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واكبت انشاء الكيان الصهيوين عىل االرض الفلسطينية عام  1948اول حرب تشنها ارسائيل عىل دولة فلسطني
العربية املستقلة ،ادت اىل وضع اليد عىل  % 77من ارضها ،وترشيد نحو  % 60من شعبها.
كان عدوان  1948بداية التوسع االرسائييل عىل حساب الحقوق العربية االخرى ،واستتبع بحروب مبارشة وغري
مبارشة ال بد من ان نستذكر ابرزها:
ـ العدوان الثاليث عىل مرص عام .1956
ـ حرب االيام الستة عام  1967بني ارسائيل وكل من مرص وسوريا واالردن ،انتهت باالستيالء عىل كل دولة
فلسطني والضفة الرشقية لنهر االردن والجوالن السوري.
ـ الحرب مع مرص وسوريا عام .1973
ـ اجتياح لبنان عام  1978ادى اىل احتالل الجنوب حتى مجرى نهر الليطاين شامال.
ـ غزو لبنان عام  1982حولت فيه ارسائيل ارضه اىل ساحة اقتتال ،وانتهى باندحارها يف يوم التحرير
يف  25ايار .2000
ـ عدوان  2000عىل كل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
ـ عدوانها عىل لبنان عام  2006استمر  33يوما بعد اعتداءات وهجامت وحشية عامي  1993و.1996
تستمر ارسائيل يف عدوانها عىل الفلسطينيني وانتهاكاتها السيادة اللبنانية ،يف حني تجتاح الثورات الحمر الدول
العربية .تدمر ما استطاعت اليه سبيال يف الدولة واملؤسسات واملجتمع ،وتحرق االخرض واليابس.
تطل الذكرى السابعة لعدوان متوز  2006عىل لبنان هذا الشهر يك تشكل مناسبة نعترب منها ،وليس نستذكر ما
ميح ومضة املقاومة ،ومل يقوض ارادة الشعب اللبناين،
تسبب به العدوان من قتل وترشيد ودمار .مع ذلك مل ُ
وقد انترص اخريا عىل عدو ال يزال نّ
يتحي الفرص لالنتقام.
نعرب هذه االيام يف محنة العرب .محنة "الرشق االوسط االكرب" املليئة باالضطرابات ،ونشهد سباقا محموما
عىل التسلح بالفتك بغية تدمري الذات .نحضرّ الساحات للمعارك الداخلية القامئة واملقبلة منها بني ابناء االمة
الواحدة بعدما متكنت عقول االستخبارات العاملية ،ويف مقدمها ارسائيل ،من اخراج عدو من كهوف العصور
البائدة يك يصنع حروبا بعناوين زائفة تعود اىل عرص ما قبل الجاهلية باسم الدين الذي هو براء منها ،وال
تخدم سوى العقيدة الصهيونية.
ال حاجة بعد اآلن اىل ان تكرر ارسائيل عدوان متوز ضد اي بلد عريب ما دامت االدوات والوسائل واالموال
والتجهيزات واالعداد البرشية تكفل بها العرب انفسهم ،سواء التي ميتلكونها ،او يستقدمونها من وراء البحار،
يك ينوبوا عن ارسائيل يف فرض االمر الواقع الذي ترغب فيه .وهو غالبا ما يتمثل يف تدمري الذات واالرض
والرتاث والحضارة والتاريخ يف آن .عىل ان االخطر يف ذلك الذي يجري تحت شعارات دينية مزيفة.
يسجل للعرب انهم ينهشون انفسهم بايديهم.
ها هو التاريخ ّ
"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

كي ال نخسر الوطن
يشهد لبنان للمرة الثالثة شغورا يف سدة الرئاسة االوىل.
شغور مل يسلم من تداعيات سياسية وامنية ك ّلفت
الوطن غاليا يف مرحلتي ما بعد انتهاء واليتي الرئيسني
امني الجم ّيل واميل لحود ،فيام الخوف من آت يستبد
باللبنانيني عىل الرغم من شعور يسود بأن االوضاع
ممسوكة عىل نحو افضل من السابق ،تظللها شبكة
امان دولية.
ال شك يف ان انتهاء والية الرئيس ميشال سليامن من
دون انتخاب خلف له ،طرحت اشكاليات ج ّمة ،منها:
هل تستطيع الحكومة تويل صالحيات رئيس الجمهورية
كاملة اىل درجة ميكن معها االعتياد عىل الشغور يف
والترصف عىل اساس ان شيئا مل يتغري،
القرص الرئايس،
ّ
وان يف االمكان االستمرار يف الوضع االستثنايئ ما دام
الدستور ينيط مبجلس الوزراء مجتمعا االضطالع باعباء
الرئاسة وكالة؟
يف الواقع هناك حرص من االطراف جميعا عىل الحفاظ
عىل الوجه امليثاقي للدولة اللبنانية ،وعدم ارتكاب
اإلثم املميت الذي يؤدي اىل انحاللها وتفككها اذا جرى
التوسع ـ رغم ارادة احد املكونات االساسية للوطن ـ يف
ّ
تفسري مواد الدستور واالكتفاء بالحرف من دون الروح.
من هنا ميكن فهم الجهد الذي ُبذل وال يزال يك تواصل
الحكومة عملها بالحد االدىن الذي يسيرّ الشؤون امللحة
للدولة ،ويضمن االستقرارين السيايس واالجتامعي،
وهام اساس االستقرار االمني .ألن الجميع يدرك ان اي
تفسخ ،سينعكسان اضطرابا امنيا ،او
تف ّلت سيايس ،او ّ
عىل االقل ّ
يرشعان الباب امام َمن يسعى اىل استغالل

الثغر من اجل افتعال توترات ،قد تعيد عقارب الساعة
اىل الوراء.

يجب ان توفرها لهم الدولة يف كل مجاالت االستثامر
وسواه.

كام هو معلوم ،فإن هناك قرارا دوليا  -اقليميا واضحا
وحاسام بتثبيت االستقرار يف لبنان ،وعدم تعريضه
لالهتزاز .لكن هذا القرار ال يتحقق بالطريقة املثىل
اذا مل يواكـَب داخليا باجراءات تعزز الحوار السيايس
الهادىء والعقالين ،وايالء املواطنني ما يستحقون من
اهتامم عىل املستويني املطلبي واملعييش.

ان املناخات االيجابية التي توفرها الساحة السياسية
واالمنية تس ّهل عىل القيادات السياسية التوافق عىل
انتخاب رئيس جديد ،يضع حدا نهائيا للشغور القائم
يف سدة الرئاسة االوىل .هذا هو التحدي الكبري املطروح
علينا جميعا ،الن االحوال ال تستقيم اذا استمرت
الخالفات من دون أن نقيم وزنا ملعاناة املواطنني يف
ضوء املشكالت العالقة التي مل تفلح يف وضعها عىل
سكة الحل مثل سلسلة الرتب والرواتب ،واجراء
االصالحات الرضورية يف االدارة واملؤسسات ،وتعميم
الحامية الصحية والرعاية االجتامعية عىل املواطنني
اللبنانيني كافة.

إىل ذلك ،يبقى اجراء االستحقاق الرئايس يف اقرب وقت
عىل رأس هرم االولويات الوطنية ،خشية ان يتسبب
العقد واسترشاء الخالفات ،يف انتقال
التأخري وتراكم ُ
العدوى اىل مجلس الوزراء ،ما يؤدي إىل اضعاف متاسكه
موحد ،وبالتايل انكشاف سيايس
وقدرته عىل تقديم اداء ّ
 امني ترتد سلبياته عىل الوضع العام.ال بد ،اذا ،من ان تنعم هذه املرحلة الدقيقة بالهدوء
االمني الذي يساهم يف تصليب االستقرار ،ودعم
املحاوالت اآليلة اىل متتينه وتحصينه .هنا يربز دور
املؤسسات العسكرية واالمنية يف رصد املخلني باالمن
ومالحقتهم ورضبهم من دون هوادة ،وخصوصا يف هذه
املرحلة الحرجة .هذا الدور رشط اسايس ،بل مطلب
رئييس يك ينعم لبنان بالطأمنينة ،وتتسع رقعة الثقة
لدى اللبنانيني املقيمني واملنترشين ،واالشقاء العرب
واالصدقاء ما يسمح لهم بالعودة اىل ربوع الوطن
وقضاء فصل الصيف فيه ،واالفادة من الفرص التي

يتوق الشعب اىل ان يرى ذلك اليوم الذي يستطيع فيه
املسؤولون عنه كرس القاعدة السائدة بان اللبنانيني
تعوزهم دامئا القدرة عىل حكم انفسهم بانفسهم،
واىل ان تحل مكانها قاعدة جديدة جديرة بكفايات
هؤالء وبريق حضورهم الساطع يف شتى اصقاع العامل
ومجاالت الحياة .حبذا لو مت ّكنا مع جميع املخلصني من
العمل عىل ان يكون االستحقاق الرئايس لبنانيا مئة يف
املئة .وهذا ما يتوق اليه كل مواطن مخلص لوطنه.
ال يزال االرهاب هماّ دامئا ومقيام ،ليس عندنا فقط،
بل يف املنطقة والعامل .ومهام حاول البعض ابعاد هذه
الكأس عنه ،فالجميع يف النهاية سيتجرع مرارتها وان

بنسب متفاوتة .هنا يكمن التحدي الكبري يف ايجاد
السبل املشرتكة لتخفيف معاناته ،والرتكيز عىل هموم
الداخل وابعادها وتداعياتها .وقد متكنت املؤسسات
العسكرية واالمنية اللبنانية بفعل تعاونها من توجيه
رضبة قاسية اىل االرهاب ،وهو تراجع كثريا .لكن ال
بد من التنبه اليه ،ومنع مت ّدده باعتامد قاعدة "كل
مواطن خفري" ،ومحاذرة توفري ارضية خصبة له من
خالل زعزعة االستقرار السيايس واالسرتسال يف الخطاب
التحرييض ،واالنقياد اىل لغة الطائفية واستثارة املخاوف
بني مكونات الوطن.
دفع لبنان حتى اليوم مثنا باهظا يف مواجهة االرهاب
والعدو االرسائييل .وال تزال حرب متوز  2006آخر
االنتهاكات امليدانية للعدو التي تصدف ذكراها مع
صدور هذا العدد ماثلة امامنا .ويقيض الواجب مبنع
هذين العدوين من النيل من شعبنا ووطننا وقطع
الطريق عليهام بشتى الوسائل ،الن خطرهام يطاول
الكل من دون استثناء.
ان اجراء االستحقاق الرئايس اليوم قبل غد ،هو ما يجب
السعي اليه والتضحية من اجله .لذلك ،عىل االطراف
جميعا التالقي يف سبيل حياة جديدة للبنان يستحقها
ابناؤه الذين تعبوا وبلغ اليأس منهم مبلغا عظيام.
فام النفع اذا كسبنا موقعا وخرسنا وطنا .كلنا زائلون
ولبنان وحده الباقي .سيأيت يوم ُيحاسب فيه كل َمن
تلكأ يف املساهمة يف بناء الوطن والذود عنه .وسيكون
الحساب عندئذ عسريا.
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المقابلة

حاوره :العميد منير عقيقي وجورج شاهني

ليس صعبا عىل وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق تحديد
برنامج عمله .اكرث من ملف يتصدر االولويات كاالرهاب والنازحني
السوريني .اال انه يؤكد "الرشاكة بني الجيش واالجهزة االمنية"
يف جبه االرهاب الذي يتهدد لبنان.ال يغفل ملف السجون يف
الالئحة ،متحدثا عن خطة بناء اربعة سجون جديدة يعمل يك
تتوىل دول خليجية مانحة متويل انجازها ،كل عىل عائقها.
ويشدد الوزير املشنوق عىل اهمية انشاء "خلية ازمة" تقرتح
الخالصات عىل مجلس الوزراء لتسهل عليه اصدار القرارات
املناسبة يف القضايا الكربى و"يف كل ما يجري يف سوريا او العراق،
وكذلك ما بني لبنان وسوريا" تحت وطأة تطورات اقل ما يصح
وصفها ،يف رأيه،بانها "اكرث من استثنائية يكاد يكون من املستحيل
توقع عدم تأثر لبنان بها".ال يرى حرجا يف قراره التنسيق بني
االجهزة االمنية والعسكرية واي من االحزاب اللبنانية لضامن
تطبيق القانون ووقف الحاميات للمجرمني واملطلوبني .اال انه
يلفت اىل ان العالقة مع حزب الله كانت يف ملف الطفيل فقط،
وقال" :مل يخرج التنسيق معه عن نطاق املهمة االنسانية ،وال
عالقة له باالرهاب وال باالمن او اي شأن آخر .التنسيق يكون بني
االجهزة االمنية".
ويجد وزير الداخلية يف االمن العام "اكرث من جهاز انذار مبكر
ورصد" ،من ّوها بتقاريره وقراءاته واستنتاجاته"ما يدل عىل قدرته

"تعطيل املؤسسات الدستورية ال يأيت برئيس الجمهورية ،بل يعطل الجمهورية".

وزير الداخلية لـ"األمن العام":

مواجهة اإلرهاب على الئحة الشراكة بني الجيش
واألجهزة األمنية

■ عندما دخلت ،معايل الوزير،أم وزارات
الحكومة الجديدة ،هل كنت تحسب ان
املهمة ستكون اطول مام هو محدد لها
عند نهاية عهد؟
□ كنت اتوقع ان يطول عمر الحكومة.
كان واضحا منذ البداية ان انتخاب
رئيس الجمهورية لن يكون سهال،
وقدّ رت ان مهمة الحكومة لن تنتهي
يف نهاية االشهر الثالثة من العهد ،اي
نهاية املهلة الدستورية النتخاب الرئيس
يف  25ايار املايض .لن تكون املدة كافية
لالنتخابات الرئاسية .كنت عىل اقتناع
بان االستحقاق لن ينتهي يف اشهر ،وان
املشكلة اكرب منا جميعا .ال اخفي ،لحظة
دخويل اىل الوزارة ،انني تهيبت املوقف.
انا وزير سيايس ال خلفيات وتجارب امنية
يل ،لكن لدي قراءآت سياسية معمقة
وتجربة يف القراءة السياسية .رافقت
الرئيس الشهيد رفيق الحريري يف فرتة

عىل املتابعة الدقيقة لالوضاع يف الداخل وتداعيات الخارج عليه".
يتحدث ايضا عن الجدل الدستوري املحيط بانتقال صالحيات
رئيس الجمهورية اىل مجلس الوزراء ،ويحدد آلية ادارة جلسات
املجلس ،لكنه يالحظ ان الخالف عىل سلسلة الرتب والرواتب
"يرتبط باالرقام ال بالرصاع السيايس والتفاهم عليها وارد" .ويؤكد
انه مع عمل املؤسسات الدستورية الن "تعطيلها ال يأيت برئيس
الجمهورية ،ال بل يعطل الجمهورية" ،مشريا اىل ان "الخطة االمنية
يف الشامل حققت جزءا كبريا من اهدافها ،وخطة البقاع نجحت
بنسبة اقل ،وخطة بريوت مؤجلة ،وان ال خطة للجنوب" .اال انه
يشدد عىل ان االجهزة االمنية "مكلفة بناء العالقات والتنسيق
مع كل االحزاب الفاعلة واالستفادة من كل خطوة ميكن القيام
بها لوقف امتداد الحريق السوري اىل لبنان ،او اي تطور ارهايب
يهددنا".
ويوضح الوزير املشنوق ان "سالح املخيامت منذ عام  1982مل
يقدم لالجئني الفلسطينيني اي خدمة يف لبنان ،وتسبب باشتباكات
بني ابناء املخيامت وخلق بيئة آمنة للتطرف واالرهاب" .لكنه
يرى يف مخيم عني الحلوة "بؤرة متفجرة ونقطة ضعف رئيسية يف
االمن اللبناين العام".
تحدّث الوزير املشنوق اىل "االمن العام" يف حوار مسهب،مل
يستنث ايا من ملفات وزارته واهل الحكم.

هي من اهم مراحل الحياة السياسية،
وراقبت التطورات من جوانبها املختلفة.
مع الوقت بدأت اشعر باالرتياح عند
اتخاذ القرار االمني.كنت اقرأ واطلع
عىل امللفات والتقارير .عندها متكنت من
القراءآت االمنية .مل اعتقد يوما ان القرار
االمني بعيد او منفصل عن السياسة.
متى كانت لديك الخربة السياسية يسهل

منذ البداية قدّ رت ان انتخاب
الرئيس لن يكون سهال ،وان
مهمة الحكومة لن تنتهي
في نهاية االشهر الثالثة
االخيرة من العهد

اتخاذ قرارات امنية .اعتقد صادقا انني
قد اكون اخطأت يف بعض القرارات يف
االيام املئة االوىل .قد اكون انفعلت يف
بعض املراحل واتخذت قرارات رسيعة.
عندما اعود اىل تلك املراحل والقرارات
يف بعض اللحظات ،اعتقد انه كان يف
امكاين مقاربة امللفات بطريقة مختلفة
عام ترصفت .اقول جازما انني مل ارتكب
يف قرارايت اىل اليوم اي خطأ جسيم ميكنه
الحاق رضر حقيقي وجدي باحد او بأمن
البلد .يف مسائل اخرى اصبت الهدف
بدقة .كان توقعي صحيحا وقراري
مجديا ،وله التأثري السيايس املنطقي
الصحيح .استطيع اليوم القول انني ماض
يف اندفاع املؤمن مبا اقوم به ،واملؤمتن
عىل تطبيق القوانني .اذا عدت اىل بعض
القرارات ،ارى فيها النتائج السياسية
املطلوبة وان بالحد االدىن وليس
التقليدي .انا َمن قرر ان ال يتجاهل
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اي تفصيل او حدث ومقاربته من
جوانبه السياسية كلها ،ايا يكن حجمه.
ال يجوز ان نهمل اي معطى قد يظهر
تأثريه يف قراراتنا بعد اتخاذها .قد اتخذ
بعض القرارات يف ضوء الحد االدىن من
التفاهم السيايس كام اراه .حتى اليوم
مل اتخذ اي قرار بتنسيق مسبق مع
اي جهة سياسية .يصح القول ان بعض
القرارات خضع للتصويت املتأخر ،وليس
التنسيق املسبق .يف كل االحوال ميكنني
القول انني راض عام فعلته .مل ارتبك
النني مقتنع بأن  % 90من القرارات
التي اتخذتها كانت سليمة ،وستظهر
نتائجها مع الوقت.كان واضحا انني
اتبع منهجا معينا واسرتاتيجيا واضحة
بحسب االولويات التي رأيتها من قراءيت
للواقعني السيايس واالمني ،ومشيت
وفقهام من دون تردد .ملف النازحني
السوريني من االولويات ،والعالقة مع
الجيش ايضا غريت فيها ونجحت يف
تكريس نوع من الرشاكة عندما تبنيت
الخطط االمنية املوضوعة من موقعي
السيايس الذي امثل قبل الوزاري .انا
وزير يف الحكومة ممثال اكرب كتلة نيابية
وسياسية يف املجلس النيايب ،وبنيت عىل
اقتناعي العالقة املميزة مع وزير الدفاع
وقائد الجيش والقوى االمنية والعسكرية
الذين لبوا وتجاوبوا ،وتفاهمنا عىل
اولويات ما يجب ان نقوم به يف املرحلة
الراهنة .اعتقد كذلك ان ملف السجون
كان واليزال من االولويات .له اهتامم
خاص ويحظى عندي بالكثري من الوقت.
هذه هي اولويايت .مواجهة االرهاب عمل
يومي عىل الئحة الرشاكة مع الجيش.
■ تتخذ قراراتك بناء عىل معطيات
ومعلومات من اجل ان تكون دقيقة
وصائبة .والن وزارة الداخلية مهمة
يتجمع فيها عدد من املؤسسات املعنية
باملعلومات ،وقد يكون سهال عليك
الحصول عليها .هل تتخذ قراراتك يف
ضوئها؟
□ قد يكون هناك َمن مل يتع ّود عىل اسلويب
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يف العمل مبَن فيهم االمن العام،وكذلك
الجيش وقوى االمن الداخيل .مع وزير
يقرأ .قال يل قائد الجيش يوما:مل يسألنا
الوزراء من قبل عام لدينا من معلومات،
لكن االمر تبدل الحقا .واعتقد ان اسلوبا
جديدا بدأنا العمل مبوجبه وهو مريح
للجميع .انا َمن الح عىل التعاون مع
االجهزة الرسمية ،فانا أقرا كثريا .كنت
اقرأ تقارير التنصت ايضا ايام الرئيس
رفيق الحريري .مام ال شك فيه ان لتلك
التقارير ـ ومل اكن آخذ بها كثريا ـ بعدا
اسرتاتيجيا مميزا .هذا ما اكتشفته يف
مناسبات عدة ،وبات عيل اليوم ان أقرا
التقارير االمنية التي تفيدين يف مهاميت.
■ بعد اربعة اشهر عىل تشكيل الحكومة،
ثم الشغور الرئايس وانتقال صالحيات
رئيس الجمهورية وكالة اىل مجلس
الوزراء ،كيف تصف التعرث الحكومي؟
□ جميعنا يعرف القضايا العالقة وهي
اربع .اولها سلسلة الرتب والرواتب،
وآلية عمل مجلس الوزراء ،ووكالة
مجلس الوزراء عن رئيس الجمهورية،
والدور الترشيعي ملجلس النواب.
السلسلة اليوم موضوع نقاش يف
االرقام ،ومجال التفاهم وارد حولها،
والنقاش العلمي يدور حول التوصل
اىل معادلة بني االيرادات والنفقات.
بالتايل ليست موضوع رصاع سيايس.
آلية عمل مجلس الوزراء محسومة
يف النص الدستوري ،وفيه ان رئيس
الحكومة يحضرّ جدول اعامل مجلس
الوزراء ويطلع رئيس الجمهورية عليه،
ويدعو اىل عقد الجلسة .اذا حرض رئيس
الجمهورية يرأس الجلسة .ال نقاش
دستوريا يف هذا املوضوع ،وهو واضح
ورصيح .هناك نقاش يف صالحيات رئيس
الجمهورية التي أنيطت مبجلس الوزراء
وكالة ،واجتهادات وقراءات سابقة
تتصل بطبيعة التوافق الذي كان يتم
بني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
اوال ،واجتهاد يتصل بالتوقيع الذي كان
قامئا ايام الرئيس فؤاد السنيورة حيث

"مل اعتقد يوما ان القرار االمني بعيد او منفصل عن القرار السيايس".

بالغ وزراء حكومته يف توقيعهم جميعا.
يومذاك كانت هناك تهمة بان الحكومة
غري ميثاقية .هناك ايضا ما يتصل
باملراسيم العادية التي كان يوقعها رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير
املختص .وهي اليوم باب اجتهادّ .مثة
َمن يقول هل يوقعها الوزراء كافة ام
يتم التصويت عليها؟ حتى اآلن النتيجة
غري واضحة .هناك موضوع الترشيع يف
مجلس النواب ،ومثة آراء ثالثة :واحد
يقول بتوقف العمل الترشيعي يف مجلس
النواب بسبب شغور رئاسة الجمهورية،
وآخر يقول بحرص مناقشة مجلس النواب
يف القضايا االسرتاتيجية فقط ،ورأي ثالث
يقول مبامرسة العمل اعتياديا من اجل
الحفاظ عىل الجمهورية .انا من الرأي
الثالث واقول برضورة عمل املؤسسات
الدستورية عىل نحو كامل وجدي

ودقيق .اوال بسبب مسؤوليتها عن
شؤون املواطنني ،وثانيا عن مؤسسات
الدولة ،وثالثا تجاه الجمهورية .تعطيل لم اتخذ اي قرار بتنسيق
املؤسسات الدستورية ال يأيت برئيس مسبق مع اي جهة
الجمهورية ،ال بل يعطل الجمهورية.
سياسية .بعض القرارات

■ نقل عنك املطالبة بلجنة وزارية خضع للتصويت املتأخر
سباعية الدارة التباينات يف الحكومة ،ما وليس التنسيق املسبق
حقيقة ذلك؟
□ نقل عني مرة مطالبتي بلجنة وزراية
واخرى بـ"حكومة مصغرة" .الحقيقة ان
ما اقرتحته هو البحث يف الوكالة عن
رئيس الجمهورية وآليتها بانشاء "خلية
ازمة" ،عىل غرار الخلية التي شكلت
للبحث يف ازمة النازحني السوريني،
واخرى يف النفايات الصلبة .فكيف
بالنسبة اىل قضايا كربى مثل وكالة رئيس
الجمهورية او التطورات يف املنطقة او

الخطة االمنية في الشمال
حققت جزءا كبيرا
من اهدافها ،وخطط
البقاع نجحت بنسبة اقل،
وخطة بيروت مؤجلة،
وال خطة للجنوب

الذي يجري يف سوريا والعراق ،وما بيننا
وبني سوريا .الحقيقة واملنطق يقوالن اننا
ال نستطيع معالجة مسألة شغور الرئاسة
عىل طاولة مجلس الوزراء .املعالجة تتم
عرب خلية ازمة تناقش امللف وتأيت اىل
مجلس الوزراء باقرتاحات .والنها ال متلك
الصفة التقريرية ،يتخذ املجلس القرارات
املناسبة سواء يف آلية وكالته عن رئيس
الجمهورية ،او يف ما يتعلق مبعالجة
ازمات دامئة امامنا وليست طارئة.
تطورات املنطقة اكرث من استثنائية ،ومن
املستحيل ان ال يتأثر بها لبنان رغم كل
ما يقال غري ذلك.هل نسينا ماذا حصل
عام 1958؟ جاء التدخل الدويل يف لبنان
يف اعقاب االزمة التي ادت اىل سقوط
امللك فيصل يف العراق .صحيح ان
الطبيعة السياسية مختلفة اليوم ،اال ان
الطبيعة الجغرافية هي ذاتها .ليس
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هناك حلف بغداد .لكن رمبا هناك
حلف آخر وايران متورطة يف ما يحصل،
ما يعني ان مثة امرا كبريا يجري امامنا.
يف كل االحوال ليس هناك مجلس للوزراء
من  24وزيرا يناقش عىل طاولته قضايا
من هذا النوع والحجم ،ويتوصل اىل
خالصات .بل خلية ازمة تناقش وتتوصل
اىل اقرتاحات ترفعها اىل املجلس .هذا هو
دور املجلس االعىل للدفاع امنيا .انا َمن
دعوت اىل اجتامعه وحاولت ذلك من
تحت الطاولة ومل انجح .مل يفهم عيل
احد اىل ان وجهت الدعوة علنا.
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لن اساعد على ان يحصل
داخل طائفتي ما ارفض
حصوله في اي طائفة اخرى

دولية يف ظل القرار  .1701ال اخاف من
بعض املناطق ،لكن خويف من ثالث نقاط
ضعف محددة ونحن نتخذ االجراءات
الرضورية وان مل تكتمل بعد ،لكنها قيد
■ هناك واقع جديد يف العراق يف ظل التنفيذ.
الحرب املعلنة عىل االرهاب .ما هو
السبيل اىل مواجهة التداعيات املحتملة ■ يعرف الجميع ،معايل الوزير ،دقة
الوضع يف لبنان ومدى تعقيده .ما هو
عىل لبنان وتبديد الخوف القائم؟
□ يف العقل االمني والسيايس اوال،علينا حجم التنسيق القائم مع االحزاب
ان نرى نقاط الضعف ونحددها واحدة اللبنانية يف مواجهة تداعيات ما يجري؟
واحدة ،ونأيت بالجهات املعنية يك نعمل □ التنسيق دائم ومستمر عىل كل
معها .واعتقد صادقا ان لدينا اكرث من املستويات .االجهزة االمنية مكلفة،
نقطة ضعف جدية لها عالقة بطبائع بقرار ،بناء العالقات والتنسيق مع كل
الحركات االسالمية التي تتخذ من الدين االحزاب الفاعلة واالستفادة من كل
عنوانا لالرهاب .نأيت باالجهزة االمنية خطوة ميكن القيام بها لوقف امتداد
ونناقشها من الفها اىل يائها وكل نقطة الحريق السوري اىل لبنان ،او اي تطور
بعينها.هذا حديث حصل مع االجهزة ارهايب يهددنا.
االمنية واملدير العام لالمن العام ومدير
املخابرات واملدير العام لقوى االمن ■ خارج عنوان االمن بالرتايض؟
الداخيل .يف آخر رحلة يف طريق العودة □ اكيد خارج هذا العنوان .االمن الذي
من قطر ناقشنا معا هذا املوضوع .لدينا نعمل له ليس بالرتايض.
عمليا اجراءات احرتازية تجاه نقاط
الضعف التي وضعناها تحت املراقبة ■ ماذا عن التنسيق مع حزب الله بعد
املشددة .وال نزال نتابع ونواجه ،وعلينا احداث الطفيل والحدود الشاملية -
الرشقية تحديدا؟
العمل عليها بفاعلية اكرب.
□ ما حصل مع حزب الله يف الطفيل
■ اين اصبحت الخطط االمنية للجنوب تحديدا له طبيعة مختلفة .مل يخرج عن
نطاق املهمة االنسانية ،وال عالقة له
والبقاع وبريوت؟
□ الخطة االمنية يف الشامل حققت جزءا باالرهاب وال باالمن او اي شأن آخر.
كبريا من اهدافها ،وخطط البقاع نجحت مل ننسق مع حزب الله يف كل العمليات
بنسبة اقل ،وخطة بريوت مؤجلة اىل ما العسكرية التي كانت تجري يف املنطقة،
بعد رمضان .ليس هناك خطة للجنوب وال يف املواجهات يف البقاع او اي منطقة
يك اكون واضحا .كلنا يعرف طبيعة اخرى من الحدود اللبنانية  -السورية.
الوضع يف الجنوب وما لدينا من التزامات للتنسيق مع االحزاب طبيعة سياسية ادى

اىل رفع الغطاء عن كل الناس يف املناطق
التي لهم سيطرة فيها ،وكذلك عن كل
َمن يعتزم اللجوء او الهروب اليهم.
التنسيق يكون بني االجهزة االمنية.
■ قلت يوما ان العالج ال يكون باالمن
فقط ،بل بحل سيايس امني ايديولوجي
وانتشار الجيش واليونيفيل عىل الحدود
اللبنانية  -السورية .هل ترى االمر واردا
بعد مستجدات املنطقة؟
□ االمر وارد دامئا .ليس لدينا خيارات
عدة .هو امر يتم بالتدريج او ببطء.
ليس لدينا خيار سواه .وشكلت لجنة
من االستشاريني من رجال دين
وعلامنيني نجتمع دامئا ونناقش الجانب
االيديولوجي .نجتمع دوريا واستمع اىل
آرائهم.
■ هل سبقنا اليمنيون والسعوديون اىل
هذه الخطوة؟
□ ال .اللجنة التي اتحدث عنها مهمتها
غري ما ارادوه يف اليمن او السعودية.
هناك لجان للمناصحة .نحن لدينا هدف
آخر هو مناقشة االوضاع .لكن ليس
لدينا االمكانات املادية .تعمدت اخريا
قول كالم كبري يف االرهاب يف حضور
مشايخ كبار ومسؤويل جمعيات اسالمية
التقينا اىل مائدة عشاء ،واثرت قضية
االعتداء عىل املسيحيني يف رأس بعلبك
بعدما خطف مسلحون سوريون احد
ابناء املنطقة من املسيحيني ،ولقيت
منهم دعام مطلقا.

■ هل لقيت التجاوب املطلوب لدى
اللجنة التشاورية؟
□ ثبت ان املجتمع الطرابليس والبقاعي
واملسلمني تحديدا هم بنسبة عالية جدا
منهم مجتمع مدين مسامل ،يؤيد السلم
االهيل ويسعى اىل قيام الدولة ويريد
العيش مع اآلخر ويحرتمه ،يعرتف به
ويسلم برأيه .ثبت ايضا ان هذه املناطق
مل تكن محتلة ،لكن واجهتها كانت
محتلة لتشويه صورتها ،وتبني بالفعل
انها مختلفة عام تم تصويرها عليه.

االجهزة االمنية مكلفة
بناء العالقات والتنسيق
مع كل االحزاب الفاعلة
لوقف امتداد الحريق
السوري الى لبنان او اي
تطور ارهابي يهددنا

■ لكن لديك دعام كبريا من الرأي العام
ايضا؟
□ تحدثت عن دعم املشايخ وهو امر جيد.
ال ميكنني ان اساعد عىل ان يحصل داخل
طائفتي ما ارفض ان يحصل يف اي طائفة
اخرى .هذه مسألة ال تخضع للنقاش.
باملنطق والعقل والحوار ميكن الرد عىل
اي موقف .انا ال اسحب السالح عىل احد
سوى َمن يسحب السالح ملخالفة القانون
واالعتداء عىل اللبنانيني ومصالحهم.

