ّعر الخالفات بني الرئاسة واألمانة
العامة يف شكل دائم ومستمر ،وكان
األعضاء منقسمني بني هذا وذاك ،ما دفعني
يف االجتامع االول بعد انتخاب اللجنة اىل
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طلب تحديد الصالحيات يف كل املناصب،
ورئيس اللجنة جان هامم كان واضحاً يف
موقفه بأن األمانة العامة مسؤولة عن إدارة
اللجنة األوملبية ما وضع األمور يف نصابها
الطبيعي.
■ مثة إقرار واعرتاف بأنك اعدت اىل موقع
األمانة العامة دورها األسايس والحيوي ،وبدأت
تتلمس انتظام العالقة وتعاطي األمانة العامة
مع أعضاء اللجنة واالتحادات الرياضية عىل
حد سواء.
□ أشكر زماليئ الذين تجاوبوا مع مطلبي
بوجوب احرتام صالحيات كل عضو يف منصبه.
كل منا يعمل حاليا ضمن اسرتاتيجيا واحدة
بهدف إنجاح اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية
اللبنانية ملصلحة الرياضة عموما.
■ هناك تفاهم وتناغم كبريان بينك ورئيس
اللجنة جان هامم رغم انك كنت مرشحا
عىل الالئحة املنافسة له ،كيف ينعكس هذا
التفاهم يف مفهوم فريق العمل الجامعي
وروحيته؟
□ كنت مرشحاً عىل الئحة الرئيس السابق
للجنة اللواء املتقاعد سهيل خوري حتى
اللحظة األخرية .بعد جلسة توزيع املناصب،
طلب الرئيس هامم عقد جلسة ثنائية مل تدم
أكرث من  15دقيقة متنى خاللها ان نتكاتف
ونعمل كفريق واحد كل ضمن صالحياته.
هذه العالقة الواضحة والشفافة والرصيحة
أراحت كل األطراف ورفعت التحفظ عن اي
موضوع ،وباتت كل امللفات قابلة للبحث من
دون أي عقد.
■ كيف تصف العالقة مع عضو اللجنة
األوملبية الدولية طوين خوري؟ وهل تعمل
عىل التشاور والتنسيق معه؟
□ العالقة ممتازة ،والتشاور دائم بيننا .طوين
خوري عضو لجنة دولية شئنا أم أبينا ،وقد
رافقته اىل اجتامع اللجان األوملبية الوطنية
( )ACNOومل يرتدد يف تقدميي اىل اصدقائه
أعضاء اللجنة األوملبية الدولية .إداري خبري
علينا االستفادة من خربته.

■ الحظنا خالل "خلوة" اللجنة األوملبية
األخرية مع االتحادات الرياضية انك سجلت
نقاط اعرتاض حول طبيعة تعاطي االتحادات
الرياضية مع اللجنة واسلوبه ،هل تأمل يف
تصويب هذه االوضاع بعد تلك املصارحة؟
□ هناك عتب عىل بعض االتحادات التي ليس
لديها فكرة عن العمل االداري السليم .هناك
ويا لألسف بعض االداريني يعملون منذ فرتة
غري قصرية يف االتحادات الرياضية وال تزال
مراسالتهم للجنة االوملبية ناقصة وال تعرب عن
حقيقة املوضوع ،ما يدفعنا إىل إعادة االتصال

بعض االداريني في االتحادات
ال يستحقون مناصبهم
بهم .ما يزعج أكرث عدم تقيد بعض هذه
االتحادات باملهل واهاملها االجابة واحرتام
املواعيد ،وهذه أمور نابعة من عدم الخربة
أوعدم املقدرة أو االثنني معا .يف اختصار
مثة أشخاص يجب أن ال يكونوا موجودين يف
االتحادات.
■ يسجل غياب الفت لنائب الرئيس هاشم
حيدر عن حضور الجلسات ،ماذا وراء ذلك؟
وكيف يتم التواصل معه؟
 لنائب الرئيس تفكري إداري ريايض ،وقد ادىدوراً بارزاً ومحورياً يف موضوع التعديالت عىل
املرسوم  ،8990وكان له رأي صائب يف املواد
املعدلة .عقدنا معه عددا من االجتامعات
التشاورية يف حضور الرئيس هامم ،واللقاءات
الدورية معه دامئة ومستمرة .العالقة مع حيدر
عىل الصعيد الشخيص تحكمها الصداقة قبل
ان اتوىل منصب األمانة العامة ،كام ان عالقته
بالرئيس هامم جيدة وال لزوم لوساطة بينهام.
ال يشء مينع عودته اىل حضور اجتامعات اللجنة
التنفيذية للجنة األوملبية سوى ارتباطه مبلف كرة
القدم الذي يأخذ الكثري من وقته ،وهو مطلع
عىل كل امللفات .التشاور معه دائم ومستمر.