■ تشهد مخيامت الجنوب توترا شبه
يومي ،وال سيام منها مخيم عني الحلوة،
ووصل اىل مخيم املية ومية ووقوع
مجزرة يف ساعتني ،بعدها تجددت
االغتياالت .كيف تعالج الوضع؟
□ واحدة من نقاط الضعف التي
تحدثت عنها يف بداية الحديث ،ومل
اذكرها ،هي مخيم عني الحلوة .منذ
زمن اتفقت واللواء عباس ابراهيم
عىل خطورة الوضع يف املخيم ،وهو

ممن لهم خربة واسعة وسابقة يف
املنطقة .هناك اتصال دائم مع الجهات
الفلسطينية املؤيدة للسلطة الوطنية
الفلسطينية ،او تلك الحريصة عىل
حياة الناس املساملة واآلمنة داخل
املخيم .هناك ايضا مراقبة دامئة من
الداخل او الخارج وعند املعابر املؤدية
اليها ،للحصول عىل معلومات مبكرة
حول ما ميكن ان يقوم به اي شخص
او مجموعة متطرفة .هذا االمر قديم،

وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق متحدثا اىل العميد منري عقيقي وجورج شاهني ،يف حضور مستشاره االعالمي جاد االخوي

وال نزال نعالج الوضع بالحسنى .نبهنا
منذ زمن اىل ذلك ،وهذا ما حذرت منه
من صيدا وقلت يومها رأيي برصاحة
وال ازال عنده ،ومفاده ان سالح
املخيامت مل يقدم اي خدمة لالجئني
الفلسطينيني يف لبنان منذ عام ،1982
وتسبب باشتباكات بني ابناء املخيامت
وخلق بيئة آمنة للتطرف واالرهاب.
لن اغيرّ هذا الرأي .يف املناسبة ،وخالفا
ملا هو شائع ،وللمرة االوىل اعلن ،ان
اعداد الفلسطينيني الباقني يف لبنان
هم يف حدود  260الفا فقط ال غري ،ال
 450الفا وال  500الف وال  600الف.
انهم بالتحديد  266الفا و 60الجئا
فلسطينيا .هم عمليا نصف الذين كانوا
يف لبنان.
■ تحدثت الفصائل الفلسطينية عن
مذكرة وضعت بالتنسيق مع املدير العام
لالمن العام تحدد العالقة املرجوة بني
املخيامت ومحيطها والجيش .ما هو
نصيبها من النجاح؟ وما هي الخطوات
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العملية ملالقاة املبادرة الفلسطينية؟
□ انها جزء من التشاور القائم حول
اوضاع املخيامت .انا التقيت موفد
رئيس السلطة الفلسطينية اىل لبنان
السيد عزام االحمد ،والتقيت عددا من
القيادات الفلسطينية وجامعة "حامس".
وهي لقاءات عززت االعتقاد عندي
حول نسبة الوعي واملسؤولية املتقدمني
لدى الفلسطينيني،وال سيام عند قادة
"فتح" و"حامس" ،وهي عالية جدا
خالفا ملا يعتقده البعض.اىل ذلك ،هناك
ضامنات داخلية تعزز هذا االعتقاد
ومتسك الناس باالمن ورغبتهم باستمرار
يف السالم .لكنني ال ازال عند رأيي ان
مخيم عني الحلوة بؤرة متفجرة ونقطة
ضعف رئيسية يف االمن اللبناين العام.
■ سبق ان تحدثت ،معايل الوزير ،عن
مربع امني يف البقاع تجري فيه عمليات
تسويق السيارات املرسوقة ويستخدم
بعضها يف التفجريات االنتحارية؟
□ وضعنا يدنا عىل هذا املربع ،واعرتف
صادقا بانني ال ادعي اننا حققنا نجاحا
باهرا ،لكن ميكنني القول اننا وضعنا يدنا
عىل بريتال والنبي الشيت وحي الرشاونة،
وعىل عرسال ،وباتت قوى االمن والجيش
منترشة يف هذه املناطق ،وهي تقوم
بادوارها واعاملها بالحد الرضوري.
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لم يقدم سالح املخيمات
للفلسطينيني اي خدمة
منذ عام ،1982
وتسبب بخلق بيئة آمنة
للتطرف واالرهاب

والتحري .احدهم اوقف بـ 256مذكرة
توقيف .عىل كل حال لسنا بني نارين.
لكن علينا التنبه اىل امر ما .نحن نذهب
اىل الجرود وسط مخاوف من ان نكون
قد دخلنا االرايض السورية .الحدود بني
البلدين ليست مرسمة اىل اليوم عىل نحو
دقيق يك تعرف القوى االمنية موقعها
وتحدده ،ورمبا اذا الحقنا مجموعات
مسلحة تدخل هذه اىل سوريا بعد
مامرسة الضغوط عليها ،واذا تراجعنا
قد يعودون اىل االرايض اللبنانية .ما
يجري هناك ميكن وصفه بانه عملية كر
وفر يف منطقة جردية معزولة .لكن عند
احصائنا احداث االشهر الثالثة االخرية،
الحظنا انها باتت محدودة للغاية
وتراجعت اىل اقل مام نسبته  ،% 10مام
كان يحصل يف املنطقة ،ما جرى اخريا
كان حادث رأس بعلبك عندما خطف
احد ابنائها يف كسارة ،وانا تعمدت تكبري
الحادث اوال من اجل ان ال يتكرر ،ويك
يطمنئ اهايل رأس بعلبك ،ويك يقوم
اهايل عرسال بواجبهم تجاه جريانهم.
انا اعرف عندما تطارد مروحية للجيش
مجموعة مسلحة رمبا تدخل االجواء
السورية ،ومثل هذه العملية تتسبب
بإشكال .رمبا علينا تنظيم اتفاقات مع
النظام السوري لتسهيل حركة الطريان
يف املنطقة ،لكننا لسنا يف هذا الوارد.

■ بعد السيطرة عىل القلمون والقصري،
هناك َمن يعتقد بان الجيش والقوى
االمنية باتوا ساترا بني ناري الجيش
السوري النظامي وفلول املسلحني
السوريني ووحدات حزب الله .هل
توافق عىل هذا التوصيف ،وما حقيقة
ما يجري يف جرود عرسال واملناطق
الحدودية الجردية؟
وصفت ما يجري يف عرسال بالقول،
□ انا ً
بعيدا من كل املبالغات ،بان هناك
مجموعات محدودة منترشة يف الجرود
بني البلدين وهم من الطفار ايضا ،واال ■ تجول منذ فرتة عىل دول الخليج بحثا
فام معنى توقيف رجل مطلوب مبئات عن متويل خطة السجون الجديدة؟ ما
مذكرات التوقيف وبالغات البحث هو املستجد فيها؟

□ صحيح اننا وضعنا الحجر االساس
ملبنى جديد سيخصص للمحكومني
الخطرين .وتوضيحا لجواليت ،ميكنني
القول انني اقارب املوضوع من
زاويتني .االوىل انني اطلقت جمعية
محلية اسمها "الجمعية اللبنانية
لتأهيل السجون" واملدير العام
لالمن العام احد اعضائها املؤسسني.
مهمتها جمع التربعات من الرشكات
الكربى يف البلد والشخصيات املقتدرة
لتمويل برامج تأهيل مرحلية ملا هو
قائم يف السجون .والجزء الثاين من
الخطة يتصل مبا كان مقررا سابقا
ببناء اربعة سجون حديثة .افرتض انه
يف امكاننا الوصول اىل مرحلة نضمن
فيها ،ان تقوم كل دولة من الدول
التي اجول عليها ببناء سجن بطريقة
مختلفة عن السابق .نقدم لها االرض
والخرائط ،وهي متول وتنفذ عرب
رشكاتها التي بنت سجونها لئال ندخل
يف تعقيدات ادارية او يف جدل حول
الفساد وضياع الهبات ،فال ندخل يف
مسائل التلزيم واملناقصات وغريها.
افرتض ان الخطة لقيت آذانا صاغية
لدى َمن طرحنا عليهم هذه الطريقة،
وال سيام لدى القطريني واالماراتيني
والكويتيني ،امنا من دون وعود اىل
اليوم .ارغب يف القول ايضا ان حاكم
مرصف لبنان وجمعية املصارف
وتجار بريوت تجاوبوا معنا وساهموا
يف تجميع االموال الرضورية .يف
تقديرنا اننا سنكون قادرين عىل
جمع ما بني  12او  14مليون دوالر
نتيجة هذه الجهود .بدأ االكتتاب يف
حساب خاص ،ومنهم َمن دفع ماال
ومنهم شخصيات متمولة ،وجمعية
املصارف اتخذت قرارها يف هذا
الشأن .هناك ما يجري تحضريه عىل
مستوى جمعية التجار .اما املشكلة
الثانية ،فتقف عند ملف النازحني
السوريني وما بلغه من حجم فاق كل
التوقعات .من هنا اهمية القرار الذي
اتخذناه بنزع صفة الالجىء عن الذي

بناءه عام  1962كانوا يعملون افضل
منا بكثري ،ومبا ال يقاس.
■ تحدثت عن عالقات تعاون بني
االجهزة االمنية .ما الذي تحقق؟
□ ان ما هو قائم بني االجهزة االمنية
اليوم مبني عىل عالقة تنسيق وتفاهم
وعىل احسن ما يرام .عندما وضعت
شعار الرشاكة،قصدت تغيري العالقة التي
كانت قامئة يف السابق يف ما بينها .كانت
قامئة عىل التبعية ،او عىل ان تكون جهة
شاهدة واخرى تعمل.

"اعتقد جازما بانني مل ارتكب يف قرارايت اىل اليوم خطأ جسيام

يزور سوريا .وهو قرار ليس بجديد
واتخذه االردن من اللحظة االوىل التي
تدفق فيها النازحون عليه .املهم انه
قرار احدث صدمة ونتائجه ستظهر
قريبا .وتكمن اهميته يف وضعه حدا
لسهولة الذهاب اىل سوريا واالياب
منها ،وتحول البعض منهم اىل ما
ميكن اعتباره النزوح االقتصادي .فقد
يجدون ان من االفضل لهم ان يكونوا
يف لبنان حيث يلقون فرص عمل افضل
من بالدهم ،او يلقون املساعدات
التي تقدم اىل النازحني .سنتابع هذا
املوضوع عرب اللجنة الوزارية التي تضم
وزراء الخارجية والشؤون االجتامعية
والداخلية برئاسة الرئيس متام سالم.

(تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

مخيم عني الحلوة
بؤرة متفجرة ونقطة
ضعف رئيسية في االمن
اللبناني العام

□ بالطبع كل هذه املراكز موجودة
فيها ،اضافة اىل عدد من املراكز
االجتامعية .يف املناسبة اكتشفت يف
اثناء تفقدي سجن رومية انه من ارقى
السجون واجملها هندسيا يف العامل،
وهو الذي بني عام  .1962فيه مرسح
■ بالنسبة اىل السجون ،هل تتضمن ومكتبة كربى يف الداخل ومشاغل ،وكل
الخطة مكانا ملراكز تأهيل السجناء ما يتضمنه اي سجن حديث يف العامل يف
ذلك الحني .مام ال شك فيه ان َمن تولوا
وتحسني اوضاعهم؟

■ دخلت وزارة الداخلية ،هل وجدت
انها تحتاج اىل اصالح؟
□ وجدت ان البنية التحتية موجودة .ال
تزال وزارة الداخلية اىل حد كبري ،سواء
يف قطاعها املدين او العسكري ،جيدة.
نسبة التخريب السيايس والطائفي فيها
محدودة جدا جدا .كان هناك حديث
تقليدي عن فساد وفاسدين ككل
الوزارات واالدارات يف العامل .انا قادر
عىل القول اليوم ان هؤالء مل يعودوا
موجودين يف الوزارة.
■ هناك تنسيق دائم بينك واملدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
يف امللفات الداخلية والتحرك الخارجي.
كيف تتصور دور االمن العام عىل
املستوى الوطني؟
□ اللواء ابراهيم يعرف رأيي .انا ارى
يف االمن العام جهاز انذار مبكر ،اكرث
مام ارى فيه الدور العسكري .اما الدور
االداري التقليدي الذي يقوم به ويتصل
بالجوازات او املنافذ الحدودية ،فهو
روتيني يومي .لكن وجود االمن العام يف
هذه املواقع يح ّوله اجهزة رصد مبكرة.
لذلك ارى يف االمن العام جهاز إنذار
مبكر ورصد .استطيع القول ان ما اقرأه
يف تقارير االمن العام من استنتاجات
يؤكد ان مستواها جدي ورصني ،ويدل
عىل متابعة دقيقة لالوضاع يف الداخل او
مبا يتأثر به لبنان من تطورات واحداث.
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الحدث

اللواء عباس ابراهيم يروي اإلنقالب الذي لم يقع:

هجمات إرهابية لتعميم الفوضى
ما حدث يف  20حزيران مل يكن ،بوقائعه االمنية وتداعياته السياسية ،يوما عاديا عابرا .وال
كذلك االيام التي تلته بعد الذي اصاب الطيونة والروشة .كان ذلك اليوم الرشارة املتعمدة
بامتزاج التخريب والتدمري باالغتيال السيايس والدم الربيء .لكن مثة ما كان ادهى من ذلك
كله ،وهو وضع البالد عىل فوهة بركان مذهبي.
كان عىل املديرية العامة لالمن العام ان تُدعى ـ كام دامئا وهي تقوم بواجبها االمني ـ اىل
تح ّمل الوزر :يف الطيونة سقط لها شهيد ،ويف الروشة ثالثة جرحى .ما بدا يُخطط له يف ايام
رس ،اىل كنه محاولة بث الرعب والذعر يف
قليلة يتجاوز الكشف عن خاليا صغرية تتحرك يف ال ّ
املجتمع والدولة ،ومدّ اليد عىل مسؤولني سياسيني وامنيني للنيل منهم ،يف سبيل جعل لبنان
مرسحا اضافيا يف حرب االرهاب يف دول الجوار.
ما وقع يف  20حزيران كان رشارة أطفأها االمن العام ،وان جرجرت يف االيام التالية بعض اذيالها
بثمن باهظ مع ذلك.
مرة اخرى كان االمن االستباقي ،الوقايئ ،امتحانا تخربه االجهزة االمنية ،واخصها االمن العام،
وتنجح فيه.

الجمعة  20حزيران  :2014ضهر البيدر.

السادسة صباح الجمعة  20حزيران ،للمرة
االوىل يف مثل هذا الوقت والعجلة ،دخل رئيس
مكتب املعلومات يف املديرية العامة لالمن
العام عىل املدير العام اللواء عباس ابراهيم
يف مكتبه بينام كان ميارس الرياضة اليومية،
وابلغ اليه توافر معلومات خطرية وصلت للتو،
تفيد بأن عددا من االشخاص يف صدد التحضري
لعمل ارهايب كبري .حدد مكان تج ّمعهم يف
فندق نابليون يف شارع الحمراء ،ورأى رضورة
التحرك العتقالهم .طلب منه اللواء ابراهيم
اطالع مديرية املخابرات يف الجيش وفرع
املعلومات يف املديرية العامة لقوى االمن
الداخيل ،وعقد اجتامع امني يف املديرية العامة
لالمن العام ،وتقرر التحرك بعد مخابرة رئيس

مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة
متام سالم ووزير الداخلية نهاد املشنوق،
وإخطارهم بفحوى املعلومات تلك ،وااللحاح
عليهم عدم مغادرة منازلهم يف هذا اليوم .كان
مثة ارصار مامثل عىل الرئيس بري الغاء احتفال
كان سيقام يف "يوم املخاتري" يف قرص االونيسكو
دعت اليه حركة امل ،من املقرر ان يتحدث
فيه رئيس املجلس .يف وقت الحق دهمت
قوة من االمن العام وشعبة املعلومات فندق
نابليون يف شارع الحمراء ،واعتقلت عددا من
االشخاص تبني انهم من جنسيات عدة.
كان من املقرر الحادية عرشة اال ثلثا من ذلك
توجه اللواء ابراهيم اىل البقاع لتفقد
اليوم ّ
شعبة محدثة يف مركز االمن العام يف املصنع،
هي شعبة مكافحة املستندات املز ّورة .يليه
تلبيته دعوة اىل غداء يف شتورة يحرضه عدد
من االصدقاء ،يتسم بطابع سيايس ـ اجتامعي.
كمنت الثغرة التي يصفها اللواء ابراهيم
بـ"الخطيئة" التي ارتكبها يف تحديد املوعد قبل
اسبوع ،ناهيك بتزايد عدد املدعوين اىل الغداء،
ما اشاع خرب ذهابه اىل شتورة ومشاركته فيه.
يف التقييم الشخيص والتقدير االمني ،تن ّبه يف
ما بعد اىل الهفوة التي يقتيض ان يتفاداها
املهدَّدون يف حياتهم بعدم تحديد مواعيد
مسبقة يف اماكن عامة ،او االفصاح عنها قبل
وقت مبكر هاتفيا او باي وسيلة اخرى ،يف
معرض حاجتهم اىل اتخاذ اقىص درجات
الحيطة والحذر.
بسبب كرثة املدعوين شاع الخرب ،ما حمل ضباط
االمن العام يف البقاع عىل مكاملة اللواء ابراهيم
واالستفسار منه عن صحة الغداء وانضاممه
اليه ،وراحوا يذكرون له اسامء مدعوين جدد.
كان تقويم الضباط ان العدد بات كبريا والحفل
مكشوفا متاما.
تزامن غداء الجمعة مع ما كان صدر يف جريدة
"النهار" صباحا ،نقال عن محطة تلفزيون
ارسائيلية ذكرت انها حصلت عىل وثيقة
من جهاز االستخبارات (املوساد) كشفت
عن تحضري "كتائب عبدالله عزام" الغتيال
شخصية امنية لبنانية ،رجحت ان تكون املدير
العام لالمن العام .وعزت الوثيقة معلوماتها
اىل عمالء يف مخيم عني الحلوة ،افصحوا عن
تجهيز سيارة مفخخة عىل ايدي ارهابيني

بات االرهاب تهديدا دوليا ،واملواجهة يجب ان تكون دولية.

نحن في طور املنافسة
االيجابية مع كل اجهزة
استخبارات العالم
توقعنا عمال امنيا كبيرا
تنجم عنه ارتدادات
في حجمه
محرتفني من الخرباء الشيشانيني ووضعها يف
ترصف وفد فلسطيني رسمي اعتاد لقاء اللواء
ابراهيم يف بريوت ،من دون علم اعضاء الوفد
بغية تفجريها يف اثناء اللقاء به .سبقت ذلك
معلومات يف االسابيع القليلة املنرصمة ،يوميا
تقريبا ،من مصادر اجهزة استخبارات محلية
واجنبية تحدثت عن تخطيط للمحاولة.
يروي اللواء ابراهيم لـ"االمن العام" تلك
اللحظات" :عزمت عىل تلبية الدعوة اىل الغداء
رغم تحذير الضابط املرافق من خطورة
التحرك يف ذلك اليومّ .
نظم الضابط املرافق
اربعة مواكب متويهية كنت يف احدها ،ومنعني
من استخدام الهاتف يف السيارة طيلة الطريق
التي يسلكها اىل البقاع .يف الطريق اخربين
عنارص املوكب انهم الحظوا سيارة رباعية
الدفع من نوع مورانو حاولت تجاوزه مرتني
بعد بلوغ صوفر .مل انتبه اليها ،اال ان عنارص

املوكب اكدوا املالحظة فيام كان يشق طريقه
مرسعا .طلبت من الضابط املرافق تخفيف
الرسعة بحجة اننا نقرتب باكرا من املوعد،
رغم ان تعلياميت للموكب القيادة املرسعة
يف الغالب .طلبت ايضا عدم تجاوز سيارات
العابرين واالنتظام يف صفوفها .قبل ان نصل اىل
حاجز قوى االمن الداخيل عند ضهر البيدر ،اىل
مسافة  200مرت ،دوى انفجار ،وكان اثنان من
املواكب االربعة املم ّوهة تجاوزا ضهر البيدر.
طلبت اكامل الطريق اىل مكان االنفجار رغم
ان يف االمر خطأ ،ما يقتيض ـ السباب امنية ـ
العودة فورا اىل بريوت .عند حاجز قوى االمن
كان العسكريون الجرحى مرضجني بالدماء،
بينهم عنرص يف االمن العام صدف وجوده يف
املكان نقل فورا اىل املستشفى .اخطرين احد
عنارص الحاجز انه تلقى تعليامت بتوقيف
السيارة الرباعية الدفع عند وصولها وتفتيشها
بعد االشتباه بها ،رسعان ما فجرها راكبها
عندما اقرتب منه املؤهل اول محمود جامل
الدين وفتح باب السيارة لتفتيشها".
بانقضاء دقائق عىل االنفجار اتصل وزير
الداخلية باللواء ابراهيم وسأله عن مكان
وجوده ،قبل ان يعقب :برافو عليك .تنصحنا
بعدم مغادرة بيوتنا ثم تخرج انت.
اتصل ايضا قائد الجيش العامد جان قهوجي
قائال :ال تقل اين انت .عد فورا اىل بريوت.
الحمدالله عىل السالمة.
للفور استدارت املواكب االربعة وعادت اىل
بريوت.
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عند حاجز قوى االمن الداخيل.

عندما ُيسأل اللواء ابراهيم عن الرتابط الذي
تحدث عنه بني دهم فندق نابليون واعتقال
عدد من االشخاص وتفجري السيارة املفخخة،
يقول" :اعتقد انه أىسء فهم الكالم .مل اقصد ان
الحادثني مرتابطان يف ذاتهام ،بل ان يوما امنيا
خطريا كان لبنان مقبال عليه يف تلك الساعات،
من خالل التخطيط ملجموعة اهداف امنية.
أوحت املعلومات التي توافرت لدينا صباح
الجمعة بأن االمر ليس مجرد عمل امني واحد
فحسب ،بل ما يشبه إحداث انقالب يف البلد
بكل ما للكلمة من معنى عرب تعميم الفوىض
فيه ،بتنفيذ هجامت ارهابية من بينها تفجري
شاحنة وسيارات عدة مفخخة يف اكرث من
منطقة .كان التخطيط لعمل كبري تنجم عنه
ارتدادات يف حجمه .هذا هو املقصود بالرتابط،
وهو اشاعة جو من الرعب والذعر بغية ايصال
البلد اىل ما ال تحمد عقباه".
يضيف" :تداركنا االمر من جراء التنسيق
الفوري بني الجيش وقوى االمن الداخيل
واالمن العام ما ح َّد من اخطار ما كان ُيعد.
اال ان االخطار ال تزال قامئة ،ويقتيض ان ال
ندّعي بأن االمر انتهى يف سبيل طأمنة الناس.
ال يسعنا تطمني احد بالفعل سوى باملامرسة،
الن اي حادث ـ ال سمح الله ـ يفقدنا صدقيتنا
كاجهزة ودولة .عملنا الدؤوب هو الذي يح ّد

يف مكان االنفجار.

عندما وضعت داعش لبنان
في عني العاصفة وفي
حقل نشاطاتها وتحركاتها
االرهابية ،تضاعفت
االخطار والتحديات
من االخطار".
عن اهمية املعلومات التي تلقاها االمن العام
من اجهزة استخبارات محلية واجنبية يصفها
بـ"صديقة وشقيقة" ،يقول ايضا" :معلومات
دقيقة ورصينة .مل تتوقف عند نهار انفجار
السيارة املفخخة الجمعة .اليوم التايل ،السبت،
تلقيت من املصادر نفسها معلومات مقلقة
بدورها تصب يف االتجاه ذاته ،وان عمليات
مراقبة تحركايت وتنقاليت ال تزال مستمرة
كم هائل من
وتكثفت اكرث .بات يف حوزتنا ّ
املعلومات من االجهزة االمنية اللبنانية واجهزة
استخبارات خارجية يف النطاق نفسه".
يضيف" :مل يكن املقصود استهدايف كشخص ،او
اي مسؤول امني آخر ،بل استهداف امن البلد
واستقراره برمته .االمن العام يقوم بدوره االمني

عىل اكمل وجه سواء أق ّر البعض مبا نفعل ام ال،
لكن املسؤولني يعرفون متاما اهمية ما نعكف
عليه .نحن ،بالذات ،نعرف اكرث من سوانا ما
نقوم به .ال نتحدى احدا ،لكننا يف طور املنافسة
االيجابية مع كل اجهزة استخبارات العامل ،وليس
االجهزة املحلية فقط .نقوم بدور امني جبار
يتجاوز قدراتنا وامكاناتنا ،اال اننا نفعل حقا.
بالتأكيد الخصم او الطرف اآلخر متحسس ما
نقوم به ،ويعرفه متاما ،ويحاول استهداف جهاز
اكب بحرفية عىل ملف االرهاب .استهدف اللواء
الشهيد وسام الحسن من جراء عمله االمني ،وها
نحن نستهدف ايضا من جراء عملنا".
يقول املدير العام لالمن العام" :يف لعبة االمن
ومكافحة االرهاب ،كل من الطرفني يعرف ما
يفعله اآلخر ،وهو مرص عىل دوره .هذه هي
لعبة مكافحة االرهاب .ينبغي ان ترتيض بأداء
املهمة وتح ّمل الكلفة احيانا نظرا اىل خطورتها.
االمن العام ارتىض املهمة برمتها ،وجاهز لحمل
العبء والثمن اذا اقتىض االمر يف سبيل اجتثاث
االرهاب".
وكيف يرى التنسيق والتعاون مع اجهزة
استخبارات عربية ودولية ،يجيب" :لسنا يف
جزيرة معزولة .العامل اضحى قرية صغرية،
اال انه اصبح كله مهدّدا .االرهاب بات تهديدا
دوليا ،واملواجهة يجب ان تكون تبعا لذلك

دولية .اذا كان كل بلد سيجبه االرهاب عىل
طريقته واسلوبه منفردا ،بالتأكيد سيهزمنا
االرهاب جميعا وينترص علينا يف هذه املعركة،
كونه فكرا عابرا للقارات والحدود .بدورنا نحن،
يجب ان منثل الفكر املقابل العابر للقارات
والحدود .انطالقا من هنا التنسيق رضوري
جدا يف ما بيننا كقوى تحارب االرهاب .كام
نرى فصائله وتج ّمعاته موحدة تحاول النيل
من الدول واحدة تلو اخرى ،ينبغي ان نكون
نحن ايضا موحدين .ان ال نكتفي بذلك ،بل ايضا
محاولة تفكيك االرهاب وتجزئة قواه احداها
عن اخرى للنيل منها ،باملفرق ال بالجملة".
هل يعتقد بأن ما يتعرض له لبنان جزء مك ّمل
ملا يجري يف العراق ،يقول اللواء ابراهيم" :ما
قبل العراق ليس نفسه ما بعده .لبنان اليوم
يف ظل ما كنا نحتاج اليه ،وهو حكومة يشارك
فيها كل االفرقاء وال تستثني احدا منهم خشية
ان يهتز التوازن الداخيل ،وهو ما خربناه يف
السنوات الثالث املاضية من حكومة الرئيس
نجيب ميقايت بسبب وجود مك ّون رئييس خارج
السلطة .عندما يهتز التوازن السيايس ينعكس
فورا عىل الشارع .التوازن املفقود تحقق يف
حكومة املصلحة الوطنية برئاسة الرئيس متام
سالم ،وقد قطعت شوطا بعيدا يف تثبيت االمن
واالستقرار واجراء تعيينات اساسية يف االدارة،

االمن العام يقوم بدوره
االمني على اكمل وجه
سواء أق ّر البعض ام ال،
لكن املسؤولني يعرفون
تماما اهميته
ناهيك بخطتني امنيتني ناجحتني يف الشامل
والبقاع ،ونحن اآلن يف صدد اجراءات اضافية
يف مناطق اخرى يجري التحضري لوضع خطط
لها .عملت الحكومة كذلك عىل استيعاب
ما يحدث يف سوريا وتجنب تداعياتها ،اىل
ان فاجأنا ما حصل يف العراق يف االسبوعني
االخريين ،والخطاب الذي اطلقته داعش عندما
وضعت لبنان يف عني العاصفة ،وادرجته يف
حقل نشاطاتها وتحركاتها االرهابية .االمر
الذي ضاعف من االخطار والتحديات التي
تجبهنا كاجهزة امنية بدأت تدرك تدريجا ان
املناخ االمني املستقر يتقلب ويتغري ،بالتزامن
مع التطورات العراقية وتلقينا معلومات عن
خطط لتنفيذ هجامت ارهابية يف لبنان ت ِّوجت
الجمعة يف ما جرى يف ضهر البيدر .من ذلك

قويل ان ما قبل العراق هو سواه ما بعده ،ما
يحملنا عىل الحذر والتح ّوط".
يضيف اللواء ابراهيم" :االخطار ال تزال قامئة،
لكننا لسنا اضعف من االرهاب .بل نحن اقوى
منه .ميتلك عنرص املفاجأة واملباغة الذي هو
اسايس يف كل عمل ارهايب ،لكننا يف املقابل
متيقظون ومتأهبون ،وقد نجحنا يف تفويت
عدد من فرص لتوجيه رضبات ارهابية الينا
بفضل التعاون القائم بني االجهزة االمنية
اللبنانية والتنسيق مع اجهزة استخبارات
شقيقة وصديقة ،تزودنا بدورها املعلومات،
ما ميكننا باستمرار من القيام بعمل استباقي.
االمن ليس رد فعل ،بل عمل وقايئ واستباقي،
ونحن قادرون عىل القيام به .لكن يقتيض االخذ
يف االعتبار ان اي دولة يف العامل ال يسعها ان
تنام عىل حرير االمن مئة يف املئة .ليس هناك
امن مئة يف املئة .الواليات املتحدة ـ وهي
دولة عظمى ـ مل تستطع تفادي ما حصل يف
 11ايلول  ،2001ناهيك بدول اخرى يف املايض
البعيد والقريب رضبها االرهاب كاسبانيا
وبريطانيا والسعودية وقطر وسواها ،وكذلك
ما يجري يوميا تقريبا يف العراق .هناك معركة
قامئة ومستمرة ما بني االمن واالرهاب .مبقدار
ما تكون الجهوزية واليقظة عاليتني ،تكون
املواجهة ملصلحتنا".

19

 20شهادة

عدد  - 10تموز 2014

عدد  - 10تموز 2014

عبد الكريم حدرج شهيدا
اللواء ابراهيم:

لسنا في حاجة إلى َمن يلقي دروسًا
بل َمن يفتدي لبنان دمًا
ش ّيعت املديرية العامة لالمن العام واهايل الضاحية الجنوبية املفتش
اول الشهيد عبد الكريم حدرج الذي سقط يف التفجري االنتحاري يف
الطيونة منتصف ليل  24حزيران  .2014وكانت املديرية نعته بعدما
"ثبت ان بعضا من االشالء التي وجدت يف موقع التفجري تعود اىل
جثامنه الطاهر ،وقد دفع حياته مثنا للمهمة التي كلف اياها يف اثناء

نعش الشهيد يشق طريقه بالعلم اللبناين.

العميد الركن خالد موىس يلقي كلمة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

املفتش اول الشهيد عبدالكريم حدرج.

قيامه بواجبه الوطني والتصدي لالرهاب".
وافاد بيان املديرية "ان املفتش ثاين عبدالكريم حدرج اشتبه مع رفيقه
املفتش ثاين عيل جابر بسائق السيارة املفخخة يف اثناء توقفها يف وسط
الطريق ،يف وجهة معاكسة للسري ،وحاوال توقيفه .واجرب الشهيد حدرج
االنتحاري االرهايب عىل عدم التحرك يف انتظار ان يتوىل رفيقه جابر استدعاء
القوى العسكرية القريبة من املنطقة ،لعلهام ينجحان يف منع تنفيذ
العملية" .واكد ان الشهيد "افتدى بجسده عددا غري قليل من املدنيني
والعسكريني االبرياء ،كان من املمكن ان يكونوا ضحية العملية االرهابية،
وجنّب املنطقة كارثة حقيقية لو نجح االرهايب يف الوصول اىل اي تجمع
مدين او عسكري لتنفيذ جرميته".
ورقي الشهيد اىل مفتش اول بعد االستشهاد.
غداة االستشهاد شيع يف موكب حاشد من امام منزله قرب مكان االنفجار،
يتقدمه ضباط االمن العام واالجهزة االمنية العسكرية حاملني االكاليل ،بينام
عزفت موسيقى قوى االمن الداخيل لحن املوت ،وصىل عىل الجثامن الشيخ
قاسم حبق قبل مواراته .ورافق موكب التشييع حشد من املشاركني يتقدمهم
ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب ،اىل العميد الركن خالد موىس
ممثال املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،وممثلني للمدير العام
المن الدولة واملدير العام للجامرك ووفد من ضباط قيادة الجيش وقوى االمن
الداخيل وقيادات احزاب وهيئات وجمهور من املشيعني ورفاق الشهيد.
والقى العميد موىس كلمة اللواء ابراهيم" :يا اهل الفقيد الغايل ،يا شهيد
الغدر واالرهاب .تعود اليوم اىل معانقة تراب االرض التي اطلعتك .فأحببتها
والتزمت الدفاع عنها .وافتديتها كام افتديت الطيبني الذين كانوا عىل موعد
مع موت يرسق منهم الفرح وحب الحياة .متيض اليوم اىل مالقاة وجه ربك
شهيدا ملتحقا مبواكب االبطال الذين تقدموك اىل جنات الخلد .ابطال االمن
العام ،الجيش ،قوى االمن الداخيل ،امن الدولة ،الذين فتحت لهم ابواب
النعيم بعدما جاهدوا الحسن ،وقدموا اغىل ما ميلكون يف سبيل ان يبقى
لبنان واحدا موحدا ،ارضا وشعبا ومؤسسات ،محصنا يف وجه الفنت الجوالة
التي تبدل لبوسها ،لكنها تظل واحدة يف اطالالتها الدامية والعبثية".
اضاف" :يا عبد الكريم ،ما من مجد يساوي املجد الذي سموت اليه
باندفاعك االسطوري ضد الجاين الذي كان يحمل اىل اهلك املوت الزؤام.
فقد اثبتت انك ابن بار لهذا السلك ،سلك االمن العام ،الذي جعل خدمة

املواطن واملجتمع وامنهام يف مقدم االهداف التي يسعى اليها من دون
حساب لتضحية مهام غلت .فليس قليال ما قمت به ،وهو يحسب لك عند
الحديث عن ابطال لبنان وحامته .انك مثل الكثريين الذين يحبون وطنهم
بصمت ،ويبذلون من اجله الروح عندما يحتاج اليهم حني يدلهم االفق،
وتنذر عواصف الشؤم بالهبوب .ان وطنا يضم امثالك من املخلصني الرشفاء
ال ميوت ،وان األمن العام ـ كام سائر املؤسسات العسكرية واالمنية ـ مل
يسمح للبنان ان يسقط يف قبضة االرهاب التكفريي ،وال يف براثن العاملة
مع العدو االرسائييل ،الن كل عنرص من عنارصه هو عبد الكريم حدرج،
فيتصدى بصالبة لكل الخاليا ومحركيها وداعميها ،للفكر املتهالك الذي يزين
لها محاسن االجرام والغاء اآلخر ،وتعميم فكر القرون الظالمية التي تبيح
كرامة االنسان بفتاوى ال يقرها رشع الله ،وال دين محمد الذي ما أمر اال
مبعروف ،وال نهى إال عن منكر".
واردف" :لن نفسح مكانا لالرهاب .سنرضبه من دون هوادة .سنعمل عىل
اقتالع جذوره ومنابته .لن ندخر جهدا اال بذلناه يف هذا السبيل .لن نتسامح
مع من يختلق التربيرات ويجد األعذار لهذه الجرائم املوصوفة .االرهاب هو
االرهاب .اإلجرام هو االجرام".
وختم" :ماذا اقول فيك وعنك ساعة الوداع؟ فلو نظمت من درر الكالم عقودا
الطوق بها جثامنك الطاهر ،اظل قارصا عن االحاطة بعظمة ما اقدمت عليه،
وما قدمته لوطن مل يعد يف حاجة اىل من يلقي عليه دروسا ،بل اىل من
يفتديه بدمه ،ويدفع عنه االخطار الداهمة".

		
رفاق الشهيد يبكونه

(تصوير املفتش ثالث محمد حمود).