■ كيف هو واقع العالقة مع وزارة الشباب
والرياضة ،وخصوصاً بعد تعديل املرسوم
 8990والحديث عن إزالة "وصاية" الوزارة؟
□ هذه العالقة يحكمها حاليا الود والقانون.
بعد التعديالت مل يعد هناك تضارب يف
املصالح بل احرتام متبادل .االتفاق الذي
حصل مع موفد املجلس األوملبي اآلسيوي
حيدر فورمن قىض باستقاللية اللجنة األوملبية
واالتحادات مع إبقاء النوادي والجمعيات
تحت سلطة الوزارة التي تجاوبت بال تردد
ألن الرياضة اللبنانية كانت مهددة .نحن
نتفهم موقف املدير العام زيد خيامي الذي
حاول الدفاع عام اعتربه حقوقا للوزارة .وال
يسعنا سوى التنويه مبوقف الوزير فيصل
كرامي الذي مل يرتدد ،عندما علم بأن بعض
املواد يف املرسوم  8990خطأ وتشكل خطراً
عىل الرياضة ،يف القيام مبا هو صائب ثم
وقع فوراً املواد املعدلة وارسلت اىل الجهات
املختصة .كام أن رئيس املجلس األوملبي
اآلسيوي سمع كالماً ممتازاً من الوزير كرامي
خالل زيارته األخرية لبريوت.
■ قضية التمثيل الخارجي تبقى مادة للنقاش
والنقد ،هل استطاعت اللجنة األوملبية رفع
املستوى الفني للبعثات والتقدم خطوة يف
اتجاه املشاركة الضامنة للسمعة الوطنية؟
□ ف ّعلنا عمل اللجان املرتبطة مبارشة بهذا
امللف وهي أربع :لجنة التضامن األوملبي
التي تؤمن املساعدات للمدربني والالعبني
لتطوير مستواهم وتعزيز خرباتهم ،لجنة
الدورات التي تدرس مشاركة االتحادات يف كل
الدورات من كل النواحي قبل رفع تقريرها
اىل األمانة العامة ،لجنة الرياضة للجميع التي
يعتربها البعض انها للمهرجانات لكن مهمتها
الحقيقية تنظيم التعاون مع االتحادات
الكتشاف املواهب املستقبلية والتعاون عىل
رعايتها وصقلها ،لجنة املرأة لتشجيع العنرص
النسايئ عىل مزاولة الرياضة وتعويض النقص.
ترفع هذه اللجان تقاريرها حول املشاركات
الخارجية اىل اللجنة التنفيذية التي تدرسها
قبل ان تتخذ قرارها النهايئ.
ن .ن
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رياضة
األمن العام بطل كأس االستقالل العسكرية
في كرة املضرب
أحرز فريق املديرية العامة لألمن العام يف
كرة املرضب بطولة كأس االستقالل العسكرية
لفئتي الفردي والزوجي رجال ،مبشاركة
منتخب قوى األمن الداخيل وغياب منتخبي
الجيش وأمن الدولة .شهدت املباريات
منافسات قوية قدم فيها الالعبون مستوى
جيداً ،وجاءت النتائج كاآليت:
• فردي الرجال :فاز الرائد الرب خوري من
قوى األمن الداخيل عىل املفتش املؤهل أول
ابراهيم البابا من األمن العام  ،2 – 9واملالزم
أول زياد عزيز من األمن العام عىل النقيب

كابنت فريق األمن العام املالزم أول رشيد كفوري يحمل كأس
البطولة محاطاً بزمالئه والعبي فريق قوى األمن الداخيل.

رمزي الحاج من قوى األمن الداخيل ،2 – 9
واملفتش املؤهل أول نادر درغام من األمن

جهوزية ج ّيدة لفريق األمن العام
في األلعاب القتالية
يواصل فريق األمن العام للرياضة القتالية
تدريباته املكثفة يف إرشاف رئيس شعبة
الرياضة والرمي املالزم أول دمييرتي صقر
استعداداً لبطوالت عام  2014يف املالكمة
والتاي بوكسينغ واأللعاب القتالية املختلطة
(.)MMA
يضم الفريق إىل صقر الذي ال يزال يشارك
يف بطوالت املحرتفني ويحرز ميداليات ذهبية
وفضية وبرونزية يف بطوالت مصنفة عاملياً ،ك ًال
من:
• املفتش أول محمد فهمي الجويدي بطل
لبنان يف وزن  80كيلوغراماً ،وحامل برونزية

املالزم أول صقر (يف الوسط) خالل إحدى الحصص التدريبية.