ُ ...
وض ِرب اإلرهاب أيضًا في الروشة

اصدرت املديرية العامة لالمن العام البيان اآليت :
"يف اطار الجهود التي تقوم بها ملكافحة االرهاب ،وبعد استقصاء ومتابعة
قام بهام مكتب شؤون املعلومات يف املديرية اسفرت عن رصد شخصني
موجودين يف فندق "دو روي" يف الروشة يشتبه يف تحضريهام لعمليات تفجري
ارهابية ،دهمت مجموعة من قوات النخبة مساء االربعاء 2014 / 6 / 25
الفندق .عند وصول عنارص املجموعة اىل باب الغرفة حيث يقيم املشتبه
بهام ،عمد احدهام اىل تفجري نفسه بحزام ناسف ادى اىل مرصعه وجرح

ثالثة عنارص من املجموعة نقلوا اىل مستشفى الجامعة االمريكية يف بريوت،
واخضعوا للمعالجة .وتم توقيف املشتبه به الثاين ويتم التحقيق معه يف
ارشاف القضاء املختص.
تؤكد املديرية العامة لالمن العام مجددا انها ،بالتنسيق مع االجهزة العسكرية
واالمنية ،لن تتهاون يف مالحقة االرهابيني ،ولن تدخر جهدا ملنعهم من تنفيذ
مخططاتهم يف رضب استقرار لبنان وجره اىل الفتنة .وهذا ما مل ُيسمح به
اطالقا ايا تبلغ التحديات والتضحيات".
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اتفاق تعاون ضبط الحدود اللبنانية
بني مؤسسة الوليد بن طالل اإلنسانية واألمن العام
وقع املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ونائب رئيس
مؤسسة الوليد بن طالل االنسانية الوزيرة السابقة ليىل الصلح
حامدة يف مبنى املديرية ،يف  13حزيران ،اتفاق تعاون العادة
تأهيل مركز االمن العام يف املصنع وتحديثه.
يف احتفال توقيع االتفاق ،القت الوزيرة حامدة كلمة قالت فيها:
"نحن هنا اليوم لتوقيع اتفاق تعاون بني مؤسسة الوليد بن طالل
االنسانية و املديرية العامة لالمن العام ،نكون قد استكملنا به
مبدئيا مع كل القوى االمنية مشاريع تعاون مشرتك .اال ان اهمية
هذا املرشوع تكمن يف مساهمته يف تحديث وسائل ضبط الحدود
اللبنانية وتطويرها .سنواصل العمل ،ولنا الرشف يف ان نعمل مع
مؤسسة االمن العام ،ومع اللواء ابراهيم الذي برهن انه نجح يف
مهامت عدة .واعتقد انه سيعيد اىل االمن العام املكانة التي كان
عليها النه جهاز مهم جدا للبلد ،وهو الذي يفرتض ضبط الخروج
منه والدخول اليه ،ونحن يف خدمة الوطن".
وكانت كلمة للواء ابراهيم قال فيها ":نقدّ ر لكم مسار الخري الذي
شكل رس نجاحكم الدائم .واذا كان لكل مقام مقال ،فان لكل
زمان نساء اعطني بيد حرة وكن كامليزان .ان الدال عىل الخري
كفاعله ،فكيف اذا كان الفاعل من طينة الذين اصبحوا اشارة
عطاء وعالمته .عطاؤكم ال حدود له ،لكنه اليوم بلغ اقىص الحدود.
نرصده عند معابر الوطن حيث خزان العابرين بني جرحني .ان
الخري جيش ال يهزم .ويقيني ان لكم يف هذا الجيش فريقا من
النخبة .ما تقدمونه اليوم سيبقى ذخرية تخدم شعبني .تضعون

الوزيرة السابقة ليىل الصلح حامدة واللواء عباس ابراهيم يوقعان اتفاق التعاون.

ذخائركم يف مصنع ،ولكم يف مصانع االنسانية الكثري .هنا نقطة
منها .تشاركون االمن العام يف عطاء خاص ،فلكم شكر الناس .لكم
من كل عابر تحية ،ومن كل عسكري تقدير ال يسعه احساس.
معكم يف مسرية صلح عىل الحياة واالنظمة واالرادات .نشاطركم
بلمسة جراح الوطن وطرق االبواب املغلقة .ترشعون نوافذكم عىل
رياح الخري ،و نرشعها عىل رياح الغري .طرفانا يقارع لخدمة اوطان
جرحتها حروب وخطفتها قوى من زمن العنف .ال ّ
منل وال متلون
من مراكمة اهداف نبيلة".

إعالن إلى المواطنين

إطالق الخدمات االلكترونية
في المديرية العامة لألمن العام
باشرت المديرية العامة لألمن العام اعتبارًا من  2حزيران  2014اطالق عدد من الخدمات
بوابة الحكومة االلكترونية (دولتي) والتي تسمح للمواطنين
االلكترونية  e-servicesعبر ّ
بتقديم معامالت عبر اإلنترنت واستالم النتيجة من المراكز اإلقليمية التي يتم تحديدها
في الطلبات المقدمة.
رابط الخدمات http//:www.dawlati.gov.lb/civil-servant

يتصافحان.

 ...ويتحدثان		

(تصوير املفتش اول ممتاز سعيد حفوضة).

المديرية العامة لألمن العام  -مكتب شؤون اإلعالم
رقم الهاتف - 01/425704 :رقم الفاكس01/429074 :
www.general-security.gov.lb
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محليات

جاد إبراهيم

■ هل مرت بلدان بوضع مامثل ملا نعيشه؟
□ ما نراه يف لبنان ال مثيل له يف بلدان
العامل .نسمي نظامنا دميوقراطيا برملانيا،
ونسميه احيانا توافقيا .نطلق عليه ايضا
تسمية نظام ميثاقي .يف امليثاق يخالفون
النظام ،ويف النظام يخالفون امليثاق ملنع
تطبيق النصوص.

ّ
وتشعب اإلجتهادات
في ظ ّل جدل يشوبه اإلنقسام

أي دور لحكومة تنتقل إليها صالحيات رئيس الجمهورية؟
بانقضاء والية الرئيس ميشال سليمان في  25ايار
من دون انتخاب خلف له ،انتقلت صالحيات رئيس
الجمهورية الى الحكومة القائمة عمالً باملادة
 ،62اذ تضعها في مجلس الوزراء وكالة .ليست
املرة األولى بعد اتفاق الطائف ،بعدما خبر
لبنان حاالً مماثلة قبل ذلك .في كل مرة تكثر
التفسيرات والتأويالت في تحديد نطاق صالحيات
الرئيس عندما تذهب إلى الحكومة وممارستها
إياها .يكثر ايضا التباين في االجتهادات بني قائل

إن انتقال الصالحيات مطلق ،وقائل انه في
اضيق نطاق اقرب الى تصريف اعمال ،في موازاة
الضرورة امللحة وهي بذل جهود متواصلة
النهاء الشغور بانتخاب رئيس جديد للدولة.
حملت "االمن العام" الجدل املتشعب ،املحوط
بصالحيات رئيس الجمهورية بني يدي حكومة
الرئيس تمام سالم ،الى باحثني في القانون
الدستوري هما املحامي إميل بجاني واملحامي
الدكتور غالب محمصاني.

بجاني :ليتفرّغ مجلس النواب
النتخاب رئيس الجمهورية
تحاصر كتب القانون والدستور مكتب املحامي إميل بجاني الذي
يمضي فيه ساعات بني صفحاتها .كتب الكثير في الدستور
اللبناني ،وخصوصا الكتاب املرجع "انتخاب رئيس الجمهورية في
النصوص واملمارسة" الذي اصدره عام  .1987عضو سابق في
املجلس الدستوري ومستشار سابق لرئيس مجلس النواب .كان
واسطة التواصل بني مجلس النواب اللبناني والعالمة الدستوري
الفرنسي ،صديقه ،جورج فيديل ،إبّان جدل طويل مطلع الثمانينات
خاض فيه البرملان في النصاب القانوني الجتماعاته بعد تناقص
أعضائه بالوفاة او االغتيال
■ الدولة اللبنانية اليوم من دون رئيس
جمهورية ،والحكومة تتوىل الدور الذي
يقوم به ،هل يف االمكان القول انها ،برئاسة
الرئيس متام سالم ،رئيسة جمهورية البالد؟
□ خلو سدة رئاسة الجمهورية حالة
استهجنها واستبعدها املشرتع الدستوري،
اذ لحظ احكاما عدة او كوابح متنع الشغور
يف االساس .لذلك عندما ننظر اىل مامرسة
الحكومة صالحيات رئيس الجمهورية،
نتطلع اىل ذلك يف صورة ضيقة جدا ،ومبا

صالحيات عدة .تنص املادة  53عىل 12
بندا تلحظ صالحياته .مثة بنود ال يستطيع
مامرستها اال الرئيس  -الشخص الطبيعي
 مثل توجيه كتاب اىل مجلس النواب،او تأديته قسم اليمني الدستورية .متارس
الحكومة صالحيات رئيس الجمهورية من
دون ان تؤدي اليمني الدستورية ،وهو
رشط يك ميارس الرئيس صالحياته بحسب
املادة .50

■ هل تستطيع الحكومة يف هذه الحال
تسمح به طبيعة النصوص .مثة صالحيات توقيع معاهدات مع الدول؟
لرئيس الجمهورية ميارسها بنفسه كشخص □ نعم يف استطاعتها توقيعها ومناقشتها.
طبيعي ،وال ميكن للحكومة كشخص معنوي
مامرستها ،النها ليست شخصا طبيعيا ،بل ■ هل ميكننا القول انها تسيرّ امور البلد يف
النطاق الضيق؟
شخص معنوي.
□ تسيرّ املسائل عىل نحو ضيق جدا،
■ الشخص املعنوي املتمثل يف الحكومة ،وقد متتد مدة الشغور اىل امد طويل
اىل اي حدود يستطيع القيام مبهامت رئيس وغري معقول مبا يهدد عجلة الحكم
واالنتظام العام .مل يلحظ املشرتع
الجمهورية؟
□ الحدود ضيقة جدا .لرئيس الجمهورية الدستوري اال فرتة ضيقة جدا ملامرسة

■ هل يحق للحكومة املثول امام مجلس
النواب؟
□ ال يشء مينعها من هذا املثول وهي
معرتف بكيانها ووجودها .يف فرتة االستقالة
اعرتف املشرتع الدستوري بوجودها وعملها
وكيانها ،ويف امكانها ان تحرض اىل مجلس
النواب ومتثل امامه.
				
املحامي إميل بجاين

(تصوير املفتش املؤهل أول قسم حسني).

صالحيات الرئيس .مثة نظرية الظروف
االستثنائية ،وهي ظروف غري عادية نكرث
من استعاملها يف لبنان يف ما يجوز وما في امكان الرئيس البقاء
ال يجوز .اال ان من رشوط تطبيقها ان في قصر بعبدا بعد انتهاء
تكون مثة ظروف قاهرة تحول دون واليته الى حني انتخاب خلفه
تطبيق بعض النصوص.

■ الحدود الضيقة التي تتحدث عنها ،تعني خلو سدة الرئاسة حالة
تسيري الحياة اليومية للوزارات واالدارات استبعدها املشترع
الدستوري
بغية تسهيل حياة املواطنني؟
□ اي ما يؤمن الشؤون اليومية يف الوزارات.

نكثر من استعمال نظرية
وهو اشبه بتسيري الشؤون االدارية.
الظروف االستثنائية
■ هل تستطيع الحكومة هنا عىل سبيل في لبنان

املثال فتح دورات توظيف يف االدارات؟
□ ابدا ،ال تستطيع التوظيف يف االدارات.
ميكنها انتظار انتخاب رئيس للجمهورية
■ مفاد ذلك ان يف امكان الحكومة القيام
العادة االوضاع اىل طبيعتها.
بالجزء االكرب من صالحيات رئيس الجمهورية؟
■ حكومة الرئيس سالم يف شكلها الحايل □ تقوم الحكومة بقسم من هذه الصالحيات
هي حكومة ترصيف اعامل ام اكرث من مبا ال يعطل سري الحكم واالدارة واالنتظام
العام ،واملصالح العامة يف لبنان .اال ان اتخاذ
ترصيف اعامل؟
□ هي اقرب اىل ان تكون حكومة ترصيف القرار فيها يخضع للقواعد املوضوعة عادة
اعامل منها اىل اي يشء اخر .يف املناسبة ،فإن يف مجلس الوزراء يك ميارس صالحياته ،كام
هي ملحوظة يف اصول اتخاذ القرارات.
الشغور ال يختلف كثريا عن الفراغ.

■ يقول البعض ان ليس من حقها املثول امام
املجلس اىل حني انتخاب رئيس للجمهورية؟
□ املثول يشء واالجتامع يشء اخر .املثول
يتحقق اذا كان املوضوع انتخاب رئيس
للجمهورية .لكن من تاريخ دعوته اىل
انتخاب رئيس ،ال يستطيع املجلس سوى
انتخاب الرئيس .عليه انتخابه اوال.
■ ماذا لو استمر التعطيل ومل يتمكن النواب
من انتخاب رئيس ،وامتدت االزمة اىل اكرث من
سنةُ ،
وش ّل عندها الترشيع ومصالح الناس؟
□ عىل املجلس التفرغ ملهمة انتخاب رئيس
الجمهورية .مثة نص يف املادة  75يفيد بأن
املجلس هنا هيئة انتخابية ال اشرتاعية.
املجلس يف حال التئام النتخاب الرئيس،
وليس من حقه اي يشء آخر.
■ هل له يف مثل هذه الحال وضع قانون
انتخاب؟
□ ال يحق له ايضا .عدم وجود رئيس يشل
مجلس النواب.
■ اال نستطيع اقرار قانون لالنتخاب من
ضمن نظرية الظروف االستثنائية؟
□ ال ميكن وضعه يف هذه الظروف .هناك
قانون موجود ونافذ.
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■ ماذا ال سمح الله لو تويف رئيس
الحكومة؟
□ عندها تقوم الحكومة من دون رئيس لها
مبامرسة صالحياتها لوجود ظرف استثنايئ
يؤمن استمرارية الحكم والعمل االداري.
مثة مبدأ هو ان الخلو يف معناه املطلق ال
ُيتصور .عىل الحكم ان يكون ممثال بسلطة
متارسه .مثة َمن يقول اذا توجه رئيس
الجمهورية اىل منزله يف نهاية واليته ،يف
امكانه متابعة صالحياته ومامرسة الحكم
وان انتهت واليته.

عدد  - 10تموز 2014

ال مانع الجراء الحكومة
انتخابات نيابية في غياب
رئيس للجمهورية

وعدم قدرته عىل الحكم .اذا كان يف صحته
وقدراته العقلية وانتهت واليته ،يستمر
ملنع حصول الفراغ .لو بقي الرئيس يف
■ يعني انه كان يف امكان الرئيس ميشال قرص بعبدا لكان االمر مريحا ودستوريا
سليامن االستمرار يف الحكم اىل حني انتخاب وقانونيا ،لكن ليس سياسيا .رمبا تحصل
ثورة ومشكالت عندها.
خلفه؟
□ اذا انتهت والية الرئيس ومل يتمكن
املجلس من انتخاب خلف وحصل شغور ■ ،البعض كان سيقول له انتهت واليتك وال
يستمر الرئيس املنتهية واليته يف الحكم اىل يحق لك البقاء يف سدة الرئاسة؟
□ هناك مبدأ يقول انه ال يتصور خلوا يف
ان ُينتخب رئيس جديد.
سدة الرئاسة .يستمر الحاكم يف مركزه يك
ال يحصل فراغ.
■ هل تؤيد هذه النظرية؟
□ حصول هذا االمر يحل امورا كثرية،
والتفسري الذي يقول انه ال يجوز للرئيس ■ هل تنطبق هذه النظرية ايضا عىل رئييس
ان يستمر يف واليته يحصل عند مرضه مجلس النواب والحكومة؟

□ تنطبق عىل االثنني ،وعىل رئيس دائرة
حتى .هذا مبدأ عام.
■ ملاذا مل يقدم الرئيس سليامن عىل هذا
االمر ،ومن قبله الرئيسان امني الجميل
واميل لحود؟
□ مل يفعال .كان يف امكانهام االقدام عليه .ال
اتناىس ان اقدام الرئيس سليامن عىل خيار
كهذا كان سيؤدي اىل مشكلة.
■ هل تستطيع الحكومة اجراء انتخابات
نيابية من دون وجود رئيس؟
□ ال مانع .يف امكانها اجراء االنتخابات
وتكون نتائجها رشعية .واملجلس الجديد
عندئذ ينتخب رئيس الجمهورية .يف النهاية
ال بد من القول ان الغاية من اللجوء اىل
نظرية الظروف االستثنائية ليست تقويض
النظام الدستوري بل الحفاظ عليه ،وان
االرصار عىل تطبيق النصوص يف الحاالت
االستثنائية قد تكون له محاذير اخطر عىل
ذلك النظام .قال احد كبار الفقهاء يف فرنسا
ان الدساتري اشبه بطاولة بلياردو يتقاذف
كراتها الالعبون .ويا لالسف ،هذه هي الحال
يف لبنان يف اكرث من موقع وظرف ومناسبة.

التوصل اىل انتخاب رئيس للجمهورية.
ليس الحال هنا عىل غرار ما كان
يحصل قبل اتفاق الطائف ،الن رئيس الحساسية املارونية حيال
الجمهورية آنذاك كان يغيرّ الحكومة الشغور الرئاسي اكبر مما
ويعينّ رئيسا لها .بعد اتفاق الطائف نتصوّ ر
انتقلت صالحيات الرئيس اىل مجلس
الوزراء ،واصبح الدستور اليوم واضحا يف
عملية انتقال السلطة.
■ من اين تبدأ صالحيات الحكومة ،واين ترصيف االعامل .انا اعتربها حكومة
تنتهي؟
كاملة الصالحيات وتتابع ما تقوم به يف
□ بعض املجتهدين يقولون ان الحكومة مجلس الوزراء ،وتأخذ صالحيات رئيس
يف مثل هذه الحال تشبه حكومة الجمهورية كلها .تبقى بصالحية كاملة

■ ما توصيفك للحكومة التي تتوىل ادارة □ ال اسميها رئيسة البالد احرتاما ملركز
شؤون البلد بعد انتهاء والية رئيس رئيس الجمهورية .هناك شغور يف
الجمهورية ،هل باتت يف موقع رئيسة الرئاسة االوىل حاليا ،ولحظ الدستور
آلية توكل هذا املوقع اىل الحكومة .رمبا
البالد؟

■ هل تستطيع فتح باب التوظيف يف
احدى املؤسسات؟
□ ال يشء مينعها .لكن مثة وزراء
ال يريدون للحكومة مامرسة كل
صالحياتها ،والسيام من طرف املسيحيني
بغية مامرسة ضغوط الجراء انتخابات
رئاسية يف ارسع وقت .اذا هدد بعضهم
واستقال ،نصل اىل مشكلة اخرى.

ال تستطيع مامرسة كل هذه الصالحيات،
وتتعرض لعقبات سياسية .يجب الرتكيز
هنا عىل ان تكون فرتة الحكومة قصرية
جدا واستثنائية النها تقوم وكالة
بصالحيات الرئيس ،وال اقول انها رئيسة
الجمهورية.
■ هل يعود تحفظك اىل حساسية املوقع
الذي يعود اىل الطائفة املارونية؟
□ طبعا مثة حساسية مارونية كبرية،
واكرب مام نتص ّور .يقول ابناؤها ان هذا
املركز لنا وال منلك غريه ،وخصوصا يف
ظل الحديث عن اشهر عدة واطالة يف

■ اي مسائل ال تستطيع القيام بها؟
□ ال يشء مستثنى يف الدستور .الرئيس
ميلك صالحية توجيه رسالة اىل مجلس
النواب ،لكن الحكومة ال تستطيع
القيام بهذه املهمة ،وال داعي لها ،وال
ميكنها ايضا منح االوسمة او العفو عن
املحكومني .اما القضايا االجرائية التي
تتعلق بسري املصالح واملرافق العامة،
وتوقيع املراسيم ،ففي وسعها القيام بها.
الحكومة يف هذه الحال اصبحت وكيلة
عن رئيس الجمهورية .يتابع مجلس
الوزراء اتخاذ قراراته باآللية نفسها
التي يتابعها عادة بحسب املادة  65من
الدستور ،سواء بالوفاق او التصويت ،عىل
اساس نصاب الثلثني او نصاب االكرثية
العادية.
■ هل تسيرّ الحكومة اعاملها يف نطاق
ضيق؟
□ كال ،لكن يحصل نوع من التضييق.
عمليا تتمتع بصالحيات كاملة للخوض
يف اي موضوع تريده واتخاذ قرارات
فيه ،واحالة مشاريع قوانني عىل مجلس
النواب.

محمصاني :الحكومة بعد انتهاء والية الرئيس
وكيلته وصالحياتها كاملة
املحامي الدكتور غالب محمصاني طائر قانوني متنقل بني لبنان
والخارج .انطلق من بيت دستوري وقانوني رفع احجاره والده الراحل
العالمة صبحي املحمصاني ،النائب والوزير السابق .الى املحاماة،
مستشار قانوني واستاذ جامعي ومحكم دولي ،صاحب مؤلفات
في تنظيم املصارف والعقود الدولية وقوانني االعمال والقوانني
التجارية ،لم تقلل انشغاله بالقانون الدستوري واملشكالت الشائكة
التي خبرتها التجربة اللبنانية

ومتارسها ،النها قامئة وحاصلة عىل ثقة
املجلس .ال ارى اي اشكال يف عملها،
وهي مكتملة الرشوط.

				
املحامي الدكتور غالب محمصاين.

(تصوير املفتش ثالث محمد حمود).

■ بازاء هذه الصورة الحكومية ،هل
ان من واجبات مجلس النواب التفرغ
النتخاب رئيس للجمهورية واالمتناع عن
اعامل الترشيع؟
□ خالفا لرأي الرئيس نبيه بري،
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اقول انه عند شغور الرئاسة يتحول
املجلس هيئة ناخبة وال يعود هيئة
ترشيعية .ال يحق له مامرسة اي عمل انا مع حضور  86نائبا
آخر .استقر االجتهاد عىل الترشيع يف لالنتخاب ،والدستور
الحاالت القصوى واالستثنائية ،وعند لم ينص على النصاب
الرضورة القصوى.
بل على االكثرية
■ انت متيل اىل تفرغ الربملان النتخاب

اخالف الرئيس بري واقول
رئيس يف هذه الحال؟
افضل ان ال تتوقف املؤسسات ،وان ان مجلس النواب يتحول
□ ّ
عند شغور الرئاسة االولى
تكون االولوية النتخاب رئيس.
الى هيئة ناخبة

■ لكن ماذا لو اخفق مجلس النواب يف
انتخاب الرئيس وقتا طويال .كيف تسيرّ
الحكومة امور البالد والعباد؟
□ ليس من املفروض االطالة ،وال بد من
ايجاد وسيلة ضغط النتخاب رئيس .مثة
َمن يفسرّ الدستور مبا يناسب االفرقاء.
عن رضورة توافر الثلثني يف انتخاب
الرئيس ال ارى االمر اكيدا .رمبا يكون
من االفضل حاليا التمسك بالثلثني .انا
مع حضور  86نائبا لالنتخاب ،والدستور
مل ينص عىل النصاب بل عىل االكرثية.
يف االمكان اجراء االنتخابات اذا حرض
 75نائبا عىل سبيل املثال ،رشط حصول
املرشح الناجح عىل  65صوتا.
■ هل يف وسع الحكومة املثول امام
مجلس النواب؟
□ يف استطاعتها املثول امامه ومحاسبتها.
■ اي ان الربملان يعمل وان مل ينتخب
رئيسا حتى االن؟
□ اذا اراد الرئيس بري مناقشة قانون
طارىء يتعلق بالسلم والحرب ،وميس
مصلحة البلد ،ويقدّ رها النواب ،ال مانع
من مثول الحكومة امامهم.

لم يكن في استطاعة
الرئيس ميشال سليمان
البقاء في منصبه

□ الخبري الدستوري االكرب االستاذ ادمون
رباط الذي استشاره الرئيس حسني
الحسيني بعد انتهاء والية الرئيس امني
الجميل والشغور الذي حصل ،كان
يقول" :من العبث التحري يف طيات
التاريخ السيايس عن مثال ملجلس ممثل
للشعب ،فيتقاعس عن القيام بواجب
دستوري حيوي كانتخاب رئيس الدولة
( )...وما حصل يف لبنان وتخ ّوف منه
البعض واستحال عىل الربملان ان يجتمع
بسبب امتناع اكرثية االعضاء عن القيام
بواجبهم الدستوري ،فيكون هذا البلد
الصغري قد اعطى للعامل صورة اخرى
عن الكوارث الشاذة الفريدة يف التاريخ،
ما يصيب شعبا اصبح مفككا متناثر
الطوائف واالحزاب يف دولة رسمية من
دون حياة".

النواب انتخاب رئيس للجمهورية،
وال يستطيعون القول انهم ال يريدون
الحضور.
■ ماذا تقول للنواب الذين ال يشاركون
وال يكملون النصاب املطلوب ،اليس من
حقهم سلوك الخيار الذي يرونه مناسبا؟
□ اتبنى هنا كالم الدكتور املرحوم
ادمون رباط بحذافريه .ما يحصل مهني
للمهمة النيابية املطلوبة من النواب.
انتخب الشعب النائب يك ميارس كل
مهامته وليس االمتناع عن الحضور.
■ هل كنت تؤيد بقاء الرئيس ميشال
سليامن يف قرص بعبدا بعد انتهاء واليته
اىل حني انتخاب رئيس جديد؟
□ كال ،ال يستطيع ان يبقى بعد انتهاء
واليته .بعض الفئات املسيحية يقول ان
يبقى يف القرص اىل حني انتخاب رئيس .يف
هذه الحال يكون ضعيفا.
■ هل تؤيد اقدام مجلس النواب عىل
اقرار قانون انتخاب ،واجراء الحكومة
انتخابات نيابية من دون وجود رئيس
للجمهورية؟
□ يف االمكان اجراء مثل هذه االنتخابات
وفق قانون  1960النافذ .اذا جرى االتفاق
عىل قانون جديد يكون من االفضل .ما
يقوم به املجلس هنا يدخل يف الظروف
االستثنائية مثل مناقشة املوازنة ،وال
غنى عنها يف ادارة امور البلد ،وهي من
الرضورات امللحة.

■ عندما تسمع التفسريات الدستورية
التي يقدمها النواب من اتجاهات
مختلفة ،ماذا تقول؟
□ هناك نهش للدستور .اصبح عدد
القانونيني قليال يف املجلس خالفا
■ هل مثة بلدان مرت بالحال التي ■ هل نعيش اليوم يف وسط حال شاذة؟ للمجالس السابقة قبل اتفاق الطائف
يعيشها لبنان حيث ال يستطيع مجلس □ نحن يف حال شاذة وكبرية مل يفكر التي كانت تضم كثريين من املحامني
فيها املشرتع الدستوري .من واجب ورجال القانون.
نوابه انتخاب رئيس عىل نحو طبيعي؟

29

30

عدد  - 10تموز 2014

عدد  - 10تموز 2014

محليات

جاد إبراهيم

اليوم األخير من الوالية :أمين الجم ّيل ،الياس هراوي ،إميل لحود

شغور ،تسليم وتس ّلم ،شغور
درجت العادة ان يتسم اليوم االخير في والية
رئيس للجمهورية ،يوشك على املغادرة ،بمظاهر
االحتفال الفائض :استقبال رسمي عند باب القصر،
تسليم وتسلم ،تق ّلد الوشاح االكبر ،تبادل االنخاب
وربما الكلمات ،تحميل وصية ،املغادرة .لم يجر
االحتفال دائما في قصر بعبدا .الرئيس فؤاد
شهاب اجرى التسليم والتسلم في منزله الصيفي
في عجلتون ،والرئيس سليمان فرنجيه في القصر
البلدي في زوق مكايل في حمأة "حرب السنتني".
من قبلهما الرئيس بشارة الخوري لم يجر تسليما
وتسلما بسبب استقالته ،بينما اجرى الرؤساء
كميل شمعون وشارل حلو والياس سركيس
مع خلفائهم التسليم والتسلم :االول في قصر
القنطاري ،والثاني والثالث في قصر بعبدا .كان
اللبنانيون يحتفلون ،بدورهم ،في هذا اليوم
باكثر من وداع رئيس وعهد .االنتقال من حقبة

الى اخرى كان يجسدها االنتخاب في مجلس النواب.
لكن لبنان عرف استحقاقات رئاسية طبعتها الخيبة،
تحت وطأة احداث خطيرة حالت دون اجراء التسليم
والتسلم .فاذا البالد الى فراغ .خبر الرئيس االخير في
حقبة ما قبل اتفاق الطائف ،الرئيس امني الجميل،
االمتحان ،ثم بعد اتفاق الطائف مغادرة الرئيسني
اميل لحود وميشال سليمان الوالية بال خلف .كان
االستثناء انتقال الوالية والتسليم والتسلم بني
الرئيسني الياس هراوي واميل لحود.
تسترجع "االمن العام" اليوم االخير في عهود
ثالثة ،هم الرؤساء الجميل وهراوي ولحود،
فيروي مستشارون وقريبون وقائع منه ،ومن
االيام التالية لرؤساء ذهبوا الى التقاعد والظل.
بعض مَ ن استمعت اليه "االمن العام" رغب في عدم
التحدث علنا من غير ان يبخل في الرواية ،والبعض
اآلخر فتح خزانة الذاكرة وتكلم.

أمني الجميل و"الحكومة املرقطة"
اليوم االخري يف والية الرئيس امني الجميل كان
حافال باالحداث .غادر من دون خلف بسبب
تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وكان
تاليا امام استحقاق صعب وخطري للمرة االوىل
يف تاريخ لبنان :ان ال يكون لهذا البلد رئيس
للدولة.
الثامنة والنصف صباح  22ايلول  1988التقته
مجموعة من مساعديه ،وبدت عليه عالمات
التعب .قال لهم انه مل ينم طوال الليل .غرق
يف التفكري يف الخطوة التي سيعتمدها .كان قد
اتخذ قبل تلك الليلة قرارا بتشكيل حكومة
برئاسة ماروين ،خالفا للقواعد املتبعة ،اقتداء
بعرف كان الرئيس بشارة الخوري اول َمن
اطلقه عندما عزم عىل االستقالة يف ايلول
 ،1952فسمى قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب
رئيسا لحكومة انتقالية ترشف عىل انتخاب
الرئيس الخلف .مل يكن الجميل يف وارد التفكري
يف ترك الحكم بال حكومة انتقالية .مل يكن

كذلك اسم قائد الجيش العامد ميشال عون
مطروحا حتى اليوم االخري من واليته.
سعى الرئيس اىل حكومة سياسية تتوىل
الصالحيات الدستورية لرئيس الجمهورية،
ومتهد النتخاب الخلف .اول اتصال اجراه كان
بالرئيس شارل حلو يقرتح عليه ترؤس الحكومة
االنتقالية ،طالبا منه قبول املهمة .لكن الرئيس
السابق ابلغ اليه انه اصبح يف سنّ متقدمة،
وان املهمة تحتاج اىل شخصية صاحبة همة
اكرب .سمى له قريبه النائب والوزير السابق
بيار حلو ،قائال :افضل ان يحل هو يف هذا
املوقع.
لدى مغادرته قرص بعبدا ،ابلغ حلو اىل
الصحافيني ان احدا آخر من العائلة سيؤلف
الحكومة.
ُطبع بيار حلو بعالقات وطيدة مع االمام موىس
الصدر وجمعته صالت وثيقة بالدروز .شخصية
يرتاح اللبنانيون اليها ،من دون ان يشكل

تعيينه تحديا او استفزازا الحد .منفتح ومحاور،
غري منضو يف تجمع حزيب .ناوأ الحرب ،فلم
ينخرط يف نزاعات افرقائها.
يف تلك االثناء اجرى الجميل اتصاالت بعدد من
السفراء ،وتحدث مع الرئيس الفرنيس فرنسوا
ميرتان يف آخر ما اضحى عليه االستحقاق
الرئايس ،املار يف مخاض عسري يف الساعات
االخرية التي تسبق نهاية الوالية.
طلب الرئيس من شارل حلو مخابرة نسيبه
ووضعه يف الخيار الجديد ،ودعوته اىل الحضور
اىل قرص بعبدا .وصل نائب عاليه فاستقبله
رئيس الجمهورية يف مكتبه ،وانفردا .قال له:
افكر يف تكليفك تشكيل الحكومة.
ته ّيب املهمة يف توقيت وظرف غري مالمئني .رد:
اريد اوال تأليف حكومة تشبهني ،وعىل صوريت.
عقب الرئيس :انا حارض الطالق اي صيغة
تريدها ،وتراها مناسبة .اتكل عىل الله.
وافق عىل تحمل عبء التأليف ،بينام تريث
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املكتب االعالمي يف القرص يف اذاعة الخرب
وبيان التكليف .عرضت مجموعة اسامء،
بالتزامن مع سلسلة اتصاالت بشخصيات يف
املنطقتني الرشقية والغربية لبريوت توالها
مدير املخابرات يف الجيش العميد سيمون
قسيس والوزير جوزف الهاشم ،اىل شخصيات
اخرى كانت تزود الجميل الحصيلة.
يف خامتة مشاورات اجراها الرئيس املكلف
ـ امتدت اىل ما بعد الظهر ـ وصلت اىل
قرص بعبدا اصداء غري مشجعة حيال توزير
شخصيات اسالمية .بعضهام قبل يف البداية ،ثم
تراجع .اربكت االتصاالت حلو ،بينام كان رئيس
الجمهورية يحضرّ رسالة الوداع يتوجه لها اىل
سجلها بتأثر بعدما كتبها احد ابرز
اللبنانينيّ .
مستشاريه جوزف ابو خليل الذي ادخل عىل
نصها اكرث من تعديل .رسعان ما بثها "تلفزيون
لبنان" الثامنة والنصف مساء ،خاطب فيها
الرئيس اللبنانيني قائال :اترك الدستور يف عهدة
حكومة مهمتها استعجال انتخاب رئيس جديد.
كان الرئيس املكلف يتابع اتصاالته من مكتب

(من ارشيف "السفري").

كلف الرئيس الجميل النائب
بيار حلو رئاسة الحكومة،
لكنها استقرت على العماد
ميشال عون
توجه بعد ذلك اىل سكن رئيس
خصص لهّ .
الجمهورية يف الجناح العلوي من قرص بعبدا،
وتناوال الغداء .ثم تابع اتصاالته بعدد من
الشخصيات ،ناهيك بافراد ارسته والسيام ابنته
يف كندا .مل يتلق من العائلة التشجيع الذي كان
يحتاج اليه .بعد الظهر ،قرر االعتذار عن عدم
تأليف الحكومة بعد فشل محاوالته وتلقيه
اعتذارات بالجملة من مرشحني مسلمني
للتوزير .كان لدمشق موقف سلبي من تأليف
حكومة جديدة ،فيام كانت ال تزال تؤيد
حكومة الرئيس سليم الحص القامئة واقعيا.