بطولة أوروبا يف الساندا .2013
• املفتش ثاين روبري بوسليامن بطل لبنان يف
وزن  85كيلوغراماً ،وحامل برونزية بطولة
أوروبا يف الساندا .2013
• املفتش ثاين ساندا نادر حائز ميدالية فضية
يف بطولة لبنان.
• املفتش ثاين خليل مراد بطل لبنان وحامل
كأس لبنان يف وزن املفتوح.
• املفتش ثاين محمد حبلص بطل لبنان لعام
 2013يف وزن  65كيلوغراماً.
• املفتش ثاين أحمد حميضه بطل لبنان لعام
 2013يف وزن  75كيلوغراماً.
واعترب املدرب املالزم أول صقر أن الفريق
بلغ يف الوقت الحايل جهوزية جيدة قياسا
بالوقت القصري من التحضري ،وأكد قدرته
عىل إحراز ميداليات من كل األلوان يف
البطوالت املحلية والخارجية ،كاشفاً عن
خطة لتطعيم الفريق بعنارص شابة من دورة
املأمورين بغية تحضريهم لالستحقاقات
والبطوالت املقبلة.

العام عىل النقيب كميل يزبك من قوى األمن
الداخيل  ،4 – 9واملالزم أول محمد دقدوقي
من قوى األمن الداخيل عىل املالزم أول رشيد
كفوري من األمن العام . 7 – 9
• الزوجي رجال :فاز املالزمان رشيد كفوري
وزياد عزيز من األمن العام عىل النقيب رمزي
الحاج واملالزم أول محمد دقدوقي من قوى
األمن الداخيل . 3 – 9
يف الختام ،سلم املسؤول عن تنظيم املباريات
عيل نوبه كأس البطولة اىل كابنت منتخب
األمن العام املالزم أول رشيد كفوري.

نتائج باهرة
لغطاسي األمن العام

الغطاسون املشاركون يف الدورة.

حقق كل من املالزم محمد يحيى واملفتش ثاين
ابراهيم فواز واملأمورين روالن بستاين وعبد
الله بربور من املديرية العامة لألمن العام نتائج
بارزة ومتفوقة عىل عدد من عنارص األفواج
االخرى يف دورة غطس نظمتها قيادة الجيش
يف القاعدة البحرية يف جونيه ،واستمرت سبعة
أسابيع مبشاركة عنارص من أفواج مغاوير البحر
والهندسة والبحرية يف الجيش.
تضمنت الدورة عدداً من التامرين الرياضية
والتدريبات تحت املاء عىل أنواع الحوادث
التي قد يواجهها الغطاس يف اثناء القيام بعملية
الغطس ،وكيفية معالجتها من دون التع ّرض
لإلصابة .أبرزها السباحة مسافة  5كيلومرتات .
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«برازوكا» كرة «مونديال »2014
كشفت اللجنة املنظمة لنهائيات كأس العامل يف
كرة القدم يف الربازيل  ،2014يف  3كانون األول
املايض ،عن الكرة التي ستلعب بها املنتخبات الـ32
«برازوكا» ،التي ص ّممتها وطورتها رشكة «أديداس»
العاملية بعد سلسلة من االختبارات استغرقت
ثالث سنوات.
«برازوكا» أو «برازيليه» ،أي الطريقة الربازيلية
لترصيف أمور الحياة ،اسم اختاره الجمهور بعد
تصويت دام عاماً كام ًال.
مدير رشكة «أديداس» يف أمريكا الجنوبية إنستو
بروس ،أكد أن اللوحات الجديدة وعددها  6مع
خامة سطح الكرة الجديدة «ستجعل حركة الكرة
أكرث انسيابية ودينامية يف الهواء وطبيعية كالكرات
التي كان يستعمل فيها قدمياً  32لوحة مبا يناسب
الالعبني» .
أضاف« :كرة املونديال هي رمز البطولة وجزء من
كل ملسة ،وكل لعبة ،وكل هدف يسجل .و»برازوكا»

كرة برازوكا وكأس .2014

صنع الكرة« :برازوكا»

ابتكار صمم من أجل كل العب عىل أرض امللعب».
وكانت «برازوكا» خضعت لالختبارات العملية
النهائية يف مالعب  26نادياً ومنتخباً مثل ريال
مدريد ،وآ يس ميالن ،وبايرن ميونيخ ،واألرجنتني
وروسيا ،ومن خالل  280العباً ثلثهم غري متعاقد
إعالنياً مع الرشكة أبرزهم الحارس اإلسباين إيكر
كاسياس ،واملهاجم األرجنتيني ليونيل مييس,
واملهاجم الربتغايل كريستيانو رونالدو ،واملهاجم

السويدي زالتان إبراهيموفيتش ،والعبا خط
الوسط االنكليزيان ستيفن جريارد وفرانك المبارد،
ويف كأس العامل للشباب دون سن الـ ،20ويف مباراة
السويد واألرجنتني الدولية الودية.
وتم توزيع «برازوكا» مجاناً عىل أطفال حضانات
مدن الربازيل الـ 12التي تستضيف مالعبها
«املونديال» ،رشط أن يكون الطفل من مواليد 3
كانون األول وفق الشهادة الرسمية مليالده.

 3كيلومترات سباحة
لبربير في سبعينه

عميد س ّباحي نادي الجزيرة الدكتور عبد الحفيظ بربري.

عىل طريقته ،احتفل عميد س ّباحي نادي الجزيرة الدكتور
عبد الحفيظ بربري مبيالده السبعني .تحدّى قدراته الذاتية،
وسبح من خليج جونيه اىل شاطئ مسبح «أكوامارينا »2
انطالقاً من النادي اللبناين للسيارات والسياحة (.)ATCL
بلغت املسافة التي قطعها زهاء  3كيلومرتات بـ1:46:00
ساعة ،ورافقه عىل منت زورق انقاذ بحري املدير الفني
لنادي الجزيرة املدرب الوطني عادل ميوت الذي قدم
لرببري درعا تذكارية تقديراً إلنجازه.

«الفيفا» :مباراة لبنان
وكوريا الجنوبية األفضل آسيويًا
اختار موقع االتحاد الدويل لكرة القدم
«الفيفا» مباراة لبنان وكوريا الجنوبية
ضمن املرحلة الثالثة إياباً من التصفيات
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس العامل يف
الربازيل  ،2014من املبارايات األجمل يف
التصفيات التي جرت عىل مدار عامني،
حيث أقيمت أكرث من  800مباراة.
واختار االتحاد الدويل مباراة من كل
قارة ،واعترب لقاء لبنان وكوريا الجنوبية
األجمل يف آسيا ،حني فاز لبنان  1 - 2عىل
ملعب املدينة الرياضية ،وسجل إصابتيه
املدافع عيل السعدي والعب خط الوسط
عباس عطوي.
وجاء اإلختيار يف القارات األخرى كاآليت:
أمريكا الجنوبية :مباراة كولومبيا -
التشييل انتهت بالتعادل  ،3 - 3رغم