بدوره رفض الحص اعتبار حكومته مستقيلة،
وتش ّبث بدستوريتها يف معرض الطعن يف اي
حكومة اخرى .ترك هذا املوقف اثره يف جهود
الرئيس املكلف .اشرتط الحص توسيع حكومته
هو بضم افرقاء املنطقة الرشقية اليها ،ال تأليف
حكومة جديدة يرئسها ماروين تق ّوض عرف
اسناد هذا املنصب اىل شخصية سنية.
كان عىل رئيس الجمهورية عندئذ البحث يف
افكار بديلة .مثة َمن طرح اسم رئيس حزب
الوطنيني االحرار داين شمعون لرتؤس الحكومة،
بعدما صار اىل تداول اسمه وزيرا عن احد
املقاعد املارونية .حرض اىل القرص وتشاور مع
الرئيس .اقرتبت عقارب الساعة من السادسة
مساء .السابعة كانت مجموعة عمل فريق
الرئيس مجتمعة تناقش خيارات اخرى .مل يكن
خيط االمل انقطع متاما ،رغم ردود فعل سلبية
مصدرها زعامء املنطقة الغربية وقياداتها
برفض التعاون مع حكومة جديدة.
تلقى الجميل اجوبة واقرتاحات شتى ،واجرى
مشاورات اضافية اىل ان اقرتب منتصف الليل
من دون ظهور بارقة مخرج .عندما ملس
عجز اي شخصية مارونية عن تأليف حكومة
يقبل بها االفرقاء جميعا ،وتيقن من امتناع
الشخصيات االسالمية الوازنة عن التعاون
معه ،ذهب اىل خيار وضع صالحيات الرئيس
بني يدي الجيش ،وتوليه مقدرات السلطة.
بحسب ما يكشف معاونوه ومستشاروه ،ب ّرر
رأيه بان البلد مير يف مرحلة صعبة ودقيقة،
وقد ال يسع احد كاملؤسسة العسكرية ادارة
شؤونه السياسية واالمنية والتحضري النتخاب
رئيس.
قبل ان يفصح عن هذا الخيار ،خابر قائد
الجيش ،وطلب منه املجيء اىل قرص بعبدا .كان
مثة توجهان :اول ترؤس قائد الجيش حكومة
عسكريني ومدنيني ،وثان حكومة عسكرية
خالصة .استقر املوقف عىل وجهة النظر
الثانية بعدما ربط العامد عون بني موافقته
عىل ترؤس الحكومة وبني تشكليها من اعضاء
املجلس العسكري الذي يضم ممثيل الطوائف
الست االساسية ،من دون ضم اي سيايس اليها.
راعى يف هذا الخيار التوازن الطائفي املطلوب،
وتوقع من تويل الجيش الحكم ومسؤولية
حفظ االمن يف آن حافزا يطمنئ االفرقاء
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اىل مرحلة ما بعد شغور رئاسة الجمهورية:
يحل الجيش يف الدور والصالحيات.
انتقل قائد الجيش اىل الريزة مجددا ،وتشاور
مع الضباط الكبار اعضاء املجلس العسكري
يف الخيار .فوافقوا .رسعان ما ابلغ اىل الجميل
القبول باملهمة ،الحادية عرشة ليال.
طلب رئيس الجمهورية يف هذه االثناء من
املدير العام للرئاسة جوزف جريصايت اعداد
مراسيم تشكيل الحكومة ،ومن مستشاره
االعالمي رفيق شالال دعوة مندويب وسائل
االعالم .الثانية عرشة اال ثلثا اذاع جريصايت
مراسيم تشكيل الحكومة برئاسة قائد الجيش
وعضوية اعضاء املجلس العسكري الخمسة
اآلخرين :عصام ابوجمرا وادغار معلوف
ومحمود طي ابورضغم ونبيل قريطم ولطفي
جابر.
حرض العامد عون مجددا اىل القرص عند
الثانية عرشة اال خمس دقائق ،وكانت يده
مكسورة ومعلقة بكتفه .استقبله الجميل
وسلمه املراسيم ،ومتنى له التوفيق يف مهمته
يف اللحظات االخرية من نهاية الوالية ،منتصف
الليل ،والتقطت الصورة التذكارية.

عدد  - 10تموز 2014

الرئيس الجميل :س ّلمت
مقاليد السلطة الى الجيش،
الخيار االفضل في الحفاظ
على االمن

مل ميض وقت قصري حتى فاجأ الوزراء املسلمون
الثالثة الحكومة الجديدة باستقاالتهم عىل
الفور ،وارسالهم بيانات رفض التوزير اىل الوكالة
الوطنية لالعالم .فاجأت االستقاالت الجامعية
رئيس الحكومة العسكرية .سأله الجميل عنها،
فاجابه :كلمتهم فوافقوا.
كان رد فعل الرئيس ،وبدا االستياء عىل وجهه:
ما هو الخطأ الذي ارتكبته بعدما استنكف
السياسيون عن القيام بهذه املهمة؟ هل اميش
واترك البلد للمجهول؟
كان قد اعتقد بان تسليم مقاليد السلطة اىل
الجيش هو الخيار االفضل يف الحفاظ عىل

البلد .قال لرئيس الحكومة العسكرية :هذا
البلد امانة يف يد الجيش .امتنى لك التوفيق
وحصول االنتخابات الرئاسية يف ارسع وقت.
شكر له قائد الجيش .غادر الرئيس املنقضية
واليته اىل منزله يف سن الفيل ،بعدما كانت
عائلته سبقته اليه.
تنقض ايام عىل انتهاء الوالية ومالزمة الرئيس
مل ِ
السابق منزله ،حتى فاجأته القوات اللبنانية،
بقرار من قائدها سمري جعجع ،ترشين االول
 ،1988السيطرة العسكرية عىل املنت واالستيالء
عىل مؤسسات اقليم املنت الشاميل يف حزب
الكتائب ،وكان يتمتع باستقالل تام ،اىل
مؤسسات ثقافية من بينها "بيت املستقبل"،
وجهت اىل الجميل
املركز التوثيقي املهمّ .
تهديدا مبغادرة البالد عىل عجل .بسفره اىل
باريس عرب قربص اقلته اليها طوافة عسكرية
وضعها العامد عون يف ترصفه ،انقطع عن اي
دور سيايس مبارش يف لبنان يف مرحلة ما بعد
الرئاسة ،وسعى من هناك اىل اطالق املواقف
واالراء والتحرك من غري تأثري فعيل يف الداخل.
عرب مذ ذاك  12سنة يف املنفى حتى عودته اىل
لبنان عام .2000

الياس هراوي والتوق الى الراحة
قبل اسبوع من نهاية والية الرئيس الياس
هراوي ،انتقلت عائلته اىل منزله يف
الحازمية .يف اليومني االخريين مل ينم يف
قرص بعبدا .يف هذه االثناء كان املدير العام
يف رئاسة الجمهورية محمود عثامن يع ّد
جردة باالثاث واملحتويات ،مبا فيها الجناح
املخصص للرئيس وعائلته.
يف اليوم االخري من الوالية 23 ،ترشين
الثاين  ،1998توجه اىل القرص ورافقه عدد
من املوظفني الكبار واملستشارين ،التاسعة
والنصف صباحا .كان جيش من الصحافيني
واملصورين يف انتظاره لنقل وقائع التسليم
والتسلم بينه وخلفه الرئيس اميل لحود.
تباهى بتسليم الرئاسة اىل خلف منتخب،
االمر الذي مل يخربه هو ،ومل ُيتح له تسلم
الرئاسة من السلف بعد اغتيال الرئيس

رينه معوض يف  22ترشين الثاين لتسع
سنوات خلت .كان التسليم والتسلم االول
يف ظل اتفاق الطائف للرئيس الثاين لهذا
االتفاق ،بعد انقضاء حقبة سابقة طوي فيها
الدستور السابق وعربت باول شغور لرئاسة
الجمهورية عام .1988
يف يوم التسليم والتسلم استقبل هراوي
خلفه الرئيس املنتخب ،وقد ادى للتو
اليمني الدستورية يف مجلس النواب وتوجه
ثم اىل قرص بعبدا لتسلم صالحياته.
من ّ
كان االستقبال ،تبعا للتقاليد ،عند عند باب
القرص .دخال معا اىل صالون  22ترشين
الثاين ،حيث جرت مراسم التسليم والتسلم،
والقيت كلامت استمرت نصف ساعة.
بعدها قلد الرئيس املنقضية واليته خلفه
الوشاح االكرب الذي يتسلمه الرئيس املنتخب

من سلفه ،يف اشارة اىل بداية عهد جديد.
ركز هراوي يف خطابه عىل عدم تسلمه
رئاسة الجمهورية من رئيس قبله .ابدى
ايضا رسوره بتسليمه املوقع االول .تبادل
الرئيسان االنخاب .بعد امتام املراسم خرج
رئيسا سابقا وودعه خلفه .مل ميض يومه كله
يف القرص ،اىل منتصف الليل موعد الدقيقة
االخرية من الوالية .اعترب انه سلم االمانة اىل
لحود وال حاجة به اىل البقاء يف الساعات
املتبقية.
غادر مطمئنا اىل كل ما حصل .مل يقدم
نصائح لخلفه من باب انه ال يحبذ التدخل
يف عمله ،ناهيك بانه يعرف ان لكل رئيس
اسلوبه يف الحكم .كان مرتاحا ايضا اىل
مغادرته والبالد يف استقرار ،يف تأكيد توخى
تقويض قاعدة شاعت لعقود يف لبنان
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رافقت محاوالت الرؤساء تجديد واليتهم
يف السلطة .كل والية مجددة ،او محاولة
تجديد ،تنتهي بانقالب ابيض يطيح الرئيس
او ثورة حمراء .اكمل عهده بتمديد لثالث
سنوات جديدة عام  1995احالته ،كالرئيس
بشارة الخوري ،عىل امتداد تسع سنوات.
وخالفا لسلفه مل يشهد خضات سياسية
واضطرابات .اراد تجنيب البالد الوقوع يف
فراغ ،وكان يتوق اىل الراحة.
خرج يف سيارته الخاصة تحمل رقم ،170
مرسيدس سوداء .طلب من مستشارته
االعالمية مي كحالة الصعود معه ،وقال:
هلق ّ
بطلت رئيس.
رافقه ايضا قائد الحرس الجمهوري العميد
ميشال الحروق ،وتوجه اىل منزله الواقع
عىل مقربة من القرص الجمهوري .كل ما
قاله يف هذه املسافة القصرية :الحمد لله
سلمت االمانة.
كانت عائلته يف انتظاره ،ويف مقدمها زوجته

فاخر الرئيس هراوي بتسليم
الرئاسة الى خلف ،من دون ان
يكون تسلمها من سلف

منى والوزراء شوقي فاخوري وفارس بويز
وميشال اده والياس حنا واملدير العام لالمن
العام رميون روفايل .وتقديرا له ،ارسل اليه
الرئيس السوري حافظ االسد رئيس مجلس
الشعب عبد القادر قدورة الذي تناول معه
الغداء ،اضافة اىل املحيطني به وافراد العائلة
واقرب املعاونني اليه .راح يترصف يف هذه
االثناء من دون رسميات .خلع بذلة الرئاسة،
واستعاد الراحة والهدوء واالقرتاب اكرث من
عائلته.

(تصوير دااليت ونهرا).

بعد تناوله الغداء ومغادرة ضيوفه قبيل
الثالثة بعد الظهر ،قصد غرفته وغرق يف
نوم عميق.
اليوم التايل طلب منه فريقه املساعد
الخلود اىل الراحة والسفر اىل الخارج .بيد
انه رفض قائال :حتى ال اظهر ان الرئاسة
اتعبتني وانا اسعى بعد انتهاء واليتي اىل
السفر .اريد البقاء يف لبنان .انا رجل مسؤول
وإن اصبحت رئيسا سابقا .اريد متابعة
الوضع يف البلد ،ولن اتخىل عن مسؤوليايت
والواجبات املطلوبة مني.
امىض الرئيس السابق اكرث ايامه بعد الرئاسة
يف منزله يف بعبدا .يقصد مسقطه يف زحلة
يف ايام الصيف واالعياد وبعض املناسبات.
املرة الوحيدة التى خرج فيها من لبنان
كان توجهه اىل سوريا لتقديم واجب العزاء
بالرئيس حافظ االسد عام .2000
توافق املستشارة االعالمية مي كحالة عىل
اسقاط عبارة "التقاعد" عىل هراوي بعد
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الرئاسة ،عىل عكس حال سلفه الجميل.
مل يؤلف حزبا سياسيا ،ورفض العمل يف
السياسة اليومية بعدما ادى الواجبات
املطلوبة منه .مل يتدخل يف االنتخابات
النيابية .اعاد تعزيز عالقته باوالده واحفاده
اكرث رغم ان الرئاسة مل تشغله عنهم .منذ
ايام الرئاسة الطويلة ،راح يخصص لهم
االحد يك يكون بينهم.
كان من الرؤساء الذين عرفوا االستفادة
من حضور زوجاتهم .مل يقف يف طريق
السيدة االوىل ،ومل يعرتض عىل وجودها
يف الواجهة .يف تقاعده كان يقرأ الصحف
من دون ان تعد له التقارير .اصبحت
لديه الحرية اكرث يف استقبال اعداد من

عدد  - 10تموز 2014

لدى مغادرته قصر بعبدا
قال الرئيس هراوي :هلق
ّ
بطلت رئيس
االعالميني .شعر انه تحرر من حاجز
الرئاسة .بقي عىل عالقة طيبة بعدد من
الذين ساعدوه يف اثناء الرئاسة ،وكان يدعو
بعضهم اىل تناول الطعام يف منزله .من ابرز
اصدقائه الذين استمر يف استقبالهم السفري
فؤاد الرتك ونقيب املحامني ميشال اليان

ومحاميه الوزير شوقي فاخوري وصهره
الوزير فارس بويز ،اىل الوزير ميشال اده
ورميون روفايل ومحمود عثامن وعدد من
الضباط والشخصيات .مل يعتب عىل تغيب
احد ساهم يف ايصاله او يف مساعدته ابان
وجوده يف الرئاسة .اذا سألته عن احدهم
هل يزوره او يتصل به ،يكتفي باالجابة :كال
ليس كثريا.
كان ُيرس بزيارة عميد "النهار" غسان تويني.
يتناقران يف احاديث السياسة حيال بعض
املواضيع .استمر رئيس مجلس النواب نبيه
بري يف زيارته كلام سنحت الفرصة ،وهو
يف طريقه اىل قرص بعبدا ،اىل الرئيس رفيق
الحريري .يف  8متوز  2006فارق الحياة.

اميل لحود والحفاظ على الثالثية
واظب الرئيس اميل لحود عىل مامرسة
رياضته السادسة صباحا .وهو ما حرص عىل
فعله يف اليوم االخري من واليته .كذلك كان
يفعل عندما كان قائدا للجيش .نظم فريقه
ترتيبات الوداع وسط موجة من التحدي
كان يتلقاها يف الشارع ومن قوى  14اذار
التي هددت بارغامه عىل التنحي واخفقت.
اال انه رد التحدي باالرصار عىل البقاء يف
الرئاسة حتى الدقيقة االخرية من الوالية
الطويلة ،وقد استمرت بدورها ،كسلفه ،تسع
سنوات .كان ال بد من احرتام هذه الرغبة
عند مساعديه ،وهو يخاطبهم :حافظت عىل
لبنان ،واملؤامرة كانت كبرية والسيام بعد
اغتيال الرئيس رفيق الحريري .كان املطلوب
ان يسقط البلد لكنني حافظت عليه .رس
تالحم لبنان هو ثالثية الشعب والجيش
واملقاومة .اغادر اآلن وضمريي مرتاح.
توجه اىل مكتبه واستقبل املوظفني تباعا،
فالتقطوا معه صورا تذكارية .شكر لهم
مساعدته طوال واليته ،فضال عن ضباط
الحرس الجمهوري .ال شك يف ان مراسم
الوداع اخذت حيزا من الوقت ملعرفة
تنفيذها .كانت هناك وجهة نظر قالت بأن
يغادر الرئيس يف منتصف الليل ،واخرى

بوجوب اقامة وداع رسمي يليق بشخص
رئيس الجمهورية وهو يرتك السلطة من دون
ان يسلمها اىل خلف بسبب تعذر انتخاب
رئيس جديد للجمهورية .مال الرئيس اىل
تفادي وداع رسمي ،اىل ان قبل يف ما بعد
باجراء املراسم كاملة .ناهيك بانشغاله
بتوجيه رسالة اىل اللبنانيني الثامنة مساء.
متثلت خطة الوداع يف عرض حرس الرشف
وعزف النشيد الوطني ولحن التعظيم عىل
غرار دخوله اىل القرص لتسع سنوات خلت.
كان قد تناول العشاء مع عدد من االصدقاء
من الحلقة الضيقة ،من بينهم مستشاره
القانوين سليم جريصايت يف حضور اوالده
واحفاده .تابع من مكتبه جلسة مجلس

بمغادرة الرئيس لحود قصر
بعبدا ،اقفلت ابواب الجناح
الرئاسي الن ال رئيس منتخبا
يحل فيه

النواب يف ذلك اليوم ،ومل تنته اىل انتخاب
خلف له يف اليوم االخري من املهلة الدستورية
النتخاب الرئيس ونهاية الوالية.
كلف رئيس الجمهورية مستشاره القانوين
وضع صيغة من عرش صفحات سميت
اعالنا صادرا عن رئيس الجمهورية ما دام
ال يستطيع اصدار مرسوم او قرار .وضعت
هذه الصيغة "يف توافر وتحقق اخطار حالة
الطوارىء وتكليف الجيش صالحية حفظ
االمن" .استند جريصايت اىل مطالعة قانونية
ترجمت اىل االنكليزية والفرنسية وصار اىل
تعميمها عىل وسائل االعالم االجنبية .يف
ظل هذا اليوم الضاغط ،مثة َمن طلب منه
البقاء يف القرص اىل حني انتخاب رئيس .لكنه
رفض هذا الطرح .يف املساء وجه رسالته اىل
اللبنانيني وكانت مسجلة .كتبها له فريق
عمله يف ارشاف مستشاره االعالمي رفيق
شالال.
الثامنة مساء ،طلب الرئيس من رفيق شالال
تالوة البيان الذي اعده سليم جريصايت
واصدرته املديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
حرضت شخصيات اىل القرص يف هذه االثناء
من بينها رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"
النائب محمد رعد.

يف هذا الوقت ،كانت عرشات محطات
تلفزيونية لبنانية وعربية واجنبية مترتست يف
القرص لتغطية الوداع الذي جرى احتسابه
بالدقيقة ،عىل ان يتم يف املوعد املخطط
له ،وينتهي عند الثانية عرشة منتصف الليل.
جري التنسيق يف هذه االثناء بني السفري
مارون حيمري وقائد الحرس الجمهوري
العميد خليل املسن وقائد الفرقة املوسيقية
يف الجيش ،واحتسبوا كم يحتاج الرئيس من
مدخل القرص حتى يصل اىل باب سيارته
واملرور يف اثناء عزف املوسيقى واستعراض
حرس الرشف ،والقاء التحية االخرية والصعود
اىل السيارة .حصل الزميل غسان بن جدو
يف محطة "الجزيرة" آنذاك عىل صور خاصة
للحود مع ارسته ،ورافقته الكامريا من الجناح
اىل سيارته.
يف الثانية عرشة اال عرش دقائق ،توجه رفيق
شالال ومارون حيمري واملدير العام لرئاسة
الجمهورية العميد سامل بو ضاهر اىل الرئيس،
وطلب منه مدير املراسم التوجه اىل املدخل
رقم  .3هناك ودّعهم وح ّيا الصحافيني ،ويف

املستشارة االعالمية مي كحالة
(تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

الرئيس لحود :املؤامرة
كانت كبيرة ،لكنني حافظت
على لبنان

طريقه كان يف استقباله العميد املسن
والعقيد زخيا خوري .نفذت املراسم عىل
وقع لحن التعظيم .صافح الرئيس قائد
الحرس الجمهوري واملوظفني الكبار .قبالة
سيارته التفت اىل مستشاره االعالمي وسأله
باعىل صوته :قديش ساعتك؟
رد 12 :اال دقيقتان.
سأله مراسل محطة تلفزيونية لبنانية عن
شعوره وهو يغادر القرص ،اجاب :املهم
لبنان.
حصلت هذه الخامتة بكل عفوية .توجه
الرئيس السابق عىل االثر اىل منزله يف برج
الغزال يف االرشفية.
مبغادرته اقفلت ابواب الجناح الرئايس الن ال
رئيس منتخبا للبالد يحل فيه.
مل يتقاعد الرئيس السابق عىل غرار سلفه.
راح يستقبل زوارا وشخصيات كل ثلثاء،
ويظهر يف اطالالت اعالمية ،ويصدر بيانات
بني والحني واالخر ،وال يقصرّ يف الرد عىل
َمن ينتقد رحلته الرئاسية يف اي ملف له
عالقة به.

								
 ،2007الرئيس اميل لحود يغادر قرص بعبدا شاغرا من خلفه

(من ارشيف "السفري").
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محليات
جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

سبع سنوات بعد حرب تموز  :2006أيّ ِعبَر ودروس

ميتلك عامل "الردع املحدود" ضدها ،وانه
سيسعى اىل زيادة قدراته الرادعة حيث
نجح يف نهاية املطاف بعد بلوغ ترسانته
الصاروخية ما يزيد عىل  40الف صاروخ
يف تحقيق معادلة جديدة تعرف بـ"توازن
الرعب" .ال بد يف هذا السياق من االعرتاف
بانه كان لوجود القوات الدولية وانتشار
الجيش بناء عىل القرار  1701اثرهام البالغ
عىل االمن واالستقرار يف املنطقة الجنوبية،
وباتت ارسائيل تشعر بقدر وافر من االمن
والطأمنينة ،كام يشعر حزب الله بان
ليست هناك حاجة او مربر للقيام بعمليات
عسكرية ،خصوصا بعدما شعر بجدية
املعالجات عىل االرض ملنع الخروقات
االرسائيلية ،اقله عىل طول الخط االزرق.

"شجرة العديسة" نموذج اإلقتداء
رغم عبور السنة السابعة ،بقيت حرب تموز  2006مدار تقويم ومناقشة على املستويات السياسية
واالستراتيجية واالمنية في عواصم معنية ومراكز ابحاث عسكرية قاربت قضايا الشرق االوسط
والصراع العربي ـ االسرائيلي .والن حرب تموز اضحت عالمة فارقة في سلسلة الحروب التي شنتها
اسرائيل على لبنان ،واظهرت فاعلية دور املقاومة واملجتمع اللبناني من حولها ،وافضت تبعا
وعبَر ،تحاول "االمن العام" استخالصها بعيون عسكرية المست نتائج الحرب تلك ،وما
لذلك الى دروس ِ
عكسته من اهتمام دولي ترجمه القرار  ،1701وصوال الى املهمات التي كلفت اياها قوات االمم
املتحدة في الجنوب ،والدور الجديد الذي نيط بالجيش اللبناني والقوى االمنية االخرى في الداخل
وعند الحدود ،جنبا الى جنب مع جنود القبعات الزرق لتوفير االمن واالستقرار.
بازاء دروس حرب تموز  2006ومغازيها ،حاورت "االمن العام" العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر
والعميد الركن املتقاعد الياس فرحات ،يقرآن الخلفيات واملعاني واالصداء.

العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر:
الحروب املستقبلية السرائيل
ليس على اراضي جيرانها ،بل في العمق االسرائيلي
■ أي عرب وترددات ال تزال اىل اليوم بعد
سبع سنوات عىل حرب متوز 2006؟
□ ش ّكلت الحرب بني ارسائيل وحزب الله
عام  2006موضوعا مهام الرسائيل والدول
الغربية .وهذا ما جعلها تحتل جزءا اساسيا
من قلب النقاش حول االمن واالستقرار
والتوازنات العسكرية االقليمية ،وذلك
انطالقا من تظهريها الدور الذي ميكن ان
تلعبه املنظامت العسكرية "غري الحكومية"
يف الرصاعات املستقبلية يف الرشق االوسط.
لقد بات من الرضوري جدا ادخال هذا
النوع من الحروب الحديثة يف كل الخطط
العسكرية التي تعتمدها ارسائيل والدول
الغربية املهتمة بشؤون املنطقة .صدرت
ابحاث وعقدت ندوات عدة حول حرب
متوز  2006يف ارسائيل ،وال يزال املوضوع
يشكل بعد سبع سنوات مادة جذابة لعدد
من القادة العسكريني والباحثني ،خصوصا

بعدما نجح حزب الله يف االستفادة من
تلك التجربة من اجل تطوير قدراته
العسكرية وزيادة نوعيتها القتالية
والصاروخية وتحسينها ،حيث بات يشكل
"العدو االقوى" باعرتاف معظم القيادات
السياسية والعسكرية االرسائيلية .ال
تصنف الحرب التي أمر رئيس الوزراء
االرسائييل ايهود اوملرت بشنها عىل لبنان
بالعملية العابرة واملحدودة التي استوجب
اطالقها خطف جنديني ارسائيليني .انها
حرب معدة باتقان ،واستلزم االعداد
سنوات من التحضري العسكري والتخطيط
العمالين والجهد االستعالمي .كان الهدف
املبارش واالسايس للحرب تدمري البنية
العسكرية لحزب الله ،وبالتايل دفع لبنان
اىل توقيع معاهدة سالم مع ارسائيل.
اعتقدت القيادة االرسائيلية ان يف امكانها
تحقيق انتصار حاسم بواسطة قواتها

الجوية القادرة عىل تدمري البنية العسكرية
واللوجستية للحزب ،من دون تكبدها
خسائر فادحة يف االرواح .بالفعل احدثت
الرضبات الجوية املتالحقة صدمات قاسية
لحزب الله والدولة اللبنانية .لكن ذلك مل
مينع صمود الحزب يف املناطق الحدودية
والداخل ،واستيعابه الرضبة القاسية ،حيث
استمر يف اطالق صليات من الصواريخ
القصرية واملتوسطة يف اتجاه املستعمرات
وحيفا وما بعد حيفا .تدرك ارسائيل اآلن،
مبا ال يقبل الشك ،مدى قدرة حزب الله
عىل تهديد االمن واالستقرار االرسائيليني،
وذلك من خالل قدراته الصاروخية الكبرية.
وهذا ما دفعها اىل القيام باستعدادات
عسكرية باهظة الثمن ،وخصوصا يف مجال
بناء قوة صاروخية مضادة لكل انواع
الصواريخ ،مبا فيها القصرية املدى .ابرزت
الحرب حاجة ارسائيل اىل اجراء مراجعة

العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر.

شاملة السرتاتيجيتها العسكرية تجاه لبنان
وحزب الله ،كام اعرتفت برضورة ادخال
تعديالت اساسية عىل عقيدتها العسكرية،
وبأن الحروب املستقبلية التي ستخوضها
لن تكون عىل ارايض جريانها ،بل باتت
مرشحة لتشمل العمق االرسائييل.
■ هل كانت آخر الحروب االرسائيلية
عىل لبنان؟ وهل تعزو الهدوء اىل اعرتاف
ارسائيل مبوازين قوى جديدة انشأت
"توازن رعب"؟
□ كان من نتائج الحرب اتخاذ مجلس
االمن القرار  1701الذي دعا ارسائيل
اىل االنسحاب من لبنان ونرش الجيش
اللبناين يف الجنوب ،بالتوازي مع قوة
دولية يصل عديدها اىل ما يقارب 13
الف جندي .بالفعل اتاح انتشار الجيش
وتعزيزه بالقوات الدولية عودة الجنوبيني
اىل قراهم ،كام اشاع اجواء من االستقرار
والطأمنية مل يعرفها الجنوبيون منذ عقود.
كان من الطبيعي جدا ان تعرتف ارسائيل
يف نهاية الحرب مبوازين قوى جديدة،
وهي تظهر مدى التقصري االرسائييل يف

اثبتت "اليونفيل" الثانية
بالقرار  1701قدرتها على
تحقيق االمن واالستقرار
على عكس التي تشكلت
بموجب القرار 425
اظهرت حادثة "شجرة
العديسة" وسواها من
املواجهات بأن قواعد
اللعبة قد تغيرت على
طول الخط االزرق
فرض هيمنتها عىل لبنان ،وانه مل يعد من
املمكن لها االعتداد بسيطرتها املطلقة
ميدانيا .كام ادركت انها فقدت قدرتها عىل
االحتفاظ بعامل الردع الذي شكل دامئا
العمود الفقري السرتاتيجيتها العسكرية.
ادركت يف نهاية الحرب ان حزب الله بات

■ هل صحيح القول ان القوات الدولية
اثبتت جدارتها يف حامية االمن واالستقرار
االقليمي والدويل بعد القرار  ،1701عىل
نحو مغاير للدور الذي لعبته يف تنفيذ
القرار  ،425مع ان القوى والدول هي
نفسها ومرجعية القرار الدويل ذاتها؟
□ يرتكز دور القوات الدولية يف جنوب
لبنان حول مهمة مؤازرة الجيش اللبناين
ودعمه لتنفيذ مهمته وفق ما نص عليه
القرار  .1701وتقوم وحدات االمم
املتحدة برصد ما يجري عىل طول الخط
االزرق ،ومبشاركة فعلية من الجيش
اللبناين .وتسعى قيادة هذه القوات اىل
حل كل الخروقات واالشكاالت من خالل
ترؤسها اجتامعات يف مقر قيادتها يف
الناقورة تتمثل فيها الحكومتان االرسائيلية
واللبنانية مبندوبني .نجحت االجتامعات
الثالثية خالل السنوات السبع املاضية يف
احتواء كل الخروقات واالعتداءات الربية،
رغم بلوغ املواجهة بني الطرفني االرسائييل
واللبناين حد اطالق النار وسقوط ضحايا
من الجانبني .كانت حادثة " شجرة
العديسة" ابرز هذه املواجهات واخطرها.
نعم اثبتت "اليونفيل" الثانية قدرتها عىل
تحقيق االمن واالستقرار عىل عكس
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قوة "اليونيفل" االوىل التي تشكلت
مبوجب القرار  ،425وذلك السباب عدة
ابرزها :
 -1مل تنفذ ارسائيل القرار  425الذي طالبها
باالنسحاب كليا من لبنان .لذلك بقي قسم
من الجنوب مرسحا لالحتالل والعمليات
العسكرية املستعرة عىل مدى ما يزيد
عىل عقدين .ومل يكن يف مقدور القوات
املنترشة مبوجب القرار  425للمراقبة اي
تأثري عىل ارسائيل او املقاومة يف الجنوب.
هكذا بقي الجنوب مرسحا للعمليات
املتبادلة .يف ظل القرار  1701مل يكن هناك
احتالل دائم ،بل دخول عمالين ارسائييل اىل
بعض املناطق اللبنانية .وجاء القرار يف ظل
اقتناع ارسائييل بتبدل الوضع العسكري يف
الجنوب ،حيث مل يعد يف امكانها تسويق
مصالحها وفرضها عىل لبنان وعىل االرادة
الدولية ،عىل غرار ما كان عليه الوضع يف
السابق.
 -2اتخذ القرار  1701تحت الفصل (ستة
ونصف) ،اي اظهر بان هناك ارادة دولية
لفرض االمن واالستقرار يف جنوب لبنان،
ومنع حصول عمليات عسكرية متبادلة بني
حزب الله وارسائيل ،وتشكلت قوة كافية
القناع الطرفني مبدى جدية املجتمع الدويل
هذه املرة ،وظهرت جدية الدول املشاركة
من خالل ذراعها االوروبية القوية ونوعية
قوة الوحدات املشاركة وتسلحها.
 -3من املتغريات االساسية ان الحكومة
اللبنانية ،ومعها املقاومة ،قد اقتنعتا
برضورة نرش الجيش بقوة من اجل
استعادة السيادة الوطنية يف الجنوب
مبؤازرة دولية واضحة .يف املقابل وجدت
ارسائيل ان مصلحتها تقيض بقبول القرار
الدويل وما يقدمه من ضامنات امنية ملنع
حصول اي عمليات عسكرية ضدها عرب
الخط االزرق.
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□ ال تزال القيادات االرسائيلية جاهدة
يف متابعة تطور القوة العسكرية
واالسرتاتيجية لحزب الله التي سيعتمدها
يف اي مواجهة جديدة معها ،وتدرك ان
الحزب قد اعتمد طرازا جديدا يف الحرب
ضدها عام  2006حيث تضمنت العمليات
العسكرية منوذج القتل التقليدي ،كام
اعتمد ايضا منوذج حرب "الالتناسق"
 ASYMETRIC WARاو حرب
"الغرية" .كام تدرك ارسائيل ان حزب الله
ط ّور تكتيكاته القتالية وتنظيم وحداته
بحيث انه بات يستطيع القيام مببادرات
هجومية محدودة .هذا ما اظهرته بالفعل
وحدات حزب الله املشاركة يف القتال يف
سوريا ،ويف اكرث من معركة .من هنا تتوقع
القيادة االرسائلية امكان قيام حزب الله
باخرتاق خط الحدود يف محاولة الحتالل
بعض املستعمرات يف الجليل الشاميل ،يف
حال اندالع حرب جديدة .من املرجح
جدا ان ينجح حزب الله يف شن بعض
العمليات الهجومية املحدودة داخل
الجليل ،وان يحتل بعض املستعمرات.
لكن اي محاولة لتوسيع هذه الهجامت
ستش ّكل مغامرة خطرية ،مع مخاطر ان
تؤدي اىل سقوط اعداد كبرية من الخسائر
يف االرواح يف صفوف الحزب ،جراء قوة
النريان االرسائيلية الربية والجوية وكثافتها
ودقتها.

وتكبدت قواته خسائر بعدما تحولت ثكنه
ومواقعه اهدافا للعدو .كيف تق ّوم هذا
الدور الذي ال يزال قامئا اىل اليوم؟
□ ال ميكن اغفال الدور الذي قام به الجيش
يف اثناء حرب  ،2006واهمية هذا الدور
تفرس الهجامت الكاملة التي شنتها القوات
االرسائلية عىل مواقعه يف املناطق اللبنانية،
وان عدد الشهداء الذين سقطوا يف
صفوفه يؤرش اىل اهمية عملياته املساندة
للمقاومة .اعتقد بأن الجيش ،يف اي حرب
جديدة ،سيخوض قتاال ضاريا ضد القوات
االرسائيلية الغازية ،وخصوصا يف الجنوب
حيث تنترش الوحدات الربية املقاتلة.
وسيخوض جنبا اىل جنب مع املقاومة
معركة دفاعية ّ
مرشفة يف محاولة جادة
لوقف العدوان ومنعه من تحقيق اهدافه.

■ هل غيرّ انتشار الجيش اىل جانب القوات
الدولية عىل طول الحدود الجنوبية من
مهمته جراء تح ّوله اداة استقرار؟ ما الذي
غيرّ ته حادثة "شجرة العديسة" يف آب
2010؟ هل ب ّدلت يف قواعد اللعبة عند
الحدود؟
□ يف الواقع اظهرت املواجهة التي وقعت
يف العديسة يف آب  2010مدى قدرة
الوحدات العسكرية اللبنانية وعزمها
عىل االضطالع بدورها يف حامية السكان
والحفاظ عىل السيادة .كانت لهذه الحادثة
مفاعيلها االيجابية يف تنفيذ القرار ،1701
■ شارك الجيش اللبناين يف حرب متوز حيث برهنت ان هناك جدية لدى الجانب
وكان جزءا ال يتجزأ من العمل املقاوم ،اللبناين للتصدي الي اخرتاق او عدوان،
وكانت نتائج املواجهة ايجابية لجهة تعلق
الجنوبيني بجيشهم ودعمه .وقد اظهر مبا
ال يقبل الشك انه جاهز للدفاع عنهم .كان
من الطبيعي ان تزداد اوارص الثقة بني
سيخوض الجيش في اي
الجيش واملقاومة ،مع كل ما يرتتب عىل
حرب جديدة قتاال ضاريا
ذلك من مردود سيايس ونفيس ايجايب .يف
ضد القوات االسرائيلية
النهاية اظهرت حادثة العديسة وغريها
■ هل ترى امكان ان نشهد سيناريوهات لوقف العدوان ومنعه
من املواجهات التي مل تبلغ حدة املواجهة
جديدة تتحدث عنها ارسائيل ،ومنها من تحقيق اهدافه
بالنريان ،بأن قواعد اللعبة قد تغريت عىل
طول الخط االزرق ،وانه قد بات لزاما عىل
سيناريو يقول ان حزب الله هو َمن
ارسائيل اخذ ذلك يف االعتبار.
سيدخل منطقة الجليل هذه املرة؟

اظهرت تجربة تموز 2006
ان الحرب عندما تتجاوز
شهرا تصبح حرب مجتمع
ضد مجتمع
تنص االوامر الدائمة للجيش
على التصدي الي اعتداء
اسرائيلي ايا يكن حجمه
وبالوسائل املتوافرة
				
العميد الركن املتقاعد الياس فرحات

(تصوير املفتش املؤهل شادي حطيط).