تقدم تشييل  0 - 3بعد نصف ساعة،
لكن كولومبيا متكنت من تعديل النتيجة.
أوروبا :مباراة السويد ـ الربتغال ضمن
امللحق األورويب ،وفازت الربتغال .2 - 3
أفريقيا :مباراة غانا ـ مرص ،وفاز املنتخب
الغاين .1 - 6
الكونكاكاف :لقاء الواليات املتحدة ـ بنام
انتهى ملصلحة األوىل .2 - 3
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كلمات متقاطعة
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إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
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عموديًا
أفقيًا
أفقيا
ويستخرج الكنز – عملة آسيوية – عاصفة
عاملي يف املالكمة  8-مننع ونر ّد – وكالة
–  1ممثلة ومغنية لبنانية راحلة إسمها
 1رئيس حكومة عسكرية لبناين راحلبحريةبل – بل
ضخمة شبعبية
أصببحت
الخيالية
الشخصيات
أشهر
نغمة -2
راحل –
الشخصياتحكومة
أشهر رئيس
-1 2ضمري متصل  8-نزاع بني الدول
خارجة
موسيقية
لبنانيعربية –
عسكرية أنباء
والتي– شجرة
ألكسندرا بدران
الحقيقي
الخيالية التي
ً
القديم لجزيرة تايوان  9-اضطرم
ممبالرعد أو
9ببلصوتبرائطرشائط
السينام وال
اإلسمإقلببي
لوجودالمتوحشب –بة –
الزجاجيةبات
بالشجرةالحيوانب
تسمىببوين
جدا وص
بامرات ةريبببة
املحددبط
اللحنُعتبببر
عن وي
المصببور
بفضلوالشب
شعبيةبينما
أصبحت السب
لتخلي بأحرف متشابهة – مدينة مغربية
وتلهب –
بإنتاج
تشتهر
ازيلية
ر
ب
والية
–
القصف
داخلها طولها
يف
املياه
من
هائلة
كميات
غريبة
ات
ر
مغام
بطل
ُعترب
الحصبباي ّ
املص ّورة ويفرنسببي مببا وراب البحببار عاصببمتر ببباس تيببر –  -3شببهر ريببر – أشببو ليببا
يتجاوز مئة مرت  2-مساجد الصالة – ّنحات – بحرية مرصية  10-إسم لثالثة أخوة
النب – بقرة وحشية  10-نهر وسهل
وصديق الحيوانات املتوحشة – إقليم
امني ملك
رس بر
النهضة  –3-لينّلقب
فناين عرصعط
إيطايل-4منحر
مساحة –
الشخص
باس شت
عاصمته في
البحار– بالغ
سرعتر
فرنسيني تأثروا بالفنّ الفالمنيك –
مقياسناقوس
– جنون –
تفتح –
ض – نقيض
تريي عِ رْإيطايل
فرنيس ما وراء
ناعميُعر ّ
راحبل –
موسيقي
نيجرييةالنبتة
مدينةحي
ازوياو
األوليف –
الساساني
كبرية – ّ -5
الكوت دازور يقام فيها مهرجان
فالمنكبي أهم مدن
الوجه –
كسرى 11-
فرنسيناضج
الطيور – غري
عائلةباملاء – من
ومبتل
الحصان
اللرسأشد لجام
 3شهر هجري –سنوي – الناس مبعرثة  11-شارط
 12مامن الطيور
اإلتحاوية –
 4عكسهافبيالفاكهة –
يبقبيرتتبللمبووف من
شتم ِع ْرض
عاصمةبالغ يف
لتخفيف رسعته –
حسبابر اليبارسيناميئ– -6
حقد وغشمبي
المصبر
الجارحة ما
اإلنقسا –
زمي
ألمانيا
طلبباتالخارس – مرتفع من األرض
عىل الجواد
مدينة
–
فرض
من
به
القيام
املرء
عىل
يف
قدمية
أثرية
مدينة
ـ
باألجنبية
جرذ
حرف
4مساحة
مقياس
الشخص –عائلة كاتب أميركي راحل حائز عل يائز نوبل لعا  – 1554عصياي عل النظبا – -7
سويرسية تقع عىل سواحل بحرية جنيف سوريا إكتشفت فيها ألواح خزفية بالحرف – نعم أو جواب القبول – إمرأة زانية 12-
عطف – لقب يُعرف به ملك الفرس
وكالبة
جنس ونبروو–
أوروبية 5--8نمنب
المالكمبة –
عبالمي فبي
بطبل
الطفل –
األرض
ازديادزفبا
حلل
الساساين حكرسىور
الحجاز كان أهلها من املزارعني
احة يف
صوت
عائلبةاألمر –
 13أنهىببرر غذاء
حجم – –
املسامري – عاصمة
األول –
نبايت ب ّري زهوره صفراء يعيش عىل حوض اليهود إشتهرت زمن النبي محمد – من
النبتة  5-عائلة موسيقي فرنيس فالمنيك وقع السالح بعضه عىل بعض – مدينة
الفاكهة – خالف خسارة – متشابهان 13-
سورية – مدينة تاريخية شاميل إمارة
البحر األبيض املتوسط – ما ُر ّز يف األرض
راحل – عاصمة أملانيا اإلتحادية زمن
للتعريف – فنان ومطرب مرسحي لبناين
الفجرية إشتهرت يف صدر اإلسالم أثناء
أو الحائط من خشب أو حديد – جُ حر
اإلنقسام – ما يبقى للمودع يف املرصف
راحل ظهر يف جميع أعامل الرحابنة 14-
حروب الردّة  14-دولة أفريقية – مدينة العقرب أو العنكبوت – إمارة عربية 6-
من حسابه الجاري  6-عائلة كاتب
إسم واليتني من الواليات املتحدة األمريكية أبراج األسالك الكهربائية بالعامية – للتأوه
أمرييك راحل حائز جائزة نوبل عام  1954فيليبينية  15-رسام لبناين راحل من
– مرفأ ياباين  15-مدينة سورية – شاعر
لقب بس ّيد الفنانني
يف الصحاري الكربى – عائلة ممثلة
– عصيان عىل النظام  7-طلبات حضور
أصول فلسطينية ّ
وديبلومايس سوري راحل
التشكيليني
ومغنية وعارضة أزياء لبنانية  7-يكشف
حفل زفاف – بذر األرض – عائلة بطل
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شروط اللعبة

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
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الكلمة الضائعة مكونة من  7حروف  :شاعر عباسي له ديوان
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الكلمة الضائعة مكونة من
 7حروف  :شاعر عبايس له
ديوان.
االخطل – املتنبي – االعىش
– الفرزدق – ابو نواس –
املهلهل – البحرتي – بشار بن
برد – ثعلب – جميلة – جرير
– جلنار – حبيب – ديك الجن
– ديوان – زرياب – سيبويه
– سيف بن عمر – سالمة –
طابور – طه – ظاهر – ظلف
– ظهر – عفص – قهرمان –
قريش – قلق – كعب بن زهري
– مي زيادة – مسعودي – منري
– نفطويه – يونس الكاتب
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حروف مبعثرة