العميد الركن املتقاعد الياس فرحات:
ال يمكن الجزم بان حرب  2006آخر حروب اسرائيل
وعندما تسمح لها الظروف لن تتردد في شن عدوان
■ كيف تقرأ دروس حرب متوز  2006بعد
سبع سنوات يف ضوء تردداتها واصدائها؟
□ اثبتت حرب متوز ان ارادة الشعب اللبناين
واملقاومة مدعومني من الجيش يف التصدي
للعدوان االرسائييل كفيلة بالدفاع عن لبنان
وحفظ استقراره وسيادته .لو نجح العدوان
يف رضب املقاومة ووصل العدو اىل الداخل
اللبناين ،لتحول لبنان اىل بلد تعصف فيه
الفنت والقالقل والترشذم .حفظت املقاومة
الشعب والدولة واملؤسسات من االنهيار،
واجهضت مرشوع الفوىض الخالقة وغري
الخالقة .منعت العدو من التفكري يف مهاجمة
لبنان خوفا من رد املقاومة وتداعياته عليها.
اما االرتدادات االهم عىل الصعيد االقليمي،
فهي فشل ارسائيل مرتني يف القضاء عىل
املقاومة الفلسطينية يف غزة ،االوىل يف اواخر
كانون االول  2008واوائل كانون الثاين ،2009
والثانية يف ترشين الثاين  2012الن هذه
املقاومة حذت حذو املقاومة اللبنانية يف
الصمود والتصدي للعدوان.

■ منذ انتهاء حرب متوز بايامها الـ ،33عاش
الجنوب مرحلة من الهدوء واالستقرار مل
يعرفها من قبل ،هل تعتقد انها كانت آخر
الحروب االرسائيلية عىل لبنان؟ وهل تعزو
الهدوء اىل اعرتاف ارسائيل بـ"توازن رعب"
نجم عن موازين قوى عسكرية جديدة؟
□ ال ميكن الجزم بان حرب  2006هي اخر
الحروب االرسائيلية .عندما تسمح الظروف
الرسائيل وتتيقن من انتصارها ،لن ترتدد يف شن
عدوان عىل لبنان .يبدو واضحا انها تقر مبوازين
القوى التي نشأت بعد حرب متوز ،وتعرتف
بقوة الردع التي تشكلها املقاومة ومتنعها من
شن اعتداءات عىل لبنان .هناك سبب اخر
ومهم هو ان املجتمع االرسائييل مل يعد يتحمل
حروبا طويلة .فقد اظهرت تجربة حرب متوز ان
الحرب عندما تتجاوز شهرا تصبح حرب مجتمع
ضد مجتمع .يف هذا السياق املجتمع اللبناين
قادر بامكاناته وصموده عىل هزم املجتمع
االرسائييل الهش املؤلف من مستوطنني قادمني
من اصقاع مختلفة من االرض.

■ ما هو دور القوات الدولية ،واي متغريات
فرضتها املهمة وفق القواعد الجديدة
لالشتباك؟ هل صحيح القول انها اثبتت
جدارتها يف حامية االستقرار االقليمي والدويل
بعد القرار  1701عىل نحو مغاير للدور الذي
لعبته يف تنفيذ القرار 425؟
□ صدرالقراران  425و 1701وفقا الحكام
الفصل السادس من ميثاق االمم املتحدة الذي
ال يجيز استخدام القوة لتنفيذ القرار ،ويطلب
حل النزاعات سلميا .حدد القرار 1701
عديد القوة الدولية بـ  15الفا يضاف اليهم
 15الف جندي لبناين ،فيام كان عديد القوة
الدولية قبل حرب متوز نحو الفي جندي.
ويشري حجم القوة وعديدها اىل دور اي قوة
دولية واهميته .تكمن االهمية ايضا يف الدول
املشاركة ،وهي االن فرنسا وايطاليا واسبانيا
عىل نحو اسايس ودول اوروبية اخرى .مبعنى
سيايس ينترش االتحاد االورويب من خالل القوة
الدولية يف جنوب لبنان ،وهذا ما يعطيها
قوة معنوية وسياسية بالغة االهمية .اما
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بالنسبة اىل قواعد االشتباك ،فهي تنص عىل
ان التدخل العسكري عىل االرايض اللبنانية يعود
اىل الجيش اللبناين املنترش مع القوة الدولية،
وليس اىل الوحدات الدولية املشاركة التي
تتحدد مهامتها بتقديم الدعم الالزم للجيش
وتطبيق احكام القرار الدويل.
■ تتحدث ارسائيل منذ فرتة عن اشكال جديدة
من الحروب ،وتناقش اكرث من سيناريو آخرها
ان حزب الله سيدخل منطقة الجليل هذه املرة؟
□ نفذت ارسائيل مناورات عدة عىل الجبهة
الداخلية اعتبارا من مناورة "نقطة تحول
واحد" اىل "نقطة تحول خمسة" .كام انشأت
وزارة الدفاع االرسائيلية قيادة للجبهة
الداخلية وتجهزت باقنعة الغاز لغالبية السكان،
وبنت مالجىء وتحصينات يف كل املؤسسات
والتجمعات السكنية .ادركت ارسائيل القوة
النارية لصواريخ املقاومة ،وهي تتخذ تدابري
الوقاية من مفاعيلها ،واعلنت اخريا انها تحرض
الحتامل ان تهاجم املقاومة جبال الجليل
املحاذية للحدود مع لبنان ،وتهدد بذلك االمن
االرسائييل يف عمقه وقلبه .تعتمد ظروف
تحقيق هذا السيناريو عىل شكل العدوان
االرسائييل وحجم القوى املشاركة واهدافها،
وخطة التصدي التي تضعها املقاومة.

صورة عن حرب متوز

اصبحت حادثة "شجرة
العديسة" مثال للعسكريني
جميعا بعدم االستكانة
الي اجراء اسرائيلي

تتضمن العقيدة العسكرية للجيش ان ارسائيل
هي العدو .بذلك يكون الدور الدفاعي االساس
يف ادائه .طبقا لذلك تنترش وحدات الجيش عىل
■ اظهرت حرب متوز ان الجيش كان جزءا ال طول جبهة الجنوب يف مواجهة العدو االرسائييل
يتجزأ من العمل املقاوم .شارك يف املواجهة وتقوم بواجباتها يف حامية الوطن.
وقدم الشهداء وتكبدت قواته حجام كبريا من
الخسائر وتحولت ثكنه اهدافا للعدو .كيف ■ للمرة االوىل الجيش اىل جانب القوات
الدولية عىل طول الحدود ،ويف مواقع املواجهة
تق ّوم هذا الدور؟
□ يف لبنان ال ميكن املقاومة ان تنطلق من املبارشة مع الجيش اإلرسائييل .هل اضحى جزءا
دون دعم الجيش .اما الدعم االبرز ،فهو االمن من االستقرار الذي عرفته منطقة الجنوب؟ وما
واالستقرار اللذان يوفرهام الجيش ويولد الذي غ ّريته حادثة "شجرة العديسة" يف آب
بفضلهام املناخ املالئم لعمل املقاومة وتفرغها  2010ما رافقها من تداعيات غيرّ ت يف قواعد
ملقارعة العدو .تنص االوامر الدامئة للجيش عىل اللعبة عىل الحدود؟
التصدي الي اعتداء ارسائييل ايا يكن حجمه □ يشكل الجيش عامل استقرار يف الجنوب،
باستخدام كل الوسائل املتوافرة .يف حرب متوز وينفذ مهامته بالتنسيق والتعاون مع القوة
تصدى الجيش جنبا اىل جنب مع املقاومة لنريان الدولية وفقا لقرار السلطة السياسية اللبنانية
العدو وسقط  45شهيدا ونحو  430جريحا .وقرار مجلس االمن  .1701ينطبق ذلك عىل
كام اغار طريان العدو عىل مراكز فوج االشغال كل وحداته يف مناطق انتشاره .تعترب حادثة
يف حارة الست يف الجمهور ودمر بعض االبنية العديسة عام  2010ورمزية التمسك بالشجرة
وقصف مواقع عسكرية يف صور والنبطية وغريها .وتراب الوطن نقطة تحول يف تأكيد التصميم

عىل الحقوق اللبنانية والتزامها ايا بلغت
التضحيات .تصدت وحدة الجيش املنترشة
العتداء العدو ومتكنت من قتل احد الضباط
االعداء وجرح عدد اخر ،وسقط للجيش
ضابط وعسكري شهيدين .اصبحت حادثة
"شجرة العديسة" مثال للعسكريني جميعا بعدم
االستكانة الي اجراء ارسائييل يشكل اعتداء عىل
سيادة الوطن وارضه وان بلغ قطع شجرة.
■ اي دور تقوم به القوى االمنية والعسكرية
االخرى يف الجنوب؟
□ تعترب القوى االمنية والعسكرية ،االمن
الداخيل واالمن العام وامن الدولة ،مكملة
للجيش يف تنفيذ مهامت الحفاظ عىل االمن
وسيادة الدولة .تنفذ هذه القوى املهامت
املحددة يف قوانينها وانظمتها الداخلية.
تقوم قوى االمن الداخيل بوظيفة الضابطة
العدلية املساعدة للنيابات العامة يف التحقيق
يف الجرائم ومساعدة السلطات االدارية،
املحافظ والقامئقام ،عىل تطبيق القوانني وعدم
االخالل باالمن والنظام العام .كام ينفذ االمن
العام مهامته املحددة يف القوانني يف مراقبة
االجانب وضبط حركة عبور االشخاص اىل
الداخل اللبناين ،ومراقبة النشاطات السياسية
واالقتصادية التي تؤثر عىل اوضاع املواطنني.
وتنفذ املديرية العامة المن الدولة املهامت التي
تقع ضمن صالحيتها يف الحفاظ عىل امن الدولة
من االخطار الداخلية والخارجية .تنسق القوى
االمنية مع الجيش اللبناين يف منطقة انتشار
القوة الدولية لضامن حسن التنفيذ.
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محليات
جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com

اعرتفت ارسائيل بأن حزب الله اوقعها يف مكمن اسرتاتيجي تضلييل.

املقاومة تهزم أسرار اإلستخبارات
كان ال بد لتسارع التطورات وتراكم الضغوط الدولية من ان تجد
متنفسا على االرض اللبنانية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام
 .2005بعدما نظر البعض إلى القرار  1559على انه وصاية جديدة
على لبنان ،والقرار  1636وصاية دولية على سوريا ،ناهيك بالحصار
واالحتواء املستمرين على ايران ،وغليان الساحة اللبنانية بانقساماتها
الوطنية ،انتظر الجميع شرارة االنفجار الكبير
خرجت سوريا من لبنان يف نيسان  ،2005لكن
نفوذها بقي فيه عىل ما قال ادريان جوملز يف
صحيفة  Le Figaroالفرنسية .بالتايل مل تنته
معركة الغرب وارسائيل معها ومع حلفائها
عىل رغم ضمور دورها ،وانحسار حضورها
بعد زلزال  14شباط .2005
تصاعدت الضغوط الدولية عىل لبنان ،وبدأ
الحديث عن انقضاء "فرتة السامح" املمنوحة

لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة ملعالجة
الشق الداخيل من القرار  ،1559متهيدا
التخاذ خطوات دولية وعمالنية من شأنها
وضع هذا البلد امام خيارين ،احالهام م ّر:
 1ـ رفض القرار  1559ودخول لبنان يف
مواجهة مع املجتمع الدويل.
 2ـ قبول القرار والدخول يف رصاع داخيل
اشد وطأة ووقعا من املواجهة تلك.

يومذاك ،يف حأمة التحركات الدولية واستثامر
"شغور" الساحة اللبنانية التي خلت للمرة
االوىل منذ عام  1976من الحضور العسكري
السوري والوجود السيايس املبارش لدمشق،
برز كالم دويل عن استمرار السعي اىل
التوصل اىل حل يف لبنان يقوم عىل طأمنة
اصدقاء سوريا ،وال سيام حزب الله ،يف
مقابل التزام القرار  1559والتنازل عن الدور
العسكري ،يف وقت اصدر مجلس االمن
قراره  1644الذي فرسته القيادة السورية
انه مقدمة لرتاجع الضغوط عنها ،وتفاعلت
معه باعتباره اقل وطأة من القرار .1633
يف غمرة السجاالت ،دعا رئيس مجلس
النواب نبيه بري إىل عقد جلسات حوار
وطني ،تنقل الخالف من الشارع اىل الطاولة

وتسعى اىل تنظيم االختالف وادارة الخالف،
بدال من التفرج عىل االزمة املستفحلة
املهدِّدة ّ
برش مستطري ،وفق التعبري الذي
استخدمه الرئيس بري الحقا يف التحذير من
مغبة القفز فوق التسوية الداخلية والحوار
بني االفرقاء املمثلني للقوى عىل الساحة.
كان مجرد انعقاد طاولة الحوار يف آذار
 2006عالمة ايجابية يف دفرت الخالف اللبناين
امليلء بالنقاط السود .ما فرقته الحرب منذ
عام  1975وزادته تباعدا بعد اتفاق الطائف،
وصوال اىل اغتيال الرئيس الحريري ،جمعته
طاولة الحوار يف ساحة النجمة .بدا ان مخارج
الطوارئ ومنافذ النجاة امام الحريق اللبناين
تزايدت بعد اتفاق االضداد عىل الجلوس
اىل طاولة مستديرة ،لتدوير الزوايا الحادة
وحرص الحريق ومنع اشتداده.
يف  12متوز  2006نفذت املقاومة عملية
جريئة نوعية غري مسبوقة .هاجمت دورية
ارسائيلية عىل املقلب اآلخر من الحدود وقع
افرادها بني قتيل او جريح او اسري لديها.
كانت قد استنفدت الوسائل مطالبة الدولة
العربية باطالق ارسى لبنانيني لديها ،ف ُب ّح
صوتها عبثا .عندئذ اختارت اسلوبا مشابها
يحمل عىل فرض تبادل االرسى.
مل تنتظر ارسائيل طويال .ساعات قليلة
بعد تنفيذ حزب الله هجومه ،بدأ الطريان
االرسئييل شن غارات وهجامت عىل مواقع
مدنية قالت انها تابعة لحزب الله .اشتعل
الجنوب والبقاع ،وامتدت االعتداءات الحقا
اىل بريوت وجبل لبنان ،واعترب الجيش
االرسائييل ان لبنان كله ميدان حربُ .فتحت
ابواب جهنم حقا ،وتيقن الجميع من ان
قرار الحرب استبق هجوم املقاومة ،بيد
انه كان ينتظر الذريعة ،ويف ظن ارسائيل
تدمري املقاومة والبنى التحتية العسكرية
واالجتامعية لحزب الله ،قادها اىل توسيع
عدوانها يك يشمل اوسع رقعة من االرايض
اللبنانية تجاوزت الجنوب اىل البقاع وبريوت
والشامل وبعض الجبل.
عىل امتداد  33يوما بني متوز وآب ،2006
رضبت ارسائيل وقتلت ودمرت وانتقمت
من لبنان بأبشع الصور والطرق واالساليب
نث منشأة
الهمجية .مل توفر جرسا ،ومل تست ِ

حيوية او مرفقا عاما .استعملت صواريخ
وقذائف تحتوي عىل اليورانيوم لتقتل اطفاال
ونساء وشيوخا .القت بحقدها وكراهيتها
عىل الضاحية الجنوبية ،فحولتها اىل برلني
ثانية مقارنة بحجم الدمار الذي لحق
باملدينة االملانية يف خامتة الحرب العاملية
الثانية عام  .1945دفعت ارسائيل بقوات
النخبة لديها ووحدات الصف االول اىل
ارض املعركة يف بنت جبيل ومارون الراس،
ومنيت باسوأ هزمية هناك .وسيمر وقت
طويل قبل ان ينىس االرسائيليون مشهد
احد جنود النخبة لديهم يدخل اىل مارون
الراس مع فرقته مدججا بالسالح وعيناه
تقدحان رشرا ورشاسة ،ومنظره يخرج منها
جريحا ذليال باكيا مستندا اىل ذراع عسكري،
هو اآلخر يبيك مبرارة عىل الخسارة التي
لحقت مبا يسمى وحدات النخبة واالمتياز
يف الجيش اإلرسائييل.
باستخفاف وخوف يف آن ،قاتل الجيش
االرسائييل مستندا اىل غطاء جوي وكثافة
نريان غري مسبوقني غطيا نصف لبنان،
واقامر اصطناعية تجسسية مل تغفل تفصيال
واحدا ،وجندت ارسائيل امكاناتها كلها

فتح حزب الله ثغرا في جدار
املوساد ،الجهاز االهم
في الدولة العبرية ،باظهار
اخفاقه كصمام امان
استعالمي السرائيل وامنها
وتفوقها في املنطقة
سيمر وقت طويل قبل
ان ينسى الرأي العام
االسرائيلي صورة الجندي
املنسحب من مارون الرأس
باكيا مكسورا

لكرس شوكة املقاومة وتحطيم معنويات
الجيش اللبناين الذي سقط له شهداء
بالعرشات يف غارات استهدفت ثكنا ومقارا
ومواقع له يف الجمهور والشامل والجنوب
والبقاع .دمرت آالف املساكن وعرشات
الجسور ،ورضبت شبكات الطرق والكهرباء
واملياه ،وقطعت املسالك الحيوية التي
تربط بريوت بالجنوب ،والجنوب بالبقاع،
والبقاع بالشامل ،والشامل بجبل لبنان.
قضت الخطة االرسائيلية بشل قدرات
املقاومة وهامش مناوراتها عرب تدمري املعابر
والطرق والجسور ومنع رجالها من التحرك،
وتاليا ابعادهم عن ميدان املعركة وخنق
املدى الحيوي وتقليصه ،املمتد كمثلث بني
الضاحية والجنوب والبقاع .كثافة الغارات
الجوية ورشاستها اوهمت اركان الجيش
االرسائييل بأن اياما عدة من القصف كافية
لرضب منظومة الصواريخ وشل الوحدات
املقاتلة متهيدا لعزلها ،والقيام بعمليات
عسكرية برية نوعية يف مناطق ذات رمزية
وحساسية فائقة لدى حزب الله ،وال سيام
منها بنت جبيل التي اطلق منها السيد
حسن نرصالله عام  2000خطابه الشهري اثر
تحرير الجنوب يف ايار .2000
اوقع حزب الله ارسائيل يف مكمن اسرتاتيجي
تضلييل عىل حد قول رئيس جهاز املوساد
مئري داغان ردا عىل سؤال وجهه اليه خليل
زملان ،الشخصية االمريكية من اصول ايرانية
التي لعبت دورا بارزا يف العراق بعد احتالل
الجيش االمرييك عاصمة العباسيني.
رسب الينا عامد مغنية معلومات
قال داغانّ :
مضللة ،وكان هناك ضباط امريكيون ساهموا
يف ايصال هذه املعلومات املغلوطة.
خرست ارسائيل اهم حرب تخوضها مع
العرب منذ قيامها عام  ،1948وهي حرب
االستخبارات .متكن حزب الله من فتح ثغر
واسعة يف جدار املوساد ،الجهاز االهم يف الدولة
العربية ،باظهار اخفاقه يف القيام بدور صامم
االمان االستعالمي الوقايئ االسرتاتيجي الرسائيل
وامنها وتفوقها يف املنطقة عىل جريانها ،عاجزا
عن اكتشاف قوة حزب الله وتقدير قدراته
العسكرية واالمنية .السبب االسايس الذي ادى
اىل فشل عدوان متوز .2006
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مل يرتك الجيش االرسائييل جسورا وشبكات طرق وكهرباء ومياه اال دمرها.

وردت هذه الوقائع يف تقرير "فينوغراد"،
قائال ان املعلومات التي تم جمعها عن حزب
الله وقواعده العسكرية ،ورموزه االمنية
وتكتيكاته العسكرية وتسلحه ،مل تكن كافية.
بل اعتورها نقص شديد وفشل اسرتاتيجي
رصيح.
شكل عدوان متوز  2006صدمة الرسائيل
التي ،رغم قدراتها الهائلة العسكرية
واالمنية واللوجستية ،اثبتت انها اقل كفاية
من عد ّوها .بل ان املقاومة ـ باعرتاف الدولة
العربية ـ تفوقت بامتالك القدرة عىل التنصت
عىل االشارات الالسلكية وفق قول اليسرت
كروك ،مدير منتدى النزاعات واملسؤول
السابق يف االستخبارات الربيطانية ،فضال عن
امتالك حزب الله نظام تجسس قادر عىل
تغطية املنطقة الحدودية اللبنانية وشامل
ارسائيل كاملني .علام ان ارسائيل ،لعقود
خلت ،راحت تخصص حدودها مع لبنان
مبوازنة عسكرية ضخمة ،وبالوحدة 504
املتخصصة بحامية الحدود ومراقبتها.

ظنت اسرائيل ان عدوان
 2006سيمحو خسارة
اجتياح  1982وانسحابها
املذل
يف هذا الوقت كان حاييم بورو قائد
وحدة "التجميع واالحباط" النخبوية
يعرتف ،يف احدى املقابالت التلفزيونية
عقب العدوان ،بان ابرز اسباب الفشل يف
هذه الحرب كمنت يف غياب التنسيق بني
سالحي الجو والرب ،ويف اختالف العقيدة
والتفكري بني االطراف والجيش ،واساليب
العمل وسلم االولويات ،يف وقت كانت
املقاومة جسام واحدا وامكانات مدروسة
وموضوعة يف خدمة املعركة ،وهدفا
واضحا يتمثل بكرس الهجوم االرسائييل ايا

يكن الثمن عىل حد تعبريه.
عندما انسحب االمريكيون من سايغون يف
فييتنام عام  ،1975الزمتهم عقدة الهزمية
وذنب التخيل عن الناس الذين وقفوا اىل
جانبهم هناك .بقيت العقدة تالحقهم حتى
حرب الكويت عام  1990عندما اخرجوا
الرئيس صدام حسني من االمارة املحتلة،
واعتربوا انهم محوا عار الهزمية واعادوا
االعتبار اىل قوتهم العسكرية.
مل تكن كذلك عربة عدوان متوز ،وال الدرس
املستقى منه.
عندما اجتاح االرسائيليون لبنان عام ،1982
ظنوا انها آخر الحروب مع العرب لن تقوم
من بعدها قامئة لعدو يقف يف وجههم .ما
لبثوا ان انسحبوا منه تحت جنح الظالم
يف  25ايار  ،2000والحقهم مذ ذاك شبح
الهزمية واالذالل حتى ظنوا ان حرب متوز
 2006ستبدد هذا الشبح وتعيد االعتبار اىل
جيش قيل فيه يوما انه ال يقهر.
بيد ان الخيبة صارت افدح.
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شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

العراق يخطف األحداث و"داعش" تخلط األوراق:

أي أسئلة تطرحها والدة "أفغانستان عربية"؟
ال تنتمي "عاصفة العراق" الى عواصف "الربيع العربي" .خليط
فوضى امنية وارهاب منظم وتصدّع في الجيش وتفكك في
السلطة املركزية .شكلت احداثه مفاجأة مدوية وصدمة عميقة
بإعادة الوضع الى النقطة الصفر ،معلنة فشل العملية السياسية
وانهيار ما تم بناؤه في السنوات املاضية ،منذرة بالحرب االهلية
التي عاشها العراق زمن االحتالل األميركي

ما حدث يف العراق وال يزال هزة عنيفة ترتتب
عليها انهيارات يف الداخل ،وستكون لها ارتدادات
يف املنطقة .ال يتوقف االنهيار عند تداعي
معنويات الجيش ومنظومة االمن الرسمي ،وامنا
ستحصل انهيارات امنية وسياسية .ولن تتوقف
االرتدادات يف املنطقة عند سوريا ،وامنا ستطاول
املنظومة االقليمية لالمن وخارطة التحالفات
والخيارات يف مرحلة جديدة عنوانها العريض:
"محاربة االرهاب".
عاد الوضع يف العراق اىل املربع االمني ،اىل
ما قبل العملية السياسية املتعرثة ،اىل ما قبل
االنسحاب االمرييك .هو اليوم يف حال من

االنكشاف الكامل عىل املستويني السيايس
واالمني ،وستظهر رسيعا عالمات فوىض عارمة
عىل االرض وداخل املؤسسات ،خصوصا وان
البالد تعيش فراغا حكوميا وانهيارا امنيا ونزاعا
سياسيا ،أي ازمة شاملة ومفتوحة.
صحيح ان الحرب الدائرة تكتسب صفة رسمية
هي "الحرب ضد االرهاب" ،وتدور بني الجيش
العراقي وتنظيم "داعش" .لكن الوجه اآلخر
لهذه الحرب ،وما يجري عىل االرض ،يدل عىل
تجدد الرصاعات الطائفية واالتنية التي برزت يف
فرتة االحتالل االمرييك وخمدت بعد االنسحاب.
وما يجري اآلن عودة اىل االصطفافات الطائفية

واجواء التعبئة وانكفاء كل مجموعة وفئة اىل
خطوط الدفاع عن النفس وانغالقها عىل ذاتها
ومنطقتها وامنها الذايت.
بدأ رشيط االحداث مع سقوط مدينة املوصل
عىل يد تنظيم "الدولة االسالمية يف العراق
والشام" ("داعش") .كان هذا التطور االمني
االخطر منذ االنسحاب االمرييك من العراق عام
 ،2011لسببني عىل االقل:
اولهام ،اهمية مدينة املوصل يف موقعها وحجمها
ومساحتها .ثانية كربى مدن العراق بعد بغداد،
عاصمة محافظة نينوى التي تقع عىل متاس مع
اقليم كردستان من جهة والحدود السورية من
جهة ثانية .وهي عاصمة الشامل العراقي الغنية
مبواردها ،ومير عربها خط انابيب النفط املتجه
من كركوك اىل تركيا .واىل املوقع االسرتاتيجي،
هناك الطبيعة الدميوغرافية التعددية طائفيا
واتنيا (عرب واكراد وتركامن بأكرثية سنية واقلية
مسيحية) ،وينظر اىل استقرار املوصل كبوابة
اىل استقرار العراق ،يف حني ان سقوطها يف
الفوىض والتهجري يعني فقدان التوازن الحضاري
والسكاين والجغرايف يف مجمل العراق.
ثانيهام ،السقوط الرسيع واملريب للموصل
ومحافظة نينوى باكملها ،حيث يتواجد نحو
ستني الفا من قوات الجيش والرشطة .حصل
هذا السقوط بسبب انهيار مفاجئ يف صفوف
الجيش العراقي .هكذا فإن العراق عاد من
جديد وعىل نحو مفاجئ ودراماتييك مركز
الحدث يف املنطقة ،ومرسحا الزمة متامدية
تزاحم االزمة السورية مع اوجه شبه كبرية:
الدولة التي تواجه خطر التفكك والتقسيم،
النظام الذي يواجه مشكلة بنيوية ،االرهاب
املتفيش والتطرف الديني والعنف املسلح...
هذه االحداث خلفت وراءها عاصفة من

التساؤالت الكبرية وامللحة:
• ما سبب االنهيار يف الجيش العراقي الذي
انفق عىل تجهيزه وتدريبه مليارات الدوالرات؟
هل حصل ذلك بسبب سوء التنظيم واالدارة
وضعف االمكانات ،أم بسبب تخاذل قيادات
عليا وتواطئها بأن أمرت باخالء املواقع وتسليم
املدن من دون مقاومة ،أم ان مثة فجوة سياسية
وايديولوجية بني القيادة السياسية والقيادات
العسكرية؟
• هل تنظيم "داعش" هو الجهة املخططة
واملنفذة لهذه العملية التي تساوي "انقالبا"
عىل االرض ،وهل هو قادر لوحده عىل تنفيذ
اخرتاقات واسعة والسيطرة عىل مساحات
شاسعة بهذه الرسعة ،أم ان "داعش" تح ّركه
وتساعده جهات خارجية ،وهو مجرد واجهة
لحال اعرتاضية ومعارضة وف ّرت بيئة شعبية
وميدانية حاضنة لهذا التنظيم االرهايب
واستفادت منه؟
• هل ان سقوط املوصل وما اعقبه من سقوط
الحدود بني سوريا والعراق "انذار مبكر" ملرشوع
الدولة االسالمية الذي ال يعرتف بدول وانظمة
وحدود ،أم انه مدخل اىل مرحلة جديدة يف
العراق ومقدمة لتقسيمه اىل اقاليم وكيانات
عىل اساس طائفي واتني وفق "خطة بايدن"،
نائب الرئيس االمرييك الذي تحدث عن ثالث
دويالت يف مستقبل العراق :كردية يف الشامل،
شيعية يف الجنوب ،سنية يف الوسط؟
• هل ان رئيس الوزراء نوري املاليك ال يزال قادرا
عىل السيطرة عىل الوضع واستعادة املناطق
الخارجة عن سلطة الدولة واعادة بناء معنويات
الجيش العراقي وهيبته وقدراته ،ليكون بالتايل
قادرا عىل البقاء يف رئاسة الحكومة والية ثالثة،
أم انه خرس جولة مفصلية وفقد زمام املبادرة

خطر "داعش" ارهاب منظم
وقوي ماليا ولوجستيا،
أم صراع مذهبي قابل
لالشتعال واالنفجار؟

من يده ،وسيكون عليه دفع الثمن يك يصبح
اول ضحية سياسية للوضع االمني املستجد؟
• هل ان االحداث الجارية تعلن نهاية العملية
السياسية يف العراق بالكامل ،أم ان العملية ال
تزال حية ترزق وقابلة للرتميم واالنعاش بادخال
تعديالت اساسية عىل مسارها ورشوطها لتصبح
اكرث توازنا وارضاء لكل املجموعات والفئات؟
• هل ان خلط االوراق الذي احدثته "عملية
نينوى" يقترص عىل العراق ،أم يتعداه اىل سوريا
مع وجود تنظيم متطرف وارهايب ("داعش")
لديه امكانات وموارد وسالح ومال وخط
امداد مفتوح ،ويسيطر عىل مناطق شاسعة يف
شامل العراق وشامل رشق سوريا ،وخصوصا يف
الحسكة والرقة ودير الزور ،ومع نتيجة عمالنية
لسقوط محافظة نينوى متثلت يف نشوء ممر
للمسلحني بني االنبار واملوصل والحدود
السورية ،ما يس ّهل عملية تهريب السالح
واملقاتلني واالموال بني جبهات القتال املختلفة؟
• هل تؤثر احداث العراق عىل مسار االزمة
السورية ليصبح لها عنوان عريض هو الحرب
عىل االرهاب مع طغيان تنظيم "داعش" عىل
املعارضة السورية وسيطرته عىل االرض يف
شامل سوريا ورشقها ،خصوصا وان املعارضة

سائرة اىل مزيد من التفكك والتقاتل معه؟
• هل ان الخطر الفعيل عىل امن العراق
واستقراره ووحدته ،أم يشمل امن املنطقة
واستقرارها وجغرافيتها السياسية مع قيام
"افغانستان عربية" متتد من االنبار اىل دير الزور
وعاصمتها املوصل ،ومع الغاء حدود الدول التي
رسمها اتفاق "سايكس ـ بيكو"؟
• هل ان الخطر ناجم فقط عن ارهاب منظم
وقوي ماليا ولوجستيا ،أم يكمن ايضا يف خطر
رصاع مذهبي قابل لالشتعال واالنفجار؟
• كيف سيتحرك املجتمع الدويل بازاء االزمة
العراقية؟ هل يكرر الخطأ الذي ارتكبه يف
تعاطيه مع االزمة السورية عندما وقف موقف
املتفرج وعدم املباالة وحصد يف العراق نتائج
تقاعسه واهامله وفشله يف سوريا ،أم ان العراق
ليس سوريا وعىل ارضه تتقاطع مصالح دولية
واقليمية ،امنية ونفطية واقتصادية ،وعند
وجود املصالح توجد االهتاممات والتدخالت؟
• اخريا ،ماذا عن لبنان الذي باغتته احداث
العراق يف زمن الشغور الرئايس ويف مرحلة
انتقالية صعبة ،ويف ظل وضع ال يزال يعترب
دقيقا وهشا ،رغم ما طرأ عليه من تحسن
ملحوظ؟ هل تظل املظلة الدولية ـ االقليمية
قامئة وحافظة استقراره االمني والسيايس ،أم
بات عىل اللبنانيني ان يتدبروا احوالهم بانفسهم
ويعملوا عىل تحصني اوضاعهم وجبهتهم
الداخلية واقفال كل الثغر واملسارب التي ميكن
ان تتسلل عربها وتنفذ منها مخاطر ومؤامرات؟
هذا التحصني الذي يتم عرب دعم الدولة
ومؤسساتها العسكرية واالمنية ،وابقاء قنوات
الحوار والتواصل واالنفتاح واالعتدال ،وتحفيز
عمل الحكومة وانتاجيتها ،وانتخاب رئيس جديد
للجمهورية يف اقرب وقت ممكن.
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شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

اإلتفاق النووي األميركي ـ اإليراني:
تحول في مسار الشرق األوسط
ّ
الشرق االوسط في حركة ال تهدأ من التقلبات والتحوّ الت .من عواصف
"الربيع العربي" في اكثر من دولة ونظام ،الى الحرب املفتوحة
ضد االرهاب املتسلل عبر اجواء الفوضى واالضطراب .ومن االنكفاء
االميركي عن املنطقة واالحجام عن الحروب الكبرى والتدخالت
املكلفة ،الى الحوار مع إيران حول برنامجها النووي واحتمال
تطوره الى صفقة سياسية حول ملفات املنطقة وازماتها.
الشهر خلت ،كان الحوار االمرييك ـ االيراين
مم ّوها مبفاوضات متعددة الطرف بني
الجمهورية االسالمية واملجموعة الدولية
( ،)1 + 5اىل ان انكشف اخريا حوار ثنايئ
مبارش بني واشنطن وطهران يف جنيف ،قبل
اسابيع من التوقيع عىل اتفاق مع الغرب
كان قد سلك طريقا تفاوضيا شائكا ومعقدا.
ومن املفرتض وصوله اىل محطته االخرية ،يك
يصبح نهائيا وانجازا كامال وحدثا كبريا قبل
نهاية متوز الجاري .واذا كان متاحا للطرفني
متديد املفاوضات ستة اشهر جديدة ،فإن
من مصلحتهام استعجاله وبت االتفاق
اآلن ما دامت انتخابات الكونغرس النصفية
تنتظر الرئيس باراك اوباما ،فيام لن تجد
إيران افضل منه رئيسا لالتفاق معه.
بدأ التحول يف مسار املفاوضات حول
الربنامج النووي اليران مبارشة بعد انتخاب
الشيخ حسن روحاين رئيسا للجمهورية
االسالمية .ما كاد يتسلم مقاليد الحكم،
حتى ادخل دينامية جديدة عىل السياسة
الخارجية لبالده وديبلوماسيتها العامة ،ناقال
اياها من عزلة دولية وضائقة اقتصادية اىل
انفتاح وانفراج
انطلقت ديبلوماسية االبتسامات والصدمات
من نيويورك التي زارها الرئيس روحاين

ليلقي خطابا يف االمم املتحدة ،فجرى بينه
ونظريه االمرييك يف ختام الزيارة اتصال هاتفي
"تاريخي" كان كافيا لتسليط الضوء عىل
مرحلة جديدة من العالقات الثنائية ،بعد
عقود من العداء واالنقطاع .مل يتأخر الوقت
حتى صحت التوقعات ،وكان اول الغيث املناخ
الجديد عندما تم التوصل اىل اتفاق مرحيل
متهيدي يف ترشين الثاين  ،2013بني إيران
ومجموعة الدول الخمس الدامئة العضوية يف
نص االتفاق عىل
مجلس االمن زائدا املانياّ .
كبح طهران برنامجها النووي مبا يف ذلك وقفها
تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق خمسة يف
املئة ،يف مقابل التزام الدول الكربى تخفيف
عقوباتها االقتصادية عليها ،وشكل اخرتاقا
نوعيا بعد اربعة اعوام عىل مفاوضات مكثفة
وصعبة يف جنيف مل تصل اىل نتيجة.