متفرقات

حروف مبعثرة 4

اخلخل

ناقشر

ايالمو

زأﻫلار

تقالحسا

ولغبز

ماكرين

اعمقو

عذةوش

ساةفر

اسوتشر

يكسولا

لنافيتن

ﻫءلشااب

اةجﻫن

رققمو

װ

װ

װ

װ

38

31

28

39

حدث يف مثل هذا الشهر

=

=

=

=

35
43
26
32

الشخصيةفن
الطبيعة أو
علوم
اللعبةالطبيعة أو فن-1قراءةعلم من
الوجه ُتعرف به مدينة حلب لبياض
 -9لقب
خاصة من
مكونات
واستخالص
شروطمن علوم
 -1علم
الشخصية
المساجدمنفي مصر قراءة
			
حجارتها
أﻫم مك ّونة
اللعبة
-2
أكثر من ألف سنة
وجامعة منذ
مكونات ﻫو جامع
واستخالصاإلسالمي.
وأشهرﻫا في العالم
هذهمن
		
ه
الوج
من
خاصة
 -10بيوت بيض ينسجها دود القز
ً
كل
فوق
.
ال
مستطي
16
 -3إسم يطلق على حرس الحدود في بعض البلدان العربية
 -2من أهم املساجد يف مرص وأشهرها حول نفسه قبل أن يتحول فراشة يف
زيادةتتبعرث حروف
مستطيل
العالمات الضرورية لتأمين نجاح طالب في اإلمتحان
-4
بعضتشكل جواباً يف العامل اإلسالمي .هو جامع
وجامعة طور من أطواره
انتظامها
عند
الكالسيكية
الرومنطيقية الى
ألفسمفونية .إنتقل في
وقصائد
 -5مؤلف موسيقي
اوبرات من
أدناه.ألماني له عدةمنذ أكرث
السياسية يف عهد
الدعاية
سنة			فنه من  -11وزير
الواردة
لألسئلة
-6
العثة
حشرات
من
والمالبس
اد
السجّ
لحماية
تستخدم
صلبة
بيضاء
بلورات
 -3إسم يطلق عىل حرس الحدود يف أدولف هتلر وأملانيا النازية .برع يف
األسئلة
أحد
معرفة
عند
ً
البلداننياساالند
سابقا بإسم
العربية 			
 -7دولة حبيسة في أفريقيا عرفتبعض
الخطابة
نضع الجواب داخل
العالمات
بعض
زيادة
الرضورية  -12سحر أسود يستند عىل استحضار
المسرح
ليدخل الى
الممثل
 -8خلفية المسرح أو الممر الذي-4يسلكه
السؤال
املستطيل ُت مع
حجارتهايف اإلمتحان
لبياضطالب
السورية نجاح
عرفرقمبه مدينة حلب لتأمني
القوى الرشيرة إلنزال الدمار أو
 -9لقب
ملعرفة
دواليك.
وهكذا
ات
ر
اوب
له
أملاين
موسيقي
مؤلف
-5
أطوارﻫابالشخص املعينّ	
إلحاق األذى
 -10بيوت بيضاء ينسجها دود القز حول نفسه قبل أن تتحول الى فراشة في طور من
نجمع
األجوبة
صحة
وقصائد سمفونية .إنتقل يف فنه من
 -13جزيرة لبنانية ضمن محمية جزر
 -11وزير الدعاية السياسية في عهد أدولف ﻫتلر وألمانيا النازية .برع في الخطابة
الرومنطيقية اىل الكالسيكية
شاطىء ميناء طرابلس
النخل قبالة
األرقام املوجودة داخل
 -12سحر أسود يستند على استحضار القوى الشريرة إلنزال الدمار أو إلحاق األذى بالشخص المعيّن
الخبز اللبناين الرتايث
 -6بلورات بيض صلبة تستخدم لحامية  -14من أنواع
تتطابق
املستطيالت ليك
 -13جزيرة لبنانية ضمن محمية جزر النخل قبالة
طرابلس يُستعمل الصاج يف صناعته
ميناء العثة
شواطىءرشات
واملالبس من ح
السجاد
ّ
يف
املوجودة
مع األرقام
 -14نوع من أنواع الخبز اللبناني التراثي ويُستعمل الصاج في صناعة
الخبزاآلثار التاريخية عىل شكل
ﻫذا النوع-15من من
عرفت
 -7دولة حبيسة يف أفريقيا
الشبكة.
ويسار
أسفل
الهرمل اللبنانية
بإسمفي مدينة
شكلاً ﻫرم
هرم يف مدينة الهرمل
		
نياساالند
 -15من اآلثارات التاريخية علىسابق
خلفيةوفي القدم
تلبس في اليد
املرسح أو املمر الذي  -16من أدوات الزينة والحيل تلبس
 -16من أدوات الزينة والحلي -8
يف اليد ويف القدم
يسلكه املمثل ليدخل اليه

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

مفكر ومؤلف فاريس زرادشتي إشتهر بذكائه
وكرمه وأخالقه الحميدة .جمع بني الثقافات
العربية والفارسية واليونانية والهندية .من
مؤلفاته :رسالة الصحابة واألدب الكبري.