واجهت اميركا مفاوضات
صعبة مع الجمهورية
االسالمية ،ومهمة صعبة
لتطمني حلفائها

مل يكن االتفاق املعلن قبل ستة اشهر اال اوليا
ُو ِضع امام امتحان التطور من اتفاق مرحيل
اىل دائم ونهايئ .وضع معه الحوار االمرييك ـ
االيراين قيد التجربة واالختبار بازاء امتالكه
مقومات الصمود واالستمرار والتطوير،
واحتامل ابصار مرحلة العبور اىل االتفاق
النهايئ والشامل او بلوغ مرحلة "الالاتفاق"
والعودة اىل مربع العقوبات والضغوط.
رسعان ما تبينّ ان االتفاق املرحيل قابل
للتطوير ،وانه عكس تقاطع مصلحة
موضوعية بني ايران الراغبة يف الخروج من
نفق العقوبات االقتصادية ،وامريكا الراغبة يف
تفادي حروب ومغامرات عسكرية جديدة
بعدما قررت انتهاج اسرتاتيجيا انكفاء يف
الرشق االوسط .كام اظهرت الوقائع ان
ايران باتت اولوية عند الرئيس اوباما الذي
احجم عن توجيه رضبة عسكرية اىل سوريا،
واستبدلها باتفاق حول السالح الكيميايئ،
بينام كان يرشف عىل قناة تفاوض رسية مع
طهران ،ومل يكن يريد افساد الديبلوماسية
الرسية التي راهن عليها للوصول اىل اتفاق.
بالفعل تحدث االمريكيون عن مكاسب
وانجازات تحققت ،وقالوا انه تم قطع
الطريق عىل ايران يف مجال تطوير برنامجها
النووي الغراض عسكرية ،مبنعها من تخصيب
اليورانيوم بنسبة عالية وتجميد العمل يف
معمل اراك .يف املقابل قال االيرانيون انهم
حققوا انجازا كبريا ومكسبا اسرتاتيجيا بعيد
املدى بحصولهم عىل اعرتاف دويل ،وان
عىل نحو غري مبارش عىل حق الجمهورية
االسالمية يف تخصيب اليورانيوم لتصبح
عضوا يف النادي النووي الدويل .كام اعطاهم

رغبة ايرانية يف ازالة العقوبات ،وعدم رغبة امريكية يف الحرب.

مكسبا مبارشا وحيويا متثل يف كرس نظام
العقوبات ،وحدة االزمة املالية االقتصادية
التي تحارصهم .وجدت طهران انها حققت
مكاسب سياسية واقتصادية ،وانتزعت
اعرتافا امريكيا بنظامها ،واصبحت يف اجواء
مريحة مع هامش اوسع للحركة واعادة بناء
عالقاتها االقليمية والدولية.

االسالمية .كام رأت ارسائيل ان املفاوضات
الجارية توصل اىل تفكيك نظام العقوبات
الذي استلزم بناؤه سنوات ،وسيكون من
الصعب اعادة ترميمه والعودة اليه الحقا.
يف حني ان املطلوب تفكيك الربنامج النووي
الذي ال ينتهي خطره اال بوقف التخصيب
كامال ووقف تشييد مفاعل اراك.

لكن املناخات كانت مختلفة وملبدة عند
حلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة.
اجتاحت ارسائيل موجة من الغضب
واالستياء الن االتفاق االويل كشف خالفا
مع الواليات املتحدة حول طريقة التعاطي
مع ايران وطبيعة االتفاق واياها ،وان كانت
الدولة العربية والواليات املتحدة تلتقيان
حول الهدف املشرتك مبنع طهران من امتالك
سالح نووي وانتاج قنبلة نووية .اعترب
االرسائيليون ان ما تم التوصل اليه اتفاق
سيئ الن إيران مل تقدم تنازالت فعلية ،وما
قدمته مل يكن اال مجرد تجميد لربنامجها
النووي الذي ميكنها استئنافه ومواصلة
تطويره ،يف حني تنازلت الواليات املتحدة
والدول الكربى عمليا عن ورقة العقوبات،
اي ورقة الضغط االساسية التي متتلكها يف
يدها وشكلت نقطة الوجع للجمهورية

خلص االرسائيليون اىل االستنتاج أن االتفاق
بني ايران والغرب ،يف جوهره ،اتفاق للحيلولة
دون هجوم عسكري غريب عىل املنشآت
النووية االيرانية من دون تراجع طهران عن
مخططها لتخصيب اليورانيوم .وبدال من ان
يعمد املجتمع الدويل اىل تعزيز العقوبات
للحصول عىل تنازالت حقيقية ودامئة ،سعى

تفادى الرئيس االميركي
التدخل العسكري
في سوريا حتى ال يُفسد
االتفاق مع ايران

اىل خطوات موقتة وقابلة للرجوع عنها.
علام ان قرارات مجلس االمن تدعو اىل
وقف كل نشاطات التخصيب التي تشكل
العنرص االسايس يف صنع القنبلة النووية.
عىل ضفة الخليج ،علت اصوات منتقدة
وصدرت اعرتاضات وتحفظات من نوع
آخر ،والسباب مختلفة .اوضح االنتقادات
هذه واكرثها رصاحة وحدّ ة ،صدرت عن
اململكة العربية السعودية التي وصلت
اىل حد اعتبار ايران نجحت يف خداع ادارة
الرئيس اوباما التي كانت خدعت قبال روسيا
يف ملف االزمة السورية .استطاع الرئيس
روحاين االكرث ذكاء وديبلوماسية من سلفه
محمود احمدي نجاد وفريقه ،امرار اتفاق
يتيح لبالده اسقاط العقوبات وتوسيع
نفوذها ودورها يف املنطقة.
يف الواقع مثة اسباب ومصادر كثرية للقلق
الخليجي تقوده السعودية وتعبرّ عنه .جرت
املفاوضات بني واشنطن وطهران رسا ،وابقتها
ادارة الرئيس اوباما بعيدة عن حلفائها
العرب .بدوره االتفاق النووي غري مرشوط
بتغيري ايران سلوكها اإلقليمي وطبيعة دورها
املتعاظم يف املنطقة ،وسط شعور وانطباع
عام بأن الرئيس االمرييك الذي ال يريد
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املنطقة .ال يفتح االتفاق النووي الباب امام
صفقة كربى وشاملة يف املنطقة.

السعودية قلقة :االتفاق يعطي ايران قدرة التحكم يف املنطقة.

الحرب ،ميكن أن يقبل بتسوية مع طهران
تبعد عنه كأس الحرب هذه ،وتساعده عىل
االنكفاء عن ازمات املنطقة وخفض اعبائه
فيها والتح ّول اىل رشق آسيا.
يف االشهر املاضية كانت ادارة الرئيس اوباما
منهمكة وناشطة عىل خطني :املفاوضات
الصعبة ،واملهمة الصعبة ،لتطمني حلفائها
والحد من روعهم وسخطهم .اضطر للقدوم
شخصيا اىل اململكة السعودية الحتواء غضبها
وقلقها ،ويك يبلغ اىل القيادة السعودية
ضامن ادارته أمن السعودية واستقرارها،
ويؤكد ان طريقة تعاطيها مع امللف االيراين

ال تقاس بطريقة تعاطيها مع امللف السوري،
ما دام امللف النووي ميثل تهديدا اسرتاتيجيا
للواليات املتحدة وأمنها القومي .ويك يؤكد
ايضا الفصل بني هذا امللف وسائر ملفات

الخليج قلق من امرار صفقة
على حسابه تمنح ايران نفوذا
اكبر في املنطقة

تخصيب اليورانيوم
احد اكرث املواضيع دقة املطروحة عىل طاولة املفاوضات ،يتعلق بقدرة تخصيب اليورانيوم التي
تحتفظ بها ايران بعد التوصل اىل اتفاق محتمل .وسيعمد االطراف اىل احتساب عدد اجهزة
الطرد املركزي من الجيل الجديد التي ميكن ان تستمر ايران يف استخدامها .وتقول الوكالة الذرية
االيرانية ان اجهزة الطرد املركزي هذه ميكنها تخصيب برسعة اكرث بـ 15مرة ،ومتر حاليا يف مرحلة
التجربة امليكانيكية النهائية ،وان االبحاث والتطوير حق مطلق للبالد ال ميكن اعاقته.
وطرح الجانب االمرييك يف خالل املفاوضات وقف ايران كل االنشطة املتعلقة بالتخصيب ،واعادة
املعالجة وتطبيق اجراءات الشفافية من دون تأخري ،وعىل النحو الذي قد تطلبه الوكالة الدولية
للطاقة الذرية .رفض الجانب االمرييك فكرة امتالك طهران قدرات تصنيع اسلحة نووية .أي ان
أي اتفاق مقبول يجب ان يحد عىل نحو ملموس من القدرة عىل تصنيع اسلحة نووية ،ويتطلب
وضع قيود عىل حجم تخصيب مخزونها من اليورانيوم ومستواه ،وعدد تشغيل أجهزة الطرد
املركزي وانواعها وتركيبها ،فضال عن انتاج محتمل للبلوتونيوم يف مفاعل اراك.
ويف حني تقول ادارة الرئيس باراك اوباما انها حققت انجازات جوهرية يف االتفاق املرحيل ،وعىل
رأسها وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة  20يف املئة ،تقول حكومة بنيامني نتنياهو ان ايران متلك
حاليا آالف اجهزة الطرد املركزي وآالف الكيلوغرامات من اليورانيوم املخصب النتاج قنبلة نووية.

بعد زيارته السعودية ،اوفد مستشارته
لالمن القومي سوزان رايس اىل ارسائيل
لتعرض انجازات جوهرية يف االتفاق
النووي ،عىل رأسها وقف تخصيب اليورانيوم
بنسبة  20يف املئة ،وتقليص املخزون القائم
اىل مستوى ادىن ،وزيادة املراقبة الدولية.
اكدت رايس االقتناع االمرييك بأن املفاوضات
الديبلوماسية هي السبيل والخيار االفضل
لوقف املرشوع النووي بالطرق السلمية.
لكن ارسائيل ارصت عىل ان كل اتفاق
يسمح اليران بالحفاظ عىل قدرتها النووية،
و ُيبقي لديها قدرة عىل انتاج قنبلة نووية،
هو اتفاق يسء ،وان التحسن الذي طرأ عىل
مكانتها االقليمية يف االشهر االخرية عامل
مقرر يف الحرب السورية ومؤرش يف االزمات
يف العراق ولبنان واليمن وافغانستان.
مع انتقال الجانبني االيراين واالمرييك اىل
الحوار الثنايئ املبارش ،تكون مرحلة جديدة
يف العالقات قد بدأت ،معلنة قرب التوصل
اىل اتفاق نووي نهايئ سيكون نقطة تح ّول
يف مسار الرشق االوسط ،ويف خارطة املصالح
واالدوار واالحجام.
ميكن تلخيص ابعاد هذا االتفاق وآفاقه
ونتائجه كاآليت:
 1ـ خروج ايران من العزلة الدولية الطويلة.
ال يقترص االمر عىل تصديع نظام العقوبات،
وامنا يتجاوزه اىل استعداد دويل للتعايش
مع "ايران نووية" وان الغراض سلمية
وعلمية ،واىل اعرتاف دويل بدورها وموقعها
يف املعادلة االقليمية الدولية املمتدة من
الرشق االوسط اىل افغانستان والقوقاز وآسيا
الوسطى.
 2ـ انكشاف اسرتاتيجيا امريكية يف طور
ّ
والتشكل تباعا ،هي ان الواليات
التبلور
املتحدة مل تعد تعتمد حرصا عىل أمن
ارسائيل والنفط العريب اساسا لتحالفاتها
ومصالحها واسرتاتيجيتها يف املنطقة .مل تعد
تريد ان تحارب عن اي احد ،وعىل الدول

الحليفة يف املنطقة االعتامد عىل نفسها اكرث.
 3ـ انتقال العالقات االمريكية ـ االيرانية اىل
مرحلة جديدة تطوي ثالثة عقود من التوتر
والعداء ،متجاوزة الخالفات االيديولوجية،
ويف اتجاه تغليب املصالح اآلنية التي فرضتها
ظروف خاصة عىل كل منهام .مثلام احتاجت
ايران اىل الخروج من نفق العقوبات واالزمة
االقتصادية ،احتاجت الواليات املتحدة اىل
تهدئة طويلة يف منطقة تتحرك احداثها عىل
ايقاع رسيع ومفاجئ ،متنقلة من "ربيع
عريب" راهن فيه االمريكيون عىل بروز قوى
اسالمية معتدلة اىل انهيار حكم االخوان
املسلمني ومرشوعهم يف املنطقة.
 4ـ اطالق دينامية سياسية ديبلوماسية
جديدة يف املنطقة تؤدي اىل تغليب الحوار
والحلول السياسية عىل الحرب والحلول
العسكرية .وهذا ما ينعكس عىل مجمل
ازمات املنطقة ،واولها االزمة السورية الذي
ميكن ان تشهد اعادة احياء مسار الحل
السيايس ،لكن مع اعادة ترتيب االولويات
بحيث تصبح االولوية ملحاربة االرهاب
والتطرف.
 5ـ دخول ارسائيل يف شبه عزلة دولية يف
ما خص الربنامج النووي االيراين .مبعنى
انها تقاتل مبفردها عىل هذه الجبهة بعد
ان يكون االتفاق النووي طوى صفحة
الخيار العسكري ورسم خارطة جديدة
من العالقات واملصالح .سيكون صعبا عىل
ارسائيل خوض الحرب منفردة ،او مواجهتها
لوحدها ارادة املجتمع الدويل مهام اظهرت
من غضب واستياء ومارست من ضغط
وتهديد .االنطباع السائد يف ارسائيل ان
رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو اخفق
يف االدارة السياسية ملعركة امللف النووي
االيراين واهمل االمريكيني ،ومل يجر اي
معمق معهم ،ومل ميارس اال
حوار حقيقي ّ
التشكيك يف سياستهم والتحريض عىل ادارة
الرئيس اوباما ،وقد فشل يف اقناعها بالتخيل
عن فكرة التوصل اىل اتفاقات وتفاهامت
مع ايران.

ديبلوماسية االبتسامات والصدمات.

 6ـ نشوء ازمة ثقة بني الواليات املتحدة
والدول العربية الحليفة ،ال سيام منها دول
الخليج ،التي تخىش امرار االتفاق النووي
عىل حسابها واملساهمة يف تكريس النفوذ

مفاعل أراك

يعمل مفاعل اراك باملياه الثقيلة ،ويقع
عىل بعد  240كيلومرتا جنوب غرب
طهران .قد توفر هذه املنشأة اليران
نظريا مادة البلوتونيوم التي ميكن ان
تكون بديال لتصنيع قنبلة ذرية .لكن
طهران تؤكد ان هذا املفاعل ،بقوة
 40ميغاواط كان قد خضع بناؤه
ملراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
يهدف اىل اجراء االبحاث وخصوصا
الطبية فقط .لكن حيال تشكيك القوى
العظمى ،اقرتحت ايران تغيري مهمة
املفاعل بغية الحد من البلوتونيوم الذي
سينتج.

االيراين يف املنطقة ،والتي مل تهضم بعد
"الهرولة االمريكية" اىل ايران من دون اخذ
مصالح الخليج يف االعتبار .ال تكتم دول
الخليج قلقها من ان يؤدي االتفاق اىل
اعطاء طهران حرية اكرب يف املنطقة ،وتطرح
تساؤالت من هذا النوع:
• هل يدفع االتفاق ايران اىل تغيري سلوكها
االقليمي ويجعلها تترصف مبسؤولية اكرب يف
سوريا والعراق ،أم مينحها حرية الترصف
وقدرة التحكم يف املنطقة؟
• هل يقترص الهدف االمرييك من وراء
االتفاق عىل منع ايران من امتالك سالح
نووي ،أم انه مقدمة ملا هو اوسع وابعد من
ذلك؟
• هل يشمل التفاهم محاربة االرهاب
وتعاونا يف هذا املجال؟
• هل تفكر واشنطن يف اعادة تأهيل ايران
للعب دور محوري مشابه ملا كانت عليه
ايام الشاه؟
• هل باتت واشنطن تفكر يف تغيري خارطة
تحالفاتها يف املنطقة ،واصبحت مقتنعة
بأن اعتامدها عىل تحالفاتها العربية مل يعد
كافيا ،وان الوقت حان لالنفتاح عىل ايران؟
• اذا كان االمر كذلك ،أال يكون الوقت قد
حان يك يعتمد العرب عىل انفسهم يف ظل
قيادة سعودية ـ مرصية بعد عودة مرص اىل
املرسح االقليمي بدخولها عهد الرئيس عبد
الفتاح السييس؟ وأال يكون الوقت قد حان
النفتاح خليجي شامل عىل طهران وانطالق
الحوار السعودي ـ االيراين؟
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تحقيق
شعبة المنظمات والشؤون اإلنسانية في األمن العام:

دو ٌر إنساني يتخطى الجنسية
وشراكة مع املجتمع الدولي في مكافحة اإلتجار بالبشر
تولي شعبة املنظمات والشؤون االنسانية في املديرية العامة
لالمن العام اهتماما خاصا بامللفات ذات الطابع االنساني املسندة
اليها ،ودورها في التعاون والتنسيق مع السفارات واملنظمات
والهيئات املحلية والدولية .تتوخى بذلك املساهمة في تعزيز
حقوق االنسان واحترامها ،وتعكس مغزى الجهود التي تبذلها
في هذا السبيل

توطني ،)...ومتابعة كل ما يتصل مبوضوع
الوافدين السوريني ،والهجرة غري الرشعية
واالتجار بالبرش ،وملفات اخرى لها طابع
انساين .بعضها تتم معالجته بالتعاون والتنسيق
مع املنظامت والسفارات والهيئات املعنية من
ضمن اطر القوانني اللبنانية املرعية االجراء.
■ ما دامت امللفات شاملة ومتشعبة ،هل
ميكن توضيح دور الشعبة وانجازاتها وآلية
عملها بالنسبة اىل كل ملف عىل حدة؟

رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب العميد جامل فضل الله

لشعبة املنظامت والشؤون االنسانية دور
محوري عىل اكرث من صعيد انساين ،كمكافحة
جرائم االتجار بالبرش ،والتعاون مع املنظامت
والهيئات املحلية والدولية التي تعنى بحقوق
االنسان مبا يعزز احرتامها ،وتقديم املساعدة يف
كل امر من شأنه تحسني الظروف االجتامعية
واالنسانية للوافدين السوريني.
توجهت “االمن العام” اىل رئيس مكتب شؤون
الجنسية والجوازات واالجانب العميد جامل
فضل الله متحدثا عن شعبة املنظامت والشؤون
االنسانية قائال“ :هي احدى الشعب التابعة
ملكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب

(تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

الذي تتبع له ايضا خمس شعب هي امانة رس
املكتب ،واللبنانيني ،والفلسطينيني ،والعرب
واالجانب ،والسامت ،اىل مركزي امن عام
املدينة الرياضية والخارجية .وترتبط باملكتب
اربع دوائر هي الجوازات ،والعرب واالجانب،
والفئات الخاصة ،والفنانني
■ ما هي ابرز مهامت شعبة املنظامت
والشؤون االنسانية؟
□ متعددة متشعبة .يف باختصار تعنى بشؤون
النازحني غري الفلسطينيني ومعالجة ملفاتهم
(الجئني وطالبي لجوء وموقوفني واعادة

ابرز املهامت واالنجازات يف امللفات تلك:
عىل صعيد ملف جرائم االتجار بالبرش:
و ّقع االمن العام مذكرة تفاهم وتعاون مع كل
من رابطة كاريتاس لبنان والهيئة الكاثوليكية
العاملية للهجرة ( )ICMCبهدف مكافحة جرائم
االتجار بالبرش من خالل مالحقة االشخاص
الذين يرتكبون الجرائم تلك ،مستخدمني
القوة او االحتيال او التهديد املادي واملعنوي،
وتوقيفهم والتحقيق معهم واحالتهم عىل
القضاء املختص .كام اننا ،برعاية االتحاد االورويب
 املبادرة االوروبية للدميوقراطية وحقوقاالنسان ،وبدعم من كاريتاس لوكسمبورغ،
وبالتعاون مع مركز االجانب يف رابطة كاريتاس
لبنان ،قمنا بتنظيم دورات تدريبية لضباط
املديرية وعسكرييها بهدف رفع مستواهم يف
مجال تقنيات التحقيق وكيفية اكتشاف حاالت
االتجار بالبرش .اعتبارا من االول من متوز
 ،2013بدأنا اعطاء محارضات لضباط االمن
العام وعنارصه لتعريفهم عىل جرائم االتجار
بالبرش والقوانني اللبنانية والدولية التي تعاقب
عليها ،وآلية مالحقة املجرمني يف هذا النوع
املعقد من الجرائم .كام نتلقى اي إخبار يتعلق
بجرائم االتجار بالبرش من اي فرد او منظمة
او جمعية ،او عرب الرقم  1717العائد اىل قسم

خدمة املواطنني يف املديرية .نتابع املوضوع
برسية تامة بهدف مالحقة املجرمني وتوقيفهم
يف ارشاف القضاء املختص .ال بد من االشارة اىل
اننا متكنا اخريا من توقيف شبكات منظمة عدة
تنشط بني سوريا وتركيا ولبنان وبلدان اوروبية
عدة ،وتعمل عىل االتجار بالبرش باشكال
مختلفة ،وتحت عناوين اعامل مرشوعة اصال.
بعد التحقيق معهم يف ارشاف النيابة العامة،
احيلوا عىل املراجع القضائية املختصة.
عىل صعيد ملف طالبي اللجوء االنساين:
هم تحديدا طالبو اللجوء اىل بلد ثالث من
العرب واالجانب املوقوفني موقتا يف نظارة االمن
العام ،او من الداخلني اىل لبنان بطريقة غري
رشعية ،وتقدموا بطلبات لجوء لدى املفوضية
العليا لشؤون الالجئني يف لبنان .بلدنا ليس
بلد لجوء ،واالطار القانوين الذي يرعى اوضاع
طالبي اللجوء املوجودين عىل االرايض اللبنانية
هو مذكرة التفاهم املوقعة بني املديرية العامة
لالمن العام واملكتب االقليمي ملفوضية االمم
املتحدة لشؤون الالجئني يف  9ايلول ،2003
وذلك بهدف ايجاد حل دائم لالجئني غري
الفلسطينيني املوجودين عىل االرايض اللبنانية،
واعادة توطينهم يف بلد ثالث .تطبيقا لتلك
املذكرة ميكن الي شخص دخل لبنان بطريقة
غري رشعية ان يسجل اسمه لدى املكتب خالل
فرتة شهرين من تاريخ دخوله لبنان بطريقة غري
رشعية .عند تسجيل طالب اللجوء لدى مكتب
املفوضية ،يسلم املكتب طلبه اىل االمن العام
يك مينحه ترصيح تج ّول موقتا ملدة ثالثة اشهر
يتيح له التنقل بحرية اىل حني بت طلب لجوئه
من املفوضية ،حيث يبلغ اىل االمن العام القبول
او الرفض .يف حال قبول املكتب االقليمي اياه
بصفة الجىء ،مينحه االمن العام ترصيح تجول
موقتا ملدة ستة اشهر قابلة للتمديد ثالثة اشهر
اضافية ،يك يتمكن مكتب املفوضية من اجراء
اتصاالته واجراءاته الالزمة اليجاد دولة ثالثة
تقبل باستقبال الالجئ صاحب الطلب عىل
اراضيها .هنا نوضح ان االمن العام يتساهل جدا
يف موضوع املهل املعطاة ملكتب املفوضية نظرا
اىل دوره وجهوده االنسانية الكبرية .يف حال
موافقة دولة ما عىل استقبال طالب اللجوء
عىل اراضيها ،يقوم مكتب املفوضية باعالمنا

مقال

لعالم يحمي البشر...
من اإلتجار بالبشر
نعيش اليوم بني واقعني ،كل منهام يتطلب اهتامما وجهدا حثيثا:
ـ االول قانوين ،يؤكد ان جرمية االتجار بالبرش تتجىل من خالل اجتذاب شخص ما او
استدراجه ،عرب تهديده باستعامل القوة او استعاملها فعال ضده ،او عرب استغالل ضعفه
او حاجته اىل املال مثال وسواها من االفعال ،بهدف استغالله او تسهيل استغالله من
الغري يف افعال يعاقب عليها القانون ،او يف الدعارة ،واالستغالل الجنيس ،ونزع اعضاء او
انسجة من جسده ،والتسول ،واالسرتقاق واملامرسات الشبيهة بالرق ،والعمل القرسي او
االلزامي ،وتجنيد االطفال القرسي او االلزامي الستخدامهم يف النزاعات املسلحة وتفجري
االلغام بهم كام يحصل يف بعض الحروب.
ـ الثاين اجتامعي عاملي ،يؤكد ان االتجار بالبرش من الجرائم املنظمة واملسترتة خلف
اعامل ومشاريع هي يف االصل قانونية ومرشوعة ،وان مرتكبي تلك الجرائم يجنون اكرب
نسبة من االرباح املالية بعد االتجار باملخدرات واالسلحة ،وان حواىل مليونني ونصف
مليون شخص يقعون سنويا ضحايا هذه الجرائم باشكالها املختلفة ،بحسب ما اورده
ممثل مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية يف الرشق االوسط وشامل افريقيا.
بني هذين الواقعني يُسجل لالمن العام ،يف اطار خطة التحديث وتعزيز حقوق االنسان
التي يشهدها ،قيامه بخطوات امنية نوعية ،واخرى ذات ابعاد انسانية تضمن احرتام
حقوق االنسان وتساهم يف مكافحة الجرائم تلك:
اوالها ،قيامه بالتعاون مع االتحاد االورويب  -املبادرة االوروبية للدميوقراطية وحقوق
االنسان ،ومع كاريتاس لوكسمبورغ ،ومركز االجانب يف رابطة كاريتاس لبنان ،مبا يساهم
يف مكافحة جرائم االتجار بالبرش.
ثانيها ،اعتبارا من االول من متوز  ، 2013بدأ تنظيم محارضات لجميع ضباطه وعسكرييه
تهدف اىل رفع مستواهم االمني يف مجال اكتشاف حاالت االتجار بالبرش ،وتقنيات
التحقيق فيها والقوانني التي ترعاها.
ثالثها ،متكنه اخريا من توقيف شبكات دولية منظمة كانت تنشط بني لبنان وسوريا
وتركيا واوروبا يف مجال االتجار باالعضاء البرشية والدعارة ،وتعتمد منازل وابنية شبه
معزولة ومزودة كامريات تراقب عن بعد معظم الطرق واالبنية املحيطة بها كمراكز
لعملها.
رابعها ،تخصيصه خطا ساخنا عىل الرقم  1717يتيح ألي كان االبالغ عن اي جرمية ،ومن
ضمنها جرائم االتجار بالبرش ،يك تتم متابعتها رسا من دون تعريض اي كان الي خطر،
ويف ارشاف القضاء املختص.
لكن ،وان كان االمن العام س ّباقا يف السعي اىل تعزيز احرتام االنسان وحقوقه ،ومكافحة
جرائم االتجار بالبرش ،اال ان التمدد العاملي للجرائم املنظمة تلك تحت اشكال عدة
من االعامل املرشوعة ،يستدعي تضافر جهود كل الدول والحكومات من دون استثناء،
وكذلك منظامت املجتمع املدين يف العامل وهيئاته ،للتمكن من مكافحتها.
كل العامل معني اليوم بحامية ابنائه من «برش» يتاجرون بالبرش.

املحامي منري الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

53

54

عدد  - 10تموز 2014

عدد  - 10تموز 2014

بذلك ،فنتوىل اصدار جواز مرور لالجئ باسم
الشخص املعني .اما يف حال تعذر ايجاد دولة
تستقبل صاحب طلب اللجوء ،تستكمل عندئذ
االجراءات القانونية املرعية االجراء يف هذا
الخصوص.
عىل صعيد ملف الهجرة غري الرشعية:
بتوجيهات من املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،ننسق ونتعاون مع كل
املنظامت الدولية والهيئات والسفارات مبا
يساهم يف الوصول اىل تحديد سياسة عامة
للهجرة ،ومكافحة شبكات التهريب ،وتوقيف
املهاجرين غري الرشعيني .فالوقائع تبني لنا
ان تلك الظاهرة تتضمن او تهيئ لعدد من
الجرائم املنظمة االخرى .وقد وقعت املديرية
العامة لالمن العام اتفاق تعاون وتنسيق مع
مكتب املفوضية للمنظمة الدولية لتطوير
سياسة الهجرة والتنمية يهدف اىل املساعدة
عىل اعادة املهاجرين غري الرشعيني اىل بلدانهم
االصلية ،وتقديم مساعدات فنية وتقنية
ومعلوماتية تساعد عىل تحسني ظروف العمل.
لهذه الغاية ،شاركنا عىل نحو فاعل يف مؤمترات
دولية جرت يف اثينا ومالطا وفيينا واسطنبول
وكوبنهاغن وسلوفينيا وبورتو وانتورب والهاي
ووارسو وغريها.
عىل صعيد التنسيق مع املنظامت والهيئات
والجمعيات ذات الطابع االنساين:
بناء عىل توجيهات اللواء ابراهيم ،قمنا بتفعيل
عالقاتنا مع املنظامت والهيئات والجمعيات
املحلية والدولية التي تعنى بحقوق االنسان
وتطويرها ،بعد التاكد من قانونية تأسيسها
وعملها واهدافها .واعتمدنا برامج عمل يف ما
بيننا تنفذ وتتابع عىل نحو دائم من اشخاص
محددين يختارهم الطرفان سعيا اىل تحقيق
النتائج واالهداف االنسانية املطلوبة من ضمن
اطار واضح ومحدد .وبهدف تسهيل التعاون
وترسيعه ،اعتمدنا وسائل تواصل مخصصة
حرصا ملتابعة مراجعاتهم وطلباتهم ،وتقديم
كل ما يلزم لهم من توضيحات وارشادات يف
شتى االمور التي تعنيهم عىل االرايض اللبنانية،
بهدف متكينهم من القيام بادوارهم االنسانية
عىل اتم وجه يف لبنان.

					
احد مكاتب الشعبة.

نكافح جرائم االتجار بالبشر
والهجرة غير الشرعية
بالتعاون مع الجهات
املحلية والدولية املعنية
عىل صعيد ملف مساعدة الوافدين السوريني:
اىل مهامتنا االدارية املتمثلة بضبط حركة دخول
الوافدين واقامتهم وخروجهم باعداد هائلة
من سوريا اىل لبنان ،بسبب االحداث الدائرة
هناك ،ونظرا اىل ظروفهم االنسانية الصعبة،
نتوىل تقديم املساعدة لهم بطرق مبارشة وغري
مبارشة ،ابرزها:
• تقديم كل التسهيالت االدارية واللوجستية
الالزمة للمنظامت والهيئات والجمعيات املحلية
والدولية ذات الطابع االنساين ،يك تتمكن من
تلبية الحاجات االنسانية واالجتامعية والصحية
للوافدين باعداد هائلة من سوريا اىل لبنان.
• بناء عىل طلب كثريين منهم ،نتوىل تسهيل
سفرهم اىل اي دولة يختارونها او ترغب يف
استقبالهم ،عرب تنسيقنا املستمر مع السفارات
املعنية واملنظامت الدولية ،ما دام االمر يراعي
ظروفهم االنسانية ويحقق مصلحتهم ،ويتوافق
مع القوانني اللبنانية املرعية االجراء.

(تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد).

• يف ما يتعلق بالوافدين السوريني الذين ال
يحوزون اوراقا ثبوتية الي سبب كان ،كبطاقة
هوية او ما شابه ،من خالل تنسيقنا وتعاوننا
املستمر مع املنظمة الدولية للصليب االحمر
والسفارات واملنظامت الدولية ،نسعى اىل
توفري املستندات الرسمية الالزمة لهم بهدف
تأمني اقامتهم رشعيا يف لبنان ،او مغادرتهم
اراضيه مبا يراعي احرتام ارادتهم وحريتهم
من جهة ،والقوانني اللبنانية والدولية من
جهة اخرى .يف هذا االطار ،ننفذ برامج قبول
السوريني املوجودين يف لبنان يف دول اوروبية
وغري اوروبية ،ومنها برنامج قبول السوريني
لدواع انسانية يف املانيا والرنوج وفنلندا وفرنسا
والواليات املتحدة االمريكية واوسرتاليا وكندا...
عىل صعيد ملف املعالجات االنسانية:
يتوىل االمن العام اعامال ذات طابع انساين
يف مجاالت وميادين عدة .عىل سبيل املثال
نذكر ان كثريين من اطفال العائالت الوافدة
من سوريا ضاعوا عىل االرايض اللبنانية يف
غمرة الزحمة والفوىض ،ما دفعنا اىل القيام
بعمليات البحث عنهم اليجادهم واعادتهم
اىل ذويهم ،بعد التأكد من كل املعطيات
القانونية الالزمة .ضمن هذا االطار ،ال نرتدد
يف القيام بأي عمل له طابع انساين ،رشط ان
يكون من ضمن صالحياتنا.
م .ش
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تحقيق
منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

اكبت املديرية العامة لالمن العام
على توفير طبابة نموذجية
لعسكرييها وعائالتهم ،تمثلت
في تغطية نفقات االستشفاء
واالعمال الطبية التي لم
تشملها سابقا ،واستحداث
شعب جديدة ،واستقدام سيارات
اسعاف ،الى اعتماد االدوية
االصلية ( )Brandمن طريق
املناقصة بني شركات االدوية.
عوّ لت بذلك على انجازات توسلت
املعايير العاملية للطبابة

رئيس دائرة الشؤون الصحية العقيد الطبيب فادي ابراهيم.

دائرة الشؤون الصحية في األمن العام:

طبابة نموذجية وفق املعايير العاملية
تشكل دائرة الشؤون الصحية احدى
الدوائر املرتبطة مبكتب الشؤون االدارية
يف املديرية العامة لالمن العام ،اىل جانب
دوائر اخرى هي املال والعتاد واملعاينات
والعالج والدائرة الفنية.
يتحدث رئيس الدائرة العقيد الطبيب
فادي ابراهيم عن هيكليتها االدارية قائال:
"تتألف دائرة الشؤون الصحية ،اىل رئاستها،
من ست شعب هي امانة الرس ،واملكننة،
واالستشفاء واملراقبة الطبية املستحدثة
بقرار من املدير العام اللواء عباس ابراهيم،
والصيدليات التي تضم ثالث صيدليات
هي الصيدلية العسكرية والعالج الدائم
والصيدلية الخارجية ،والتموين الطبي
املستحدثة بدورها بقرار من اللواء
ابراهيم ،والتدقيق واالنجاز".
نعتمد االدوية االصلية

رقابة ادارية وطبية.
 .2تأمني ادوية لكل املستفيدين من الطبابة،
وادوية العالج الدائم واملستلزمات الطبية
ملصلحة الصيدليات واملراكز الطبية التابعة
لالمن العام.
 .3تأمني التعاقد واعداد االتفاقات مع
املستشفيات واملؤسسات واملراكز الطبية
ورشكات االدوية ،وتوزيع االعتامدات
املالية وفقا للمرصوف ،بعد اجراء كشف
وتقييم اداري وفني وتقني ،اضافة اىل
نوعية الخدمات الطبية التي تقدمها الجهة
املنوي التعاقد معها بالتنسيق مع اللجان

( )brandوطبابة زوجة
■ ما هي مهامتها؟
العسكري واوالده
□ للدائرة مهامت متنوعة ،ابرزها:
 .1ادارة املعاينات واملعالجات الطبية اصبحت على نفقة االمن
للمرىض املستفيدين داخل املستشفى العام كاملة
(استشفاء ،عمليات جراحية ،ادوية،
فحوص )...ومتابعتها وما يتفرع منها من

املتخصصة.
 .4التدقيق االداري والطبي يف كل فواتري
االستشفاء واملساعدات املرضية من معالجة
وادوية وخالفه ،وتنظيم جداول قرارات
الرصف الخاصة بها.
 .5تنظيم بطاقات االستشفاء والتعهدات
الطبية لدخول املستشفيات يف الحاالت
الطارئة والباردة.
 .6تسلم طلبات الوضع عىل العاتق (اهل،
زوجة ،اوالد) املقدمة من العسكريني،
ودرسها واقرتاح الالزم للمدير العام وفقا
للتعليامت يك يتم منحهم بطاقات الخدمات
االجتامعية.
 .7مكننة كل الوقوعات الطبية واالدارية
الخاصة بشؤون الطبابة مع كلفتها املالية،
واعداد املوازنة الطبية وفقا للمرصوف مع
بداية كل سنة جديدة.
 .8متابعة اوضاع املرىض طبيا واداريا،
وتأمني رسير شاغر داخل املستشفيات يف
الحاالت الطارئة.
 .9اعداد لجان خاصة لوضع الدراسات
واالحصاءات الالزمة لتوزيع االعتامدات
املرصدة للطبابة وترشيد االنفاق.

■ يحىك عن تطور نوعي تحقق يف امللف
الصحي مع بدء خطة التطوير التي اطلقها
اللواء ابراهيم .أي وقائع او ارقام تثبت
ذلك؟
□ بالفعل ،اوىل اللواء ابراهيم ملف الطبابة
اهتامما خاصا ومبارشا ،وكانت قراراته هي
العمود الفقري يف احداث نقلة نوعية عىل
صعيد هذا امللف .اما االنجازات فكثرية.
من ابرزها:
 .1اصبحت طبابة العسكريني ،من اهل،
زوجة واوالد ،عىل نفقة االمن العام كليا.
يف السابق كان العسكري الذي يريد امتام
صورة شعاعية او صوتية او سواها من
االعامل الطبية ذات الكلفة املرتفعة
للموضوعني عىل عاتقه ،يضطر اىل دفع مثنها
من ماله الخاص يك يعود ويتقدم بطلب
مساعدة مرضية بهدف اسرتداد جزء مام
دفعه ،ما كان يشكل عبئا ماديا غري متوقع
وال ميكنه تأجيله .بازاء هذا الواقع كان قرار
اللواء ابراهيم جعل طبابة عائلة العسكري
عىل نفقة االمن العام كاملة وفورية.
 .2يف ظل تكاثر االدوية البديلة
( )Generiqueيف االسواق اللبنانية ،كان
قرار اللواء ابراهيم برضورة اعتامدنا
االدوية واملستلزمات الطبية االصلية
( )Brandاملستوردة من مصادر عاملية
موثوق بها انها تعتمد احدث املعايري الطبية
يف العامل .اصبحنا نعتمد االدوية االصلية
ادوية اساسية .وهذا االمر مل يكن يحصل
يف السابق .انطالقا من ذلك تم استحداث
شعبة التموين الطبي يف الدائرة ،ومهمتها
العمل عىل توفري االدوية واملستلزمات
الطبية الالزمة ،وتخزينها ومن ثم توزيعها
عىل صيدليات االمن العام التي هي مثابة
املمون الرئييس.
 .3استحدثنا مخزنا كبريا لالدوية مجهزا
بأفضل التقنيات اللوجستية ،ويراعي
احدث املعايري العاملية .الهدف من ذلك
التحوط من فقدان اي دواء من االسواق
اللبنانية بشكل مفاجئ ،ما كان يتسبب
بارضار للمرىض ،فضال عن ان رشاء كميات
كبرية من االدوية يجعل املديرية تستفيد
من عروضات اسعار كبرية ،ووفر اضايف عىل

العسكري وخزينة الدولة .هنا نوضح اننا ال
نستقبل اي دواء تقل مدة صالحيته عن 18
شهرا وفقا ملعايري منظمة الصحة العاملية،
باستثناء بعض االدوية التي مدة صالحيتها
هي اصال اقل من  18شهرا اعتبارا من
تاريخ تصنيعها ،والتي تؤمن للمرىض الذين
يعالجون عالجا دامئا كبعض ادوية االمراض
الرسطانية مثال.
 .4استحدثنا لجانا طبية متخصصة مهمتها
التفاوض مع رشكات االدوية بهدف الحصول
عىل افضل اصناف االدوية املوجودة يف
االسواق العاملية ،وبأفضل االسعار .مل يكن

تقديم المعامالت.

ملفات العسكريين.

االمر معتمدا سابقا.
 .5انجزنا عددا من التعديالت عىل بطاقة
االستشفاء (تعهد دخول املستشفى) لتصبح
منسجمة مع التطور الطبي واالداري.
 .6استحدثنا شعبة املراقبة الطبية التي
اسندت اليها مهامت عدة ،ابرزها التدقيق
يف محارض فواتري االستشفاء واملساعدات
املرضية التي تفوق قيمتها الحد االدىن
لالجور ،ويف نوعية االدوية والعالجات
املقدمة للحاالت املرضية املختلفة مبا يضمن
تلقي العسكريني افضل العالجات واالدوية
يف املستشفيات واملختربات واملراكز
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الطبية املدنية وغريها من امور التدقيق
الطبي واالداري والفني واملايل .تعمل كذلك
عىل التحقيق يف االخطاء والشكاوى الطبية
يف حال حصولها يف املستشفيات.
 .7استحدثنا لجانا طبية متخصصة مهمتها
التعاقد مع املستشفيات املدنية بهدف
تأمني افضل انواع العالجات وفقا للمعايري
الطبية املعتمدة عامليا .هذا االمر مل يكن
معتمدا سابقا.
 .8بتوجيهات من اللواء ابراهيم تولينا
تغطية كلفة عالجات ال تغطى عادة من
مؤسسات ضامنة اخرى.
 .9قمنا بتفعيل الطبابة خارج البالد
وتسهيلها يف افضل املستشفيات العاملية
للعسكريني الذين يعانون من حاالت
مرضية ،ال يتوافر لها العالج املطلوب يف
املستشفيات اللبنانية.
 .10بتوجيهات من اللواء ابراهيم نتوىل
تأمني كل االدوية الالزمة لالمراض
املستعصية واملزمنة التي يعاين منها بعض
العسكريني عىل نفقة االمن العام كليا ،وان
كان مثنها باهظا .اذ ان بعضها يصل مثنه اىل
ما يقارب  30مليون لرية لبنانية.
 .11تطويع ضباط اطباء صحة عامة
وصيدلة وغريها من االختصاصات بهدف
تفعيل التغطية الطبية للعسكريني ،و َمن
هم عىل عاتقهم عىل كل االرايض اللبنانية
وترسيعها.
 .12فعلنا آلية اعطاء املوافقات الطبية
الالزمة عرب الربيد تلبية لحال االستعجال
التي ترافق الحاالت املرضية عادة ،وكذلك
تفعيل آلية املتابعة الفورية للحاالت
الطارئة.
 .13تنظيم دورات مسعف ميداين عادي
( ،)saver combat lifeومسعف ميداين
متقدم ( ،)combat medicبالتنسيق مع
الجيش .وتم حتى اآلن تخريج دفعات من
املسعفني الذين ميارسون مهامتهم حاليا.
 .14انجزنا وضع معايري طبية جديدة
تتامهى مع املعايري املعتمدة عامليا يف
االوضاع الصحية للعسكريني.
 .15وضع معايري طبية جديدة ملنح بطاقة
الخدمات االجتامعية.
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متابعة العمل				

نعمل حاليا على انشاء
صيدلية رابعة خاصة
بالعائالت

 .16تطوير صيدليات االمن العام وتعزيزها
ومتوينها ،وتأمني كل االدوية واملستلزمات
الصيدالنية يك ال يطلب احد العسكريني
دواء ال يجده عندنا.
ناهيك بعدد من االنجازات ذات البعد
الطبي .ال بد من االشارة اىل اننا نويل
االولوية القصوى واالستثنائية لتأمني دخول
املرىض اىل املستشفيات عىل نحو فوري
وعاجل .وال نبالغ اذا قلنا ان املديرية
العامة لالمن العام مل تعرتضها اي مشاكل
لناحية استقبال مرضاها يف املستشفيات
املدنية املتعاقدة معها ،جامعية كانت ام
غري جامعية.
■ ماذا عن املشاريع املستقبلية؟
□ نسعى بتوجيهات اللواء ابراهيم ودعمه
اىل تحقيق مشاريع طبية عدة نذكر منها:
 .1انشاء طبابة عسكرية متكاملة ومجهزة
بافضل انواع الوسائل الطبية واحدثها،

(تصوير المفتش المؤهل اول قاسم حسين).

والعنارص البرشية املتخصصة والكفية وفقا
الحدث املعايري الطبية العاملية .هدفنا
الوصول اىل مرحلة يصبح فيها االمن العام
يكفي ذاته يف ذاته عىل الصعيد الطبي.
 .2تحقيق مرشوع برنامج مكننة متطور
الكرتونيا ،مبا يجعلنا قادرين عىل منح
املوافقات عرب االنرتنت من دون تكليف
املريض مشقة التنقل ونفقاته من مكان اىل
اخر المتام معامالته الطبية.
 .3التحضري ملرشوع متطور يتعلق بعمل
لجنة الكوارث االنسانية والطبيعية.
 .4التحضري النشاء جهاز خاص باالخالء
الصحي واالمن الطبي القومي.
 .5التحضري النشاء مراكز طبية يف كل
املناطق اللبنانية لتوفري الخدمات الطبية
واالستشفائية (طبابة ،ادوية ،عالج)...
للعسكريني و َمن هم عىل عاتقهم ،يك ال
يتكبدوا مشقة االنتقال ونفقاته ،وال يهدروا
اوقاتهم يف اجتياز مسافات طويلة للحصول
عىل الطبابة الالزمة لهم.
ال بد من االشارة اىل ان االمن العام
جاهز ،طبيا واداريا ،الطالق عدد من
املشاريع الطبية املتطورة .لكن هناك بعض
املعوقات القانونية التي تحول دون ذلك.
ويبذل اللواء ابراهيم جهودا كبرية يف هذا
الخصوص مع الجهات املعنية يف الدولة يك
تتم التعديالت القانونية الالزمة يف اول
فرصة تسمح بذلك.
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تحقيق

منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

تتعدد مهمات دائرة امن عام
جبل لبنان االولى بني العملني
االداري في مراكزها املوزعة على
القضاء ،واالمني عبر مشاركتها
في الخطة االمنية للضاحية
الجنوبية من بيروت .استحدثت
مراكز في حمانا وريفون وقرطبا
وتتحضر لسواها ،الى اتخاذ
اجراءات ادارية استثنائية لتسهيل
انجاز املعامالت واستعجالها،
وخصوصا في ظل اعداد الوافدين
السوريني الى لبنان

رئيس دائرة امن عام جبل لبنان االوىل العقيد روجيه صوما

(تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

دائرة أمن عام جبل لبنان األولى:

مالقاة التطوير والتحديث اإلداري
ومشاركة في الخطة االمنية للضاحية
ميتد نطاق عمل دائرة امن عام جبل لبنان
االوىل من الجناح يف بريوت اىل كفرشيام ،صعودا
حتى اعايل املتنني الجنويب والشاميل وجرود
كرسوان وجبيل ،نزوال اىل جرس املدفون عند
اطراف البرتون .تواكب بدورها برامج التطوير
والتحديث لتعزيز مهامتها االدارية ،بالتزامن مع
الدور االمني املنوط بها ،يتناولهام رئيسها العقيد
روجيه صوما يف هذا الحوار.
مم تتألف هيكلية دائرة امن عام جبل
■ ّ
لبنان االوىل؟
□ اىل رئاستها ،تضم شعب امانة الرس
والتحقيق واالستقصاء ،وتسعة مراكز اقليمية
هي :مركز بعبدا ،مركز مدحت الحاج يف برج
الرباجنة ،مركز حامنا ،مركز املنت يف الجديدة،
مركز ضهور الشوير ،مركز كرسوان يف جونيه،
مركز ريفون ،مركز جبيل ،مركز قرطبا ،اىل
مركز حدودي هو مرفأ جونيه .تتبع لها اداريا
املجموعة االمنية االوىل التي تشارك يف الخطة

االمنية للضاحية الجنوبية من بريوت وقد عُ ِهد
اليها يف  8حواجز منترشة يف املنطقة.
■ ما هي ابرز املهامت واملسؤوليات التي
تضطلع بها؟
□ املهامت واملسؤوليات كثرية ومتنوعة
ومتشعبة .ميكن ايجازها بالقول اننا نقوم من
ضمن نطاق الدائرة باالعامل واملهامت التي
توليها القوانني واالنظمة النافذة للمديرية
العامة لالمن العام ،ومنها عىل سبيل املثال:
• منح جوازات السفر وامتام املعامالت ذات
الصلة كتجديدها او ابدالها يف حاالت محددة،
املصادقة عىل صور صفحاتها ،منح جواز بدال
من مفقود.
• منح االقامة او تجديدها مثل االقامة السنوية
والدامئة واقامتي املجاملة والدراسة.
• متابعة اوضاع العرب واالجانب املخالفني
لنظام االقامة ،التحقيق يف طلبات فقدان
جوازات السفر او تلفها او رسقتها ،يف فرار

العاملني يف الخدمة املنزلية والعامل العرب
واالجانب ،العلم والخرب بفقدان اختام رسمية،
قيد مواليد ،اعادة قيد ،اثبات نسب ،تصحيح
يف وقوعات الهوية ،حرص ارث ،اثبات وفاة،
رفع اشارة احرتازية ،تثبت من صحة زواج،
اواي طلبات رسمية اخرى تردنا من الجهات
املختصة.
• مكافحة ما ميس االمن ،مراقبة شبكات
التخريب ومالحقتها ،دعاة الفوىض
واالضطرابات واالعامل االرهابية ومس السلم
االهيل.
• القيام باملهامت املنوطة باالمن العام
كضابطة عدلية ذات اختصاص نوعي عام،
يشمل مالحقة كل انواع الجرائم وتوقيف
املجرمني يف ارشاف القضاء املختص.
■ منذ حواىل سنتني انقسمت دائرة امن عام
جبل لبنان اداريا اىل اثنتني ،ما السبب؟
□ كانت محافظة جبل لبنان تضم سابقا دائرة

واحدة لالمن العام .مع تسلم املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مهامته،
ورشوعه يف تنفيذ خطة تحديث املديرية
وتطويرها ،اتخذ قرارا باستحداث دوائر
اضافية يف املحافظات اللبنانية .بناء عىل ذلك،
انقسمت دائرة جبل لبنان اداريا اىل دائرتني:
اوىل مركزها يف بعبدا حيث نتمركز ،وثانية
مركزها يف بيت الدين .الهدف من ذلك تسهيل
امتام معامالت املواطنني واستعجالها ،وتوفري
وقت ونفقات ومشقة االنتقال من مناطق
بعيدة نسبيا النجازها ،ما القى ترحيبا من
االهايل واملقيمني وكل املعنيني يف نطاق عمل
الدائرة.
■ كيف انعكست االعداد الكثيفة من
الوافدين السوريني اىل لبنان عىل عمل الدائرة؟
□ مع تزايد اعداد الوافدين من سوريا
جراء االحداث الدائرة هناك ،زادت عىل
نحو كبري وغري مسبوق اعداد املعامالت اىل
حد يرتاوح بني  8و 10اضعاف مقارنة مبا
كنا ننجزه قبال .عىل سبيل املثال كنا ننجز
او نجدد يوميا حواىل  250بطاقة اقامة
موقتة للرعايا السوريني .اصبحنا االن ننجز
ما يرتاوح بني  1000و 2500بطاقة يوميا،
واحيانا اكرث .ارغمنا الواقع املستجد عىل
رفع الجهوزية اىل الحدود القصوى ،وزيادة
العديد يف بعض املراكز .قمنا بتخصيص
اماكن جديدة الستيعاب االعداد الهائلة تلك،
فضال عن اتخاذنا تدابري ادارية وتنظيمية
استثنائية لترسيع العمل وضبط االمن بني
صفوف املنتظرين يف محيط املراكز النجاز
معامالتهم .ال بد من االشارة اىل ان جرائم
تزوير املستندات والوثائق زادت عىل نحو
الفت وغري مسبوق ،ومتكنا يف هذا السياق
من توقيف عدد من الشبكات كانت تستغل
اوضاع الوافدين السوريني لتبيعهم وثائق
مزورة يف مقابل مبالغ مالية كبرية ،وصلت يف
بعض االحيان اىل  8000دوالر امرييك .ضبطنا
كذلك اشخاصا كانوا يحوزون او يستعملون
وثائق ومستندات مزورة ،وتم التحقيق
معهم يف ارشاف النيابة العامة ،واحيلوا عىل
القضاء املختص.

التدقيق يف املعامالت.

استحداث مراكز في حمانا
وريفون وقرطبا والتحضير
الخرى جديدة

■ يف ظل االوضاع الضاغطة اداريا وامنيا ،ما
هي انجازات الدائرة؟
□ رغم الظروف الصعبة ،مل نتوقف ابدا عن
متابعة السعي اىل تطوير الدائرة متاشيا مع

ٌ
كل ينتظر دوره.

خطة تحديث االمن العام التي اطلقها اللواء
عباس ابراهيم ،فحققنا انجازات عدة ابرزها:
• استحداث مركز جديد يف حامنا  -املنت
االعىل يف قضاء بعبدا ،مجهز مبا يسمح بانجاز
معامالت املواطنني رسيعا ،ما القى ترحيب
االهايل والبلديات واتحاد البلديات يف القضاء
وثناءهم عبرّ وا عنه يف احتفال كبري اقيم لهذه
الغاية.
• استحداث مركز جديد يف ريفون يف قضاء
كرسوان ،مجهز بكل ما يلزم المتام معامالت
املواطنني بالرسعة املطلوبة .كذلك القى
استحداثه ترحيب االهايل واملقيمني كونه
يوفر عليهم الوقت ومشقة االنتقال اىل
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مناطق اخرى النجاز معامالتهم.
• استحداث مركز جديد يف قرطبا يف جرود
قضاء جبيل ،تم تجهيزه مبا يلزم المتام
املعامالت وفق املطلوب .اهمية هذا املركز
تكمن يف تسهيله معامالت املواطنني القاطنني
يف بلدات الجرد ،وخصوصا يف فصل الشتاء
حيث الظروف املناخية الصعبة تعوق
انتقالهم اىل مراكز اخرى النجاز معامالتهم.
• املساهمة العمالنية واللوجستية يف املهامت
التي تنفذها املجموعة االمنية االوىل املنترشة
يف الضاحية الجنوبية من بريوت ،ومتابعة
االوضاع االدارية للعسكريني عىل كل الصعد.
• اعتامد املكننة يف تسجيل املعامالت التي
تنجز يف كل مراكز الدائرة.
• اعتامد آلية التدقيق الفوري يف املستندات
يف كل املراكز تفاديا النتظار صاحب العالقة
دوره النجاز املعاملة ،ويك ال ُيهدر وقته،
ومن ثم يكتشف مثال ان مستنداته ناقصة
او ما شابه ،ما القى ارتياحا لدى املواطنني
واملقيمني.
• التمكن من توقيف شبكات امنية وتزوير
مستندات سفر ،وشبكات دعارة يقوم افرادها
بتشغيل فتيات اجنبيات يف اماكن رسية شبه
معزولة ،ومجهزة بابواب حديدية وكامريات
مراقبة عن بعد ،كام تم توقيف اشخاص
يسوقون بضائع ارسائيلية وثيابا عليها
شعارات تيسء اىل الرموز الدينية ،وغريهم
من االشخاص يف جرائم مختلفة احيلوا عىل
القضاء املختص بعد انتهاء التحقيق معهم يف
ارشاف النيابات العامة.

					
احد مكاتب الدائرة

اعتقلنا شبكات تشغيل
فتيات اجنبيات في الدعارة
تتحصن في بيوت مجهزة
بكاميرات مراقبة

■ هل من مشاريع مستقبلية؟
□ مشاريع عدة يتم التحضري لها ،نذكر منها:
 1التحضري النشاء مبنى منوذجي لالمن العاميف جديدة املنت بعدما قدمت بلدية الجديدة

جدول املعامالت املنجزة يف دائرة امن عام جبل لبنان االوىل 2013
الشهر
كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
متوز

املعامالت
33636
32013
35663
36763
34126
33838
33640

الشهر
آب
ايلول
ترشين االول
ترشين الثاين
كانون االول

املعامالت
33881
34345
32980
32783
32540

املجموع العام

406208

(تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد).

ارضا لهذه الغاية .وستساهم بلديات عدة يف
القضاء يف دعم املرشوع .
 2ربط الدائرة بامانة الرس العامة يف املديريةعرب شبكة االنرتنت لترسيع انجاز معامالت
املواطنني واملقيمني عىل االرايض اللبنانية
وتسهيلها.
 3تحضري مرفأ جونيه السياحي وتجهيزه يكليصبح يف االمكان السفر عربه ذهابا وايابا،
وسواها من املشاريع.
يأيت ذلك كله تطبيقا لخطة التطوير التي
اطلقها اللواء ابراهيم ويرشف عىل ادق
تفاصيلها ،سعيا منه اىل ان يصبح االمن العام
مؤسسة حديثة تضاهي احدث املؤسسات
يف العامل.
جدول املعامالت املنجزة
يف دائرة امن عام جبل لبنان االوىل 2014
الشهر

املعامالت

كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
املجموع العام

34286
31389
33992
32402
132069
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ  2014/05/15لغاية 2014/06/15
الدولة
لبناني
اثيوبي
ارتيري
اردني
اميركي
ايران
باكستاني
بريطاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
بيرو
بيالروسية
بينية
تركي

العدد

الدولة

العدد

126
134
2
6
1
2
1
2
72
1
1
1
2
2

تشادي
توغولي
تونسي
ساحل العاج
سعودية
سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني \ غزاوي
فلسطيني الجىء

1
3
1
1
3
36
943
19
12
1
11
18
1
116

الدولة
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كونغو
كويتي
كيني
مالي
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
هندي
المجموع

العدد
38
8
2
2
1
8
1
1
37
18
2
2

1639

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ  2014/05/15لغاية 2014/06/15
العدد

الدولة

العدد

لبناني

127

اثيوبي
ارتيري
اردني
الماني
اميركي
باكستاني
بريطاني
بنغالدش
بيالروسية
بينية
تركي
توغولي
ساحل العاج

149
2
9
1
1
6
2
116
1
1
2
4
3

سعودية
سنغال
سوداني
سوري
سري النكي
صومالي
عراقي
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري

3
3
31
996
16
1
15
3
10
23
1
120
1
59

الدولة

فلسطيني \ غزاوي
فلسطيني الجىء
فلسطيني مصري
فيليبيني

الدولة
قيد الدرس
كاميرون
كونغو
كويتي
كيني
مدغشقرية
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
نيجيري
هندي
المجموع

العدد
6
7
3
1
9
2
65
21
2
2
10

1834

حركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من ٢٠١4/05/١٥
لغاية  ٢٠١4/06/١٥ضمنا
حركة تنقل لبنانيون عرب
448873 237769
دخول
397161 221207
مغادرة
846034 458976
املجموع

اجانب املجموع
772456 85814
688530 70162
1460986 155976

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2014/05/16و 2014/06/15
الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

1

تونس

14

السودان
العراق
االردن

1
3
1

سوريا

2

مصر

97

المجموع:

119

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من تاريخ  2014/05/16لغاية  2014/06/15ضمنا
الدولة
افريقيا الجنوبية
اثيوبيا
ارتيريا
ارمينيا
البرازيل
السنغال
المانيا
النمسا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوكرانيا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بنغالدش

العدد

1
1627
1
2
1
18
2
3
68
7
16
209
1
2
7
1543

الدولة
بنين
بوركينا فاسو
بيالروسيا
تايالندا
تركيا
توغو
جزر الملغاش
دومينيك
روسيا
رومانيا
سلوفاك
سيراليون
سري النكا
صربيا
طاجكستان
غامبيا

العدد

17
26
30
7
1
87
91
16
32
4
1
42
94
4
2
27

الدولة
غانا
فرنسا
فيليبين
كازاخستان
كاميرون
كندا
كونغو الديموقراطية
كينيا
مالي
مولدوف
نيبال
نيجيريا
هاييتي
هولندا
المجموع

العدد
92
العدد
1
724
5
133
1
1
1022
9
63
92
22
1
2

6157
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الثقافة
غالب نصار

جردة على "مشاريع طليعية تستعيد النهضة الفكرية"

وزير الثقافة :سنعيد تأهيل كل املواقع األثرية
في غياب االهتمامات الثقافية وتدني املعايير الفكرية ،ارتأت
وزارة الثقافة تبني خطة تتضمن عددا من املشاريع الطليعية
التي ينتظر ان تعيد التوازن الى النهضة الفكرية .يتمثل ابرزها في
ترميم املواقع االثرية والتاريخية ،واعادة تأهيل الطبقة السفلية
من املتحف الوطني ،واطالق مشروع املتحف الوطني االفتراضي
للفن الحديث

وزير الثقافة روين عريجي يتحدث اىل "االمن العام"

عناوين عامة وتفصيلية حددتها وزارة
الثقافة لتنفيذ خطة نهضوية شاملة
ومشاريع مستقبلية ،ترتقي اىل مصاف
ثورة حضارية متكاملة بدءا من املسائل
التنظيمية لهيكليتها ،مرورا مبراحل الرتميم
والتأهيل ،وصوال اىل انتشال الوضع الثقايف
عموما من براثن االهامل والرتابة.
حملت "االمن العام" هذه االهتاممات
اىل وزير الثقافة روين عريجي الذي اكد
التصميم عىل انطالق الورشة الحضارية
للوزارة رغم كل الظروف واملستجدات.

(تصوير املفتش اول ممتاز سعيد حفوضة).

■ بداية ،هل ميكن رسم صورة بيانية عن
مشاريع وزارة الثقافة لتطوير املتحف
الوطني؟
□ املتحف الوطني يف حال جيدة جدا
حاليا بفضل القيمني عليه .وهو يضم نحو
 1300قطعة اثرية مهمة سريتفع عددها
اىل  1600بعد تأهيل طبقته السفلية.
لكننا نعتقد ان يف امكاننا تطويرها اكرث
رغم نقص االمكانات املالية للوزارة.
لذا اطلقنا مرشوع تأهيل هذه الطبقة
بدعم من ايطاليا ،وسنضع فيها مجموعة

نواويس قيمة وفريدة من نوعها ،ومدافن
اثرية مهمة جدا جرى نقلها من مدينة
صور .ستقدّ م املؤسسة الوطنية للرتاث
التي ترأسها السيدة منى هراوي هبة
قيمة لبناء طبقتني يف حديقة املتحف
احداهام ستكون مخزنا ،والثانية قاعة
احتفاالت ونشاطات وندوات مخصصة
للتعريف باملتحف وتطويره .ال بد هنا من
التنويه بعمل هذه املؤسسة وتقدمياتها
كونها ساهمت بفاعلية يف تطوير املتحف
والحفاظ عىل محتوياته .نحن يف صدد
اعداد االتفاقات اليجاد االرضية القانونية
الالزمة الطالق املرشوع.
■ هل ستحظى املواقع االثرية االخرى
باهتامم الوزارة ورعايتها املعنوية
واملادية؟
□ كل املواقع االثرية يف لبنان لها قيمة
تاريخية كبرية ،وخصوصا يف بعلبك وجبيل
وصور وصيدا ،وهي مدرجة يف الئحة
الرتاث العاملي .مثة مواقع صغرية لها قيمة
تاريخية واثرية مهمة يف طرابلس وسواها.
سنعمل عىل تأهيلها وتطويرها كلها بال
استثناء بالتعاون مع منظمة االونيسكو
الدولية ومجلس االمناء واالعامر وبلدية
صور بتمويل من البنك الدويل ومؤسسة
( )AFDالفرنسية واملؤسسات االيطالية
طبعا .كذلك نسعى اىل تطوير البنى
التحتية لهذه املواقع ومحيطها وتأهيلها
بتمويل مقداره نحو  80الف اورو من
ضمن مرشوع االرث الثقايف ملدينتي
صور وبعلبك .ال شك يف اننا قطعنا شوطا
كبريا يف هذا املرشوع ،ونحتاج اىل سنة
ونصف سنة تقريبا لالنتهاء منه .انهينا
اعامل البنى التحتية للمواقع االثرية يف
صور ،مبا فيها ترميم مبنى املتحف من

ضمن املرحلة االوىل من املرشوع .ووفق
االتفاق مع االيطاليني ،ستشمل هذه
االعامل مجموعة من املنشآت االثرية
من خالل مرشوعني بدأ العمل باحدهام.
هذه االعامل تتضمن :ترميم مجموعة
من املنشآت يف موقع صور املدينة مثل
الحامم الروماين ،ومبنى الباليسرتا-
القاعة الرياضية ،املرسح املربع ،ارضيات
املوزاييك يف املوقع .يف البص -صور
سيشمل العمل يف املوقع مجموعة من
املباين مثل بوابة املدينة املعروفة بقوس
النرص وعدد من املباين التي هي عبارة
عن مدافن .اما املرشوع الثاين فسيستكمل
اعامل ترميم املنشآت االثرية مثل مزار
االله "ابولو" ،وحامم الفريق االزرق
"بينتون" يف موقع البص .سيتم خالل هذا
املرشوع انشاء ممرات سياحية جديدة
يف املوقعني من خالل تطوير مسار جديد
لحركة السياح داخل املوقع ،والوصول
اىل اماكن مل يكن متاحا زيارتها سابقا.
من خالل هذا املرشوع سيتم تجهيز
مبنى املتحف من الداخل وتأهيله يك
يستقبل القطع االثرية املوجودة يف
مخازن مدينة صور .سيفتح امام الجمهور
لدى االنتهاء من املرشوع .ورغم كل
هذه املشاريع ،لدينا نقص بسبب ضعف
امكانات الوزارة .لكننا نحاول بالتعاون
مع املنظامت الدولية ومع املجتمع
املحيل واملدين ،وال سيام البلديات ،تحسني
املواقع االثرية وتطويرها ،خصوصا وانها
عامل جذب سياحي واقتصادي وتؤدي
دورا مهام يف التنمية املحلية االقتصادية
يف املناطق .مثة مواقع اخرى مثل تل عرقة
والبرتون يفرتض ان تزورها بعثات اجنبية
متخصصة لتقوم باعامل الحفر والتنقيب
عن آثار جديدة ،ويتم وضع تقارير
عنها تنرش يف املجالت الدولية العلمية
املتخصصة للتعريف بها وبأهميتها
التاريخية والحضارية .عدا ذلك ،نعمل
عىل تطوير امكانات الوزارة بالتعاقد
مع  37مهندسا جديدا متخصصا يف االثار
لزيادة عديد مالك الوزارة وتفعيل العمل
فيها ويف كل املواقع االثرية.

املكتبة الوطنية الجاري بناؤها يف املبنى السابق لكلية الحقوق يف الصنائع.