8

16 15 14 13 12 11 10 9

 = 3+1+9+8+5+4خالف األقرب
 = 2+10+16+12+11من الفاكهة الصيفية
 = 6+15+14جهاز من حديد ُيغلق به الباب
 = 3+7+13رسير الطفل

كانون الثاين  :1867الزعيم اللبناين
يوسف بك كرم يغادر وطنه عىل
منت بارجة فرنسية اىل الجزائر إثر
رفضه بروتوكول 1861
كانون الثاين  :1887بداية بناء برج
إيڤل الفرنيس الذي يبلغ ارتفاعه
 300مرت تقريباً
كانون الثاين  :1963أول نقل
تلفزيوين عرب األقامر الصناعية من
الواليات املتحدة األمريكية
كانون الثاين  :2002منتخب
السعودية لكرة القدم يفوز بكأس
الخليج عىل أرضه

معلومات عامة

ال تهب أي رياح عىل سطح القمر.
لذلك فإن آثار أقدام رواد الفضاء
املوجودة عليه تظل اىل األبد ما مل
متح عمداً

طرائف

وقف إعرايب معوج الفم أمام
أحد الوالة وألقى قصيدة يف الثناء
التامساً ملكافأة ،لكن الوايل مل يعطه
شيئاً وسأله :ما بال فمك معوجاً؟ ر ّد
الشاعر :لعله عقوبة من الله لكرثة
الثناء بالباطل عىل بعض الناس

أقوال مأثورة

الحق والحقيقة ال يُعرفان ببرص
العني بل ببصرية الضمري ،وال يُدركان
برؤية العقل بل بحدس الروح
(شارل مالك)
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SU DO KU

مستوى صعب Sudoku 4
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مستوى وسط Sudoku 4
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مستوى صعب
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شروط اللعبة

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.

9

8

1

7
9

9

5
2

5
6

1

6
4

1

9

مستوى وسط

مستوى سهل Sudoku 4

7

7

7

9

6

6

8

3
8

7

مستوى سهل

حلول العدد
السابق

حل حروف مبعثرة

 -1شماّ عة –  2العايص –  3قلحون
–  4الفجرية –  5زاروب –  6النمسا
–  7قطينة –  8فلورنسا  -9 -سجنجل
–  - 10األرانب –  - 11عويسية – 12
 دلفني –  - 13النبي –  - 14طوربيد–  - 15البرتون –  -16سلوقي

حل الكلمة الضائعة

بيت الدين

حل اسماء من التاريخ

رابندراناته طاغور

حل مثل في الدائرة

هني مالك وال تهني حالك

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku 3

3

حل مستوى سهل Sudoku 3

حل مستوى وسط Sudoku 3
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8
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4
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2

4
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9

6

4

2

1

3

8

9

7
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2
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5

9

3

7
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4
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3

4
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2

1
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9

1

8

4

7

5

6

3
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5

8
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2

3

1

6

4
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1

4
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2

6

5

9

3
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4
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8
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5
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8
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مستوى صعب

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

أفقياً
املغني –  3-ماس
معبد
–
ميني
2–
الشدياق
فارس
أحمد
-1
ّ
– باب املندب –  4-أروم – منصب  -5رفيقي – قرد – هينّ –
 6اديت بياف – تنب – دا –  7-ال – الوزاين – ريال –  8-بتاح –– يابانيون –  9-حسب – من – ي ي – مجاهل –  - 10رونزا –
او – ال – يلو –  - 11دنبو – السيد – عر –  - 12كلح – عرين
–  - 13وديع الصايف – اليك –  - 14يم – سنونو – الدمام –
 -15شيرشون – زين العمر

مستوى سهل

عمودياً
 -1إميان البحر درويش –  2-حامر – داتسون – دمي – 3-
ميسوري – ابن بري –  4-دن – مفتاح – زو – عرس – ّ 5-
يبل
– ما – كانو –  6-ام القيوين – اللون –  7-رعب – يازا – الحصن
–  8-سباع – فابيوس – اوز –  9-ادل – ناي – يعف – - 10
المارتني – ادريان –  -11شلن – دب – ميل – ال –  - 12دم دم
– نروج – عنادل –  - 13يغبنه – يناير – ملع –  -14ان – صيدا
– هل – ركام –  - 15قيس بن امللوح – مير
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بقلم رئيس التحرير المسؤول
العميد اإلداري منير عقيقي

 ...واألمل في عام أفضل
تع ّود اللبنانيون نهاية كل عام عىل تبادل التهاين
واالمنيات وجها لوجه ،بني االهل واالصدقاء او من
طريق بطاقات املعايدة وتبادل الهدايا ،قبل ان يتحول
هذا الواجب رسالة هاتفية الكرتونية ،ولسان حال هذه
الوسائط كلها يقول" :ان شاء الله السنة املقبلة تكون
افضل من التي سبقتها".
يرتدّد هذا الكالم عىل لسان اللبنانيني لعقود خلت.
تعلمناه من اآلباء واالجداد ،فبات سلوكا تقليديا .لكن
سؤاال يخطر يف البال مذ بدأنا نشهد ما شهدناه من
توترات وخضات وازمات وطنية" :هل اننا ال نستحق ـ
وان ملرة ـ سنني أفضل من سابقاتها؟ وهل أصبحنا فع ًال
يف دائرة القصور والعجز عن إخراج وطننا من أزماته
املتزايدة .نراكمها بدال من أن نجد لها الحلول ،ونتوارثها
عاما بعد عام؟ هل صحيح اننا نفتقد الرجال القياديني
االكفياء كاؤلئك الذين ساهموا يف بناء اقتصادات دول
ومؤسساتها يف املنطقة كام يف الديار البعيدة واعامرها؟
تستعد السنة الطالعة لرتث ما القت به سابقاتها من
بقايا الفواجع التي تتالت عىل وطن االرز ،من دون ان
نوفر حلوال الي منها ،ويف عيون اللبنانيني دمعة حارقة،
غصة .يشعرون ويرون ما تركته لنا السنة
ويف حناجرهم ّ
املاضية من مآس رسمت بالدم النازف شقائق االمل
أمسه.
بغد ُم ِطل ال يشبه َ
باهظا كان الثمن ،وثقيلة وطأة االحداث :سيارات
مفخخة ،تفجريات انتحارية ،اغتياالت ،خاليا ارهابية
تم كشف البعض منها واكرثها ال يزال نامئا ترتبص
بالوطن والقوى االمنية لها باملرصاد ،من دون ان ننىس
حجم النزوح السوري املرتوك للبنان ومؤسساته وشعبه
وحدهم تح ّمل تبعاته االقتصادية واالجتامعية واالمنية
حتى ،ال مساعدات رغم الوعود والتعهدات.
يف عام  2013كان لبنان وطنا محروما من االستقرار،
يقف يف منطقة وسطى بني الحياة واملوت ،والنهوض
والسقوط ،واالمل والخيبة .والدليل ما شهدناه:
• مناطق يد ّمرها اهلها وشعبها بدم بارد والحسم
ممنوع.

• إعتامد سياسة النكد واالنتحار والحل محظور.
• اقتصاد يتهاوى وبطالة تزداد وقطاعات االنتاج
والخدمات تصارع للبقاء.
بقيت املؤسسات االمنية تتحرك بارادة صلبة بني ابناء
الوطن ،تحميهم وترد عنهم الخطر ما استطاعت اليه
سبيال ،فيسقط منها ومن املدنيني شهداء وجرحى
ومعوقون ،وال َمن ينتفض بقوة اىل جانبهم يف وجه
هؤالء املتآمرين عىل الوطن وابنائه.
ما نأمله يف ان يتجدد اميان اللبنانيني ،عام ،2014
بالوطن الذي يحلمون به .يتجدد رهانهم عىل
املسؤولني لتحديد االخطار ومحارصتها والقضاء عليها.
كلهم امل يف ايجاد الحلول لالستحقاقات الدستورية
والوطنية بروح من الوحدة والثقة ،والحاجة اىل قيامة
وطن يف حجم طموحات ابنائه يف الداخل والخارج.
وهم يدركون باقتناع تام ال نقاش فيه ان بالوحدة
فقط انترص اللبنانيون سابقا ،وبها وحدها يجددون
االنتصار لوطنهم وانفسهم ،ويتجاوزون الصعاب
ويجبهون التحديات مهام كربت .عليهم وحدهم تقع
مسؤولية ضبط االيقاع وتوجيه االمور نحو املدارات
السليمة واملالذات اآلمنة.
يبقى االمل يف ابتعاد الجميع عن مكارسة بعضهم
بعضا ،الن الهيكل ـ متى سقط ـ فعىل عىل رؤوس
الجميع بال استثناء.
يتحينّ اللبنانيون مناسبة السنة الجديدة لريوا بصيص
نور يتسلل من بني الغيوم الداكنة ،ولديهم الرجاء
يك تنقشع الغيوم عن سامء الوطن الحبيب الذي
ينوء تحت االثقال .وقد آن له ان يرتاح وينطلق اىل
الحياة ،فيستعيد أبناؤه املنترشون واملقيمون الثقة
متسكهم بهذا
به وقدرته عىل الصمود يك يؤكدوا ّ
الوطن.

إلى العدد المقبل

نشيد األمن العام
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