ابرز مشاريع الوزارة اطالق
املكتبة الوطنية ودعم
االنتاج السينمائي والك ّتاب
واملؤلفني
■ وقعت وزارة الثقافة الشهر املايض
مع االكادميية اللبنانية للفنون الجميلة يف
جامعة البلمند وجامعة "البا" اتفاق انشاء
املتحف الوطني االفرتايض للفن الحديث؟
□ هو اول متحف من نوعه يف لبنان
لرتويج الرتاث الفني عىل موقع الكرتوين.
يهدف اىل تعريف الجمهور بالفنانني
التشكيليني اللبنانيني ،واالطالع عىل بعض
اعاملهم التي تضمها مجموعة فنية متلكها
وزارة الثقافة .اما اسباب اختيار الصيغة
االفرتاضية ،فنلخصها بعدم توافر االمكانات
املادية حاليا النشاء متحف وطني تقليدي.
تسمح هذه الصيغة بالوصول إىل فئة
واسعة من املهتمني ،وخصوصا املقيمني
خارج لبنان .هنا اتطلع اىل املغرتبني الذين
افرتض انه سيكون لهم اهتامم خاص بهذا
املتحف ،واستعامل االساليب الحديثة
لنرش الهوية والثقافة اللبنانية .يوفر
املعرض جولة افرتاضية للرواد ،معارض

دامئة ،مساحة عرض برصية ،مساحة
عرض للتحرير (،)MULTI-MEDIA
ملحة كاملة موجزة عن كل عمل فني،
نبذة متعددة الوسائط عن تاريخ القطعة
الفنية ،اضافة اىل السري الذاتية للفنانني،
املقابالت ،االرسار الفنية ،مسرية الرسامني،
الحكايات الطريفة والقصص النادرة،
املعارض املتخصصة (بحسب املوضوع)،
مساحة عرض وفق املوضوع او الفنان
(صفحة الرسامني االلكرتونية) عىل دعوات
افرتاضية ،مع اعتامد اللغات العربية
والفرنسية واالنكليزية ،واالسبانية ،وفتح
نافذة للمواهب الشابة .يذكر ان مقتنيات
وزارة الثقافة تبلغ نحو الفي عمل فني
لوحات ومنحوتات موجودة يف القرص
الجمهوري والقرص الحكومي ومجلس
النواب ومستودعات الوزارة ،وسيتم
عرضها عىل موقع املتحف.
■ هل لحظت الوزارة خطة لتأهيل القطع
الفنية املميزة وترميمها يف سبيل حاميتها؟
□ نحن يف صدد اعادة تأهيل القطع
الفنية اململوكة من الوزارة وعددها
 1987قطعة ،واجراء جردة كاملة
لها .تكمن اهمية الخطوة يف ان هذه
القطع ستصبح محمية ومربمجة حيال
توزيعها عىل القصور الرئاسية او املراكز
الرسمية ،وحيال نوعيتها وقيمتها.
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مثة مرشوع اعده املدير العام لوزارة
الثقافة الدكتور فيصل طالب الصدار
مراسيم تنظيمية للوزارة تعيد هيكليتها
يف مديريات الثقافة واالثار واملصلحة
االدارية املشرتكة ،مبا يتيح تنظيم عملها
وتفعيله عىل كل املستويات ،وتغطية كل
نواحي الحراك الثقايف يف البلد ،من مرسح
ومعارض وسينام من ضمن املديريات
الجديدة التي ستنشأ .اذا صدرت هذه
املراسيم نكون قد حققنا انجازا كبريا.

مع تجهيزات متطورة حديثة يف علم
املكتبات .وسنصدر قريبا مراسيم اقامة
املكتبة لتنظيم عملها النها مؤسسة عامة.
اصدرنا قرارا بتسمية لجنة استشارية من
امناء املكتبات الجامعية يف لبنان ملشاركة
الوزارة يف وضع سياسة اسرتاتيجية لعمل
املكتبة ،وحفظ املقتنيات وتأهيلها ،وال
سيام منها الكتب واملخطوطات البالغ
عددها  200الف كتاب ومخطوطة،
وستكون مفتوحة امام التبادل الثقايف
واملهتمني .هناك خطة ال تزال يف بداياتها

لدى الوزارة ،تتعلق باالنتاج السيناميئ
اللبناين لدعمه وتطويره ومتويله ماليا،
وفرض نوع من االعفاء الرضيبي عىل
االنتاج السيناميئ اللبناين .كذلك نسعى اىل
اصدار مجلة تكون صوت الوزارة تتوالها
املديرية العامة للثقافة .من اهدافنا
مساعدة الكتّاب عىل رشاء اصداراتهم
الفكرية واالدبية وتسويقها كنوع من
الدعم للكتاب عموما .لذلك نحاول رفع
موازنة الوزارة لدعم كل القطاعات
الثقافية عىل اختالفها لتوفري املوارد
البرشية واملادية الالزمة لتفعيل العمل،
خصوصا وان املوازنة الحالية ال تتجاوز
 10ماليني دوالر يذهب معظمها رواتب
ولوازم ادارية .نعمل ايضا عىل تفعيل
املوقع االلكرتوين للوزارة بالتعاون مع
القطاع الخاص ،كام هي الحال بالنسبة اىل
املتحف االفرتايض ،عىل قاعدة املشاركة
بني القطاعني العام والخاص الذي نعتمده
يف العمل.

									
مشهد آخر من الورشة

(تصوير املفتش ثالث محمد حمود).

■ ماذا عن املكتبة الوطنية؟ هل هي
مدرجة يف مرشوع الرتميم والتطوير؟
□ طبعا ،مرشوع املكتبة الوطنية الذي
يقام يف مكان كلية الحقوق سابقا يف
الصنائع ،واملم َّول بهبة قطرية مشكورة ،مشروع املتحف الوطني
يفرتض ان ينتهي العمل فيه اواخر الصيف االفتراضي للفن الحديث اول
او مطلع الخريف املقبل .وهو يقام عىل متحف من نوعه في لبنان
مساحة خمسة االف مرت مربع ويراعي
حفظ الطابع الرتايث للمبنى القديم،
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في الثقافة
غالب نصار

ثغرة فتحها مسلحون ابان الحرب اللبنانية يف فسيفساء "الراعي الصالح" ،راح "قناص املتحف" يطلق النار منها الصطياد املارة.

المتحف الوطني قصة تاريخ ظ َّل أبقى من ثغرة حرب

لبنان .ترمز هذه اآلثار اىل وجود عالقة قوية
ما بني الفراعنة وهذه املدن التي كانت
مستقلة ذاتيا .بعد الفراعنة ،يف االلف االول
قبل امليالد ،شهدنا مرحلة وجود ماملك
اخرى مثل مملكة االشوريني التي نحفظ
من آثارها يف املتحف متثال "العمالق".
ثم مرت علينا حقبة الفرس يف القرن
الثالث قبل امليالد ،وقد تركوا آثارا نفيسة
وفنا معامريا من مناذجه "عمود الثورين"
املوجود يف املتحف .يف القرن الرابع قبل
امليالد شهدنا سيطرة االسكندر املقدوين
ملدة  200سنة تقريبا .هذه املرحلة تخترص
الحضارتني االغريقية والهيللينية .يف ما بعد،
وصل الرومان ورافقهم ازدهار كبري يف املدن
اللبنانية .تالهم البيزنطيون الذين حافظوا
عىل ازدهار املدن واهتموا بالعمران .لذا
نرى الكثري من الفن الروماين يف لبنان ،من
املعابد والقالع خصوصا يف املناطق الجبلية
التي تحولت الحقا كنائس او مساجد يف
الفرتة البيزنطية .بعد هذه الفرتة شهدنا
حقبة الفتح االسالمي .يف املرحلة اململوكية
من الحقبة االسالمية حصل تعايش كبري
تجىل يف منط العمران ،حتى وصلنا اىل

عفيش :آثار حضارات عرفها لبنان قبل اآلف السنني

يحفظ املتحف الوطني تاريخ لبنان وما م ّر عليه من حضارات
تعود الى ما قبل القرن العاشر قبل امليالد .يجسد قيمة حضارية
وثقافية وتاريخية ملا يحويه من نواويس وتماثيل وفسيفساء
وقطع نادرة ،امكن حفظها رغم ما تعرض له املتحف من سرقات
وتخريب ونهب ،وحرائق ودمار جزئي خالل "حرب السنتني" عامي
 1975و1976
قد تكون الفجوة يف الحائط ،يف فسيفساء
"الراعي الصالح" كان القناص يطلق منها
النار الصطياد املارة ،وال تزال يف مكانها بعد
انقضاء عقود الحرب ،افضل تعبري عن ارادة
الحياة وترك شاهد عىل محاولة قتل ذاكرة
تاريخية ال يزال املتحف الوطني يتشبث بها.
مل يعد مكان ذاكرة لبنان القديم فحسب ،بل
كذلك لبنان الخارج من الحرب بوطأة ثقيلة.

يف حديث اىل "االمن العام" روت مديرة
املتحف الوطني واملرشفة عىل املتاحف
واملواقع االثرية يف املديرية العامة لآلثار
آن ماري عفيش قصة متحف عرب قصة
وطن وتاريخ .تحفظ تاريخ كل قطعة فيه
وميزتها ،وتقف باحرتام وتقدير امام ما
تعتربه القطعة االبرز يف املتحف :ناووس
امللك احريام.

■ اي ملحة مقتضبة عن موجودات املتحف
الوطني واهمية اآلثار التي يضمها؟
□ ال شك يف ان املتحف الوطني هو وطني
بكل ما للكلمة من معنى كونه يضم آثارا
اكتشفت كلها يف لبنان وليست مستوردة
من بالد اخرى .تكمن اهميته يف انه يحوي
آثارا من حضارات عرفها لبنان ما قبل
التاريخ بنحو اربعني الف سنة .مثة آثار
تعود اىل االلف الرابع قبل امليالد ،واىل حقبة
العرص الربونزي ،اي االلف الثاين قبل امليالد
التي عارصتها مدن لبنانية حالية مثل جبيل
وصيدا وصور وطرابلس وطبعا بريوت .وهي
مدن كانت تابعة للفراعنة الذين سيطروا
عىل بعض مناطق البحر املتوسط ومنها

مديرة املتحف الوطني آن ماري عفيش امام ناووس احريام.

العرص العثامين .مثة آثار عثامنية يف الطبقة
العلوية من املتحف.
■ كيف تم توزيع اآلثار عىل ارجاء املتحف؟
□ املتحف مكون من ثالث طبقات .االرضية
مخصصة للقطع االثرية الكبرية او الضخمة
كالتامثيل والنواويس والفسيفساء ،وهي
قطع حجرية من مرحلة االلف الثاين قبل
امليالد حتى الفرتة البيزنطية .ابرز موجودات
هذه الطبقة ناووس احريام وناووس ملحمة
طروادة وفسيفساء "الحكامء السبعة" .يف
الطبقة االوىل مجموعة من  70واجهة تضم
آثارا من فرتات ما قبل التاريخ حتى املرحلة

قطع اثرية في املستودع
مميزة جدا ومحفوظة
بالخشب والكرتون والورق
اتت عليها نيران الحرب
فاحرقتها

العثامنية .وهي قطع صغرية من الحىل
والزجاج والتامثيل الفخارية والربونزية.
وتشري كلها اىل التسلسل الزمني الذي
عرضناه وش ّكل تاليا تاريخ لبنان .لدينا عدد
اكرب من هذه القطع االثرية يف املستودعات،
لكننا ال نعرضها بل نكتفي بعرض مناذج
عن القطع املهمة واملعربة عن هذه الفرتة.
وهذا ما هو معتمد يف متاحف العامل التي
ال تعرض كمية كبرية من القطع ،بل اجمل
النامذج .الواجهة االخرية يف الطبقة الثانية
تضم قطعا اثرية ترضرت نتيجة الحرب،
وقد احرتقت يف املستودع ،وكانت مميزة
جدا ومحفوظة بالخشب والكرتون والورق
ما ادى اىل احرتاقها برسعة .عندما دخلنا اىل
املستودع بعد الحرب استخرجنا من الرماد
وبقايا الحريق ما امكن .وجدنا بعض القطع
الزجاجية يف حال ذوبان نتيجة شدة اللهب.
لكن بعض القطع الزجاجية او املعدنية
التصق بعضها ببعض نتيجة النريان املستعرة،
وكونت قطعة جديدة ،فحفظناها للذكرى
والعربة حتى تبقى ماثلة امام الجمهور
ليتذكر اآلثار السلبية للحرب وال يكررها.
الطبقة االرضية مقفلة منذ عام  1975ومل
تفتح كليا بعد ،بل اكتفينا بصالة واحدة
للحفظ فقط ال تزال مقفلة امام الجمهور،
خصصت للفن الجنائزي يف الحقبات القدمية،
اي من االلف الثالث قبل امليالد حتى الفرتة
اململوكية .يف  16ايار املايض ،اطلق مرشوع
اعادة تأهيل الطبقة السفلية للمتحف يف
حضور وزير الثقافة روين عريجي بتمويل
السفارة االيطالية ومكتب التعاون االيطايل
يف بريوت .من املعروف ان االيطاليني هم
الخرباء االهم يف هذا املجال ،وقد دعمونا
مشكورين مبليون و 20الف اورو ،وسنبدأ
اعادة التأهيل خالل شهر وسنعرض قطعا
اثرية مميزة ال سيام منها النواويس .علام
اننا نجد يف كل النواويس واملدافن قطعا
اثرية قيمة ،ويف حال جيدة كونها محفوظة
جيدا .كذلك نجد آثارا قيمة يف الحفريات
الحديثة التي تجرى يف وسط بريوت وبعض
املناطق االخرى ،فتنقل اىل املتحف ،ويتم
عرض القطع املكتشفة حديثا منذ عام 2007
يف هذا القسم .نحتاج اىل  18شهرا تقريبا

71

72

عدد  - 10تموز 2014

عدد  - 10تموز 2014

بدأنا التأهيل مبساعدة املؤسسة الوطنية
للرتاث التي كانت ترئسها السيدة منى
الهراوي زوجة رئيس الجمهورية الراحل
الياس هراوي ،بالتنسيق مع املديرية
العامة لآلثار يف وزارة الثقافة .بارشنا ترميم
الواجهات والنوافذ ،ثم انتقلنا اىل داخل
املتحف وكرسنا بلوكات الباطون ،واعدنا
كل مجموعة اىل موقعها بعد ترميم ما
امكن من اآلثار التي ترضرت .لحسن الحظ
مل تحدث رسقات يف املتحف ،لكنها حصلت
يف املواقع االثرية وخصوصا يف جبيل
وصيدا .سمينا الصالة الكربى باسم االمري
موريس شهاب تقديرا لجهوده يف حفظ
اآلثار القيمة.

ناووس حرب طروادة واسطورة اخيل من الحقبة االغريقية.

متثال "العمالق" من اآلثار االشورية.

لتنفيذ مرشوع التأهيل بافضل الوسائل
وبطرق عرض حديثة .وسيضم فريق العمل
لبنانيني اكملوا دراسة اآلثار ولديهم خربة
كافية يف هذا املجال ،وسيتوىل االرشاف
عىل الفريق مهندس ايطايل متخصص يف
املتاحف ،علام اننا سنستعني بخرباء يف
موضوع معالجة الرطوبة .وقد حرض وفد
واعتمد افضل الوسائل لسحب الرطوبة

فسيفساء "الحكامء السبعة".

اهمية املتحف الوطني
ان آثاره اكتشفت كلها في
لبنان ،وليست مستوردة
من بالد اخرى

وتوفري الحرارة الالزمة لحفظ املوجودات.
سندرس مع االيطاليني ايضا افضل السبل
للرتويج للمتحف ،وايجاد ثقافة مجتمعية
تهتم بحفظ اآلثار كقيمة حضارية وتاريخية
وجزء مهم واسايس من ذاكرة الوطن،
خصوصا وان متحفنا وطني ،ويجب ان يضم
آثار كل مناطق لبنان .سننىشء ايضا متاحف
وطنية صغرية يف طرابلس وصور وصيدا،
تسمى متاحف املواقع االثرية اسوة بجبيل
للتعريف عن اآلثار والقطع املكتشفة يف كل
موقع اثري.
■ ماذا حصل للمتحف خالل الحرب ،وما
هي االرضار التي لحقت مبقتنياته؟
□ من املهم تذكري اللبنانيني مبا حصل يف
املتحف خالل الحرب عام  .1975فقد حافظ
مدير اآلثار انذاك االمري موريس شهاب
عىل مجموعات اآلثار بطريقة مميزة جدا،
بحيث نقل كل القطع الصغرية يف الطبقة
االوىل اىل الطبقة السفلية ،ووضعها داخل
واجهات ،واقام حول الواجهات جدرانا من
الحجر والباطون لحاميتها بحيث ال يعرف
احد ماذا يوجد خلف الجدران .اما القطع
الكبرية فكان من الصعب نقلها ،خصوصا

				
ناووس اآللهة السكارى

بعد اشتداد املعارك ،حيث كانت منطقة
املتحف خط متاس ،علام ان املسلحني
دخلوا اليه وحولوه مركزا عسكريا .وال
تزال اثار املعارك بادية عىل الجدران ،وقد
تركنا ثغرة صغرية فتحها املسلحون الطالق
النار منها ،يف اسفل فسيفساء كبرية اسمها
"الراعي الصالح" ،ومنها كان يختبئ من
سمي يف خالل الحرب "قناص املتحف".
كان هناك مرتاس خلف الفيسفساء التقطنا
له صورة ووضعناها قرب "الراعي الصالح"،
وكان يأيت الرد بالنريان عىل هذا املرتاس ،ما
جعل املتحف بؤرة مشتعلة لفرتة طويلة.
عمل االمري موريس شهاب عىل اقامة
جدران حول كل متثال او قطعة كبرية

(تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

حافظ االمير موريس
شهاب خالل الحرب على
اآلثار بحمايتها بجدران من
الباطون كي ال يطاولها
القصف والسرقة
لحاميتها من القصف والرسقة .لذلك عندما
دخلنا املتحف بعد الحرب عام  1994مل
نكن نشاهد اال بلوكات باطون وحجر وال
نعرف ماذا وراءها بالضبط .عام 1995

■ هل ميكن احصاء زوار املتحف؟
□ من الصعب احصاء عدد الزوار بدقة،
الن زيارة املتحف تخضع يف الغالب لظروف
البلد .تارة يرتفع العدد وطورا ينخفض ،كام
ان وزارة املال هي املرشفة عىل قطع التذاكر
وليس مديرية اآلثار ،ووزارة السياحة هي
املسؤولة عن الرتويج السياحي للمتحف،
ونحن نحصل شهريا عىل االحصاءات من
هاتني الوزارتني .لكن يف موسم الشتاء يكرث
عدد الزوار من تالمذة املدارس .مثة زوار
اجانب يسعون اىل معرفة تاريخ لبنان من
خالل موجودات املتحف ،ال من املواقع
االثرية فقط ،اضافة اىل اللبنانيني املغرتبني
الذين يهتمون بزيارة املتحف من باب
العاطفة والحنني اىل الوطن.
■ ما هي ابرز املشاريع للمستقبل؟
□ بالنسبة اىل املشاريع الجديدة ،سيكون
لدينا برنامج تطبيقي للهواتف الذكية عن
كل ما يحوي املتحف ،للمرة االوىل يف تاريخ
لبنان والرشق االوسط .سيبدأ العمل به يف
الشهر املقبل .مجاين يف ثالث لغات ،عربية
وفرنسية وانكليزية .يستطيع اي مغرتب يف
اي بلد يف العامل ان يضعه يف هاتفه لالطالع
عىل محتويات املتحف وتاريخه وكل
املعلومات عنه.
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مقال

في األقتصاد
حصل ما كان اللبنانيون
متخوفني منه ،وهو شغور
منصب رئاسة الجمهورية ،ما
ترك اثارا سلبية على كل صعيد،
وخصوصًا النشاط االقتصادي
الذي استمر في التباطؤ منذ
مطلع  2014جراء التجاذبات
الداخلية ،وتواصل موجات
النزوح السوري الى كل املناطق
اللبنانية تحت وطأة االزمة
السورية منذ نحو  4اعوام

يف السابق ولوج مراحل عدم وضوح الرؤية
يف ظل ضبابية املواقف السياسية ،بالتزامن
مع الحوادث االمنية الخطرية مثل حرب متوز
 2006فضال عن التجاذبات السياسية الداخلية.
■ كيف تحدد املعالجة املالية الناجعة؟
□ من الرضوري يف هذه الفرتة املحافظة عىل
سيولة مرتفعة يف الخزينة العامة ،واتباع سياسة
استباقية الدارة الدين العام .مثة استحقاقات
مالية مقبلة يف االمد املنظور تحتاج اىل برمجة
مسبقة بالتزامن مع ضبط االنفاق يف موازنة
الدولة ،ألن ارتفاع العجز يف املوازنة يضغط عىل
املالية ،ما يستدعي لجم االنفاق .علام ان ال
خطر عىل االستقرار االقتصادي.

الوزير السابق للامل الدكتور جهاد ازعور.

أخطار شغور الرئاسة وانعكاساته على اإلقتصاد

أزعور لـ"األمن العام" :مؤشرات إيجابية في السياحة
والعقارات تلوح في األفق
وفق مجلة "ايكونوميست" الربيطانية ،ال يزال
لبنان احد اكرث البلدان استقرارا يف منطقة
الرشق االوسط وشامل افريقيا .صنفه مؤرش
االضطرابات يف املرتبة الرابعة بني  17دولة
عربية مدرجة يف هذا االطار .لكن ذلك مل مينع
الخرباء املطلعني من القلق من هزات سياسية
وامنية عىل اثر انتهاء عهد الرئيس ميشال
سليامن ،وتسليمه البالد اىل الفراغ ،ما يدفع
الوزير السابق للامل الدكتور جهاد ازعور،
بصفته خبريا اقتصاديا وماليا ،اىل دعوة الحكومة
الحالية اىل رضورة رسم خريطة طريق .بحسب
اقرتاح ازعور ،ليس مثة ما يحول دون التعجيل
يف انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،ومن ثم
اعداد برنامج استثامري وضخ  10مليارات
دوالر جديدة استثامرات يف كل القطاعات
االقتصادية ،يف سبيل دفع العجلة اىل النشاط
بدال من الركود الحاصل.

وألن الرؤية ليست واضحة يف املرحلة الراهنة،
عىل الصعيدين االقتصادي واملايل عىل االقل،
مثة اسئلة طرحتها "االمن العام" عىل الوزير
السابق للامل الذي الحظ "ان هناك ارادة
اقليمية ـ دولية لتجنيب لبنان الخضات االمنية،
وتاليا االفساح يف املجال امام الحكومة الحالية
ملعالجة امللفات الكبرية يف ظل درس مجلس
النواب مفاعيل اقرار سلسلة الرتب والرواتب،
وتوفري املوارد املالية لها من دون اللجوء اىل
املساعدات الخارجية" ،من ّبهاً يف الوقت نفسه
ترصف يؤدي اىل "شغور حكومي يف
من اي ّ
معالجة امللفات الشائكة التي تتطلب حكمة
وروية".
■ هل تتوقع اثرا سلبيا للشغور يف سدة الرئاسة
االوىل عىل االقتصاد؟
□ الشغور عموما مدخل اىل عدم االستقرار

عىل كل الصعد ،السياسية واالقتصادية والنقدية
حتى اذا دخلنا مرحلة ال نعرف افقها عىل
املديني املتوسط والطويل .كذلك ال نعلم كم
ستطول الفرتة الزمنية من دون انتخاب رئيس
للجمهورية يف ظل سلطة حكومية راهنة متأل
الفراغ الرئايس يف حدوده الدنيا ،ومجلس نواب
ممدد له.
■ هذا يعني اننا دخلنا مرحلة الفراغ التي
تشكل خطرا عىل االستقرار؟
□ االجابة ليست بالرضورة نعم .اذ تستطيع
الحكومة الحالية ادارة املرحلة الراهنة بيشء
من االستقرارين االقتصادي واملايل ،علام ان
ادارة امللف املايل يف الوقت الحارض اكرث صعوبة
وحساسية باعتبار ان نسبة العجز يف املوازنة اىل
ارتفاع ،ما يشكل خطرا عىل املالية العامة .لكن
علينا ان ال نغرق يف السلبية .اعتاد اللبنانيون

■ هل تعتقد بان االجراءات تلك متوافرة راهنا؟
□ ينبغي فرض ارادة سياسية معينة للمحافظة
عىل االستقرار والتخفيف من الضغوط عىل
السياسة النقدية املتبعة ،يف حني ان مثة مؤرشات
ايجابية حيال الحركة السياحية والعقارية بدأت
تلوح يف االفق ،يف ظل قرار السعودية ومن
بعدها الدول الخليجية االخرى ،رفع حظر
مجيء السياح الخليجيني اىل لبنان ،ما يشجع
املستثمرين الخليجيني واللبنانيني غري املقيمني
عىل استعادة نشاطهم االستثامري يف القطاع
العقاري اللبناين ،ويف مجاالت اقتصادية اخرى.
بناء عليه ،من الرضوري ان تتبع الحكومة
اجراءات واضحة واحرتازية يف ظل توافر الدقة
يف التعاطي يف امللف املايل والتنسيق بني وزارة
املال ومرصف لبنان.
■ هل متلك الحكومة ومجلس النواب خطة
واضحة الدارة املرحلة ماليا واقتصاديا؟
□ ال شك يف ان اثر الفراغ يف سدة الرئاسة االوىل
سلبي وليس ايجابيا .يف ايار  2008عندما انتخب
العامد ميشال سليامن رئيسا للجمهورية ،اعيد
تنشيط الحركة االستثامرية باعتبار ان توقعات
املستثمرين يف حينه ارتسمت ايجابا .بناء عليه،
تحركت عجلة ادارات الدولة ،ودخل لبنان مرحلة
االستقرار بدال من االضطرابات التي سبقت

ّ
املفضلة
قبرص  ..الوجهة
لإلستثمار العقاري!
بات املثل الشعبي الشهري “نيال يليل الو مرقد عنزة بلبنان” مستبعدا هذه االيام ،بعدما
حلت محله قربص التي تبعد عن بالد االرز نحو  20دقيقة جوا (املسافة البحرية بني
البلدين تبلغ  200كيلومرت) ،وذلك نظرا اىل سلة حوافز بات يتمتع بها هذا البلد من
فرص استثامرية واعدة ،وتسهيالت ادارية ،وقطاع مرصيف يخضع الجراءات صارمة من
البنك املركزي ،يف ظل بنى تحتية مكتملة ومقومات سياحية (نحو مليون و 100الف
سائح يف السنة) ،ما حمل املستثمرين اللبنانيني عىل االستثامر العقاري فيه عىل نحو
الفت.
ال شك يف ان السوق العقارية يف الجزيرة عانت خسائر يف االعوام املاضية نتيجة اسرتجاع
املصارف قروض املنازل من مستثمرين كرث ،ما اوجد حاال من العرض الوافر لالرايض
والشقق باسعار مشجعة ،علام ان البنك املركزي االورويب توىل يف حينه ادارة االزمة
املرصفية فيها ،واخرجها منها.
كذلك وضعت الحكومة القربصية املصارف اللبنانية التسعة عىل اراضيها امام خيارين:
ان تكون مصارف قربصية تخضع الجراءات البنك املركزي القربيص ،او تتحول مصارف
اجنبية (فروع مرصفية ـ مكاتب متثيلية) فال تخضع لقوانني املخاطر القربصية .وقررت
هذه املصارف التزام الخيار االخري ،بحيث مل تخضع للقوانني القربصية باستثناء مرصف
واحد هو  USBالذي ميلكه البنك اللبناين للتجارة  BLCو”فرنسبنك” .لذا ،منحت
االجراءات املرصفية القربصية املستثمرين اللبنانيني مزيدا من االطمئنان ،وشكلت عامال
جاذبا لهم.
يف الواقع ،باتت السوق القربصية متلك فرصا استثامرية واعدة باسعار ما دون الكلفة،
وخصوصا يف الرنكا وايانابا وبروتاراس .اذ يركز اللبنانيون استثامراتهم يف هذه املناطق،
يف حني يركز الروس استثامراتهم يف مدينة ليامسول التي حافظت نوعا ما عىل اسعارها
املرتفعة .ويبدأ سعر الشقة من  100الف دوالر (مساحة  80مرتا) ،علام ان االسعار
تتفاوت بني املناطق البحرية والجبلية كام الحال يف لبنان.
اما بالنسبة اىل الحوافز الجاذبة لالستثامر يف السوق ،فان القانون القربيص وضع سلة
حوافز شكلت دافعا لالستثامر وخصوصا حيال املستثمرين اللبنانيني .اذ يجيز ملَن
يشرتي شقة او عقارا بـ 300الف اورو وما فوق الحصول عىل اقامة دامئة ،و َمن يشرتي
باقل من هذا املبلغ الحصول عىل اقامة ايضا تجدد سنويا من دون ان تلغى.
قربص بلد صغري تبلغ مساحته نحو  10االف مرت مربع ،فيام يبلغ عدد سكانه حواىل
 800الف شخص ،مقارنة بلبنان الذي يتمتع مبيزات طبيعية وسياحية افضل .علام ان
االستثامر العقاري يف الجزيرة يخول املستثمر االجنبي ،ليس تقايض الريع العقاري عن
استثامره فحسب ،بل استحصاله ايضا عىل حق االقامة الدامئة يف ظل دخول هذا البلد
االتحاد االورويب عىل نحو نهايئ ،وتسمح للمستثمرين السفر اىل دول االتحاد من دون
تأشرية.
متى يحصل لبنان عىل حوافز مشابهة تجعله “لؤلؤة الرشق” عن حق ،واملقصد االول
للمستثمرين يف املنطقة وحوض املتوسط  ،ويف العامل كله؟
هيثم العجم

haytham.ajam@hotmail.com
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تلك املرحلة عىل غرار حوادث  7ايار وسواها.
من هنا ،اذا انتخب رئيس جديد للجمهورية،
تتجه االوضاع نحو االستقرار وااليجابية بدال من
الضبابية .تاليا من الطبيعي القول ان السلطتني
التنفيذية والترشيعية ال متلكان رؤية واضحة ،وال
خطة جلية الدارة املرحلة الراهنة.
■ ماذا عن آثار النزوح السوري عىل االقتصاد؟
□ للنزوح السوري نحو االرايض اللبنانية اثر
سلبي ،ويشكل عنرصا ضاغطا عىل البنى
التحتية املحلية ،يف ظل تراجع النمو االقتصادي
وسائر العنارص االقتصادية والخدماتية التي
يرتكز عليها االقتصاد الوطني مثل السياحة
واالستثامرات يف القطاع العقاري .تؤثر هذه
االمور مجتمعة سلبا ،وتؤدي تاليا اىل استنزاف
االقتصاد اللبناين وتكلفه خسائر مالية فادحة.
يف كل االحوال ،علينا توضيح نقطة جوهرية
هي ان كلفة معالجة االستقرار وادارته تصبحان
اعىل كلام م ّر الوقت تحت وطأة عدم وجود
رئيس للجمهورية ،ما يفرض تطبيعا معينا
سيتحكم من االن فصاعدا باملؤسسات املالية،
وسيفرض عليها التعامل مع االمر الواقع عىل
انه طبيعي .هذه كلها عنارص سلبية ينبغي
االلتفات اىل معالجتها قبل فوات االوان.
■ مثة تفاؤل بصيف مثمر يع ّوض الخسائر
السابقة؟
□ من الطبيعي اذا استمر الوضع االمني مستقرا
عىل هذا النحو ،ان تتجه االوضاع االقتصادية
نحو االيجابية نسبيا مع مجيء السياح من
الدول الخليجية وغريها ،ما يخفف الضغط
املايل واالقتصادي عىل القطاع السياحي ،والسيام
عىل املؤسسات السياحية واالقتصادية .لذا،
من الرضوري معالجة الفراغ الرئايس يف اقرب
وقت خشية ان يرتك تداعيات سلبية وخطرة
جدا عىل االقتصاد يف حال مل نتوصل اىل انتخاب
الرئيس الجديد .سيؤدي تاليا اىل تراكم االعباء
السياسية التي نحن يف غنى عنها ،خصوصا وان
يف امكان لبنان النهوض من كبوته متى تضافرت
جهود االفرقاء السياسيني.
■ هل تتوقعون حركة مساعدات جديدة
للبنان؟

"الشغور مدخل اىل عدم االستقرار السيايس واالقتصادي والنقدي"

تستطيع الحكومة ادارة
املرحلة الراهنة بشيء من
االستقرارين االقتصادي
واملالي ،لكن املهم أن ال
يقع شغور حكومي
□ تلقى الجيش اخريا جرعة مساعدات
عسكرية بقيمة  3مليارات دوالر مصدرها
اململكة العربية السعودية عرب فرنسا التي
ستنتج االسلحة التي يحتاج اليها .من الطبيعي
ان لبنان سيحصل عىل اهتامم دويل اضايف ،علام
انه متى انتخب رئيس جديد للجمهورية يتعني
انشاء برنامج استثامري عاجل ،يف ظل الحاجة
اىل ضخ  10مليارات دوالر كاستثامرات جديدة
يف كل القطاعات االقتصادية .حتى ذلك الحني،
ال تبرش االوضاع االقتصادية الحالية بالخري يف
حال تركت االحوال من دون معالجة ناجعة.
كلنا يعلم ان تحويالت املغرتبني اىل لبنان
انخفضت عام  ،2013وتراجع حجم السياحة
واالستثامرات ،وهرب املستثمرون نحو البلدان
املجاورة االكرث استقرارا سياسيا وامنيا ،وذلك
نتيجة تداعيات ازماتنا الداخلية فضال عن
االزمة السورية.
■ ماذا عن تأثري املحيط االقليمي عىل لبنان؟
□ مثة مؤرشات دولية  -اقليمية تفيد بان

(تصوير املفتش املؤهل أول قاسم حسني).

من الرضوري ان يبقى الوضع اللبناين تحت
السيطرة ،وان تبقى الحكومة الحالية جاهزة
مللء الفراغ الرئايس .علينا ان ال نستهني
باملتغيرّ ات التي تتحكم مبا حصل يف البلدان
املحيطة بلبنان أو ال يزال مدار مخاض مثل
املفاوضات االمريكية ـ االيرانية يف شأن امللف
النووي ،واالنتخابات الرئاسية يف سوريا ومرص،
والتعيينات الرفيعة يف سدة املسؤولية يف
السعودية ،فضال عن التغيرّ ات التي تلحق
بالعراق والسلطة الفلسطينية وغريها .هذه
كلها تغيريات تؤرش اىل تسارع االحداث ،وتؤثر
ايجابا او سلبا يف االوضاع اللبنانية.
■ هل يرتك الشغور يف الرئاسة االوىل اثرا سلبيا
عىل االوضاع الداخلية متى طال امده؟
□ قلنا ان مثة ارادة اقليمية ـ دولية تقيض
برضورة تجنيب لبنان الهزات االمنية .لذا ،فان
االقتصاد سيستمر يف دورته الطبيعية يف الوقت
الراهن بينام تقوم الحكومة مبعالجة امللفات
الكبرية .علام ان عليها ان ال تقرص يف معالجة
امللفات التي تخدم مالية الدولة وتعطي كل ذي
حق حقه ،يف ظل مناقشة مجلس النواب سلسلة
الرتب والرواتب التي تفيد موظفي القطاع العام
واملعلمني .لكن من الرضوري ايضا ايجاد مصادر
التمويل الناجعة للسلسلة من دون اللجوء اىل
طلب املساعدات الخارجية .املهم ،ان ال يكون
مثة شغور حكومي يف معالجة امللفات الشائكة،
باعتبار ان غض النظر عن شؤون الناس يشكل
جرمية يف حق الوطن واملواطنني.
ه.ع.
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في األقتصاد
هيثم العجم

haytham.ajam@hotmail.com

أرقام مقلقة حملها “الربيع العربي” إلى بلدان اإلضطرابات

القصار 40 :إلى  50مليار دوالر سنويًا
ّ
كلفة الفرص الضائعة في العالم العربي
يرفد االتحاد العام للغرف العربية اقتصادات البلدان العربية االعضاء
بالتوصيات الناجعة او اقتراح املشاريع عبر التعاون الدائم والحوار
مع املنظومة العربية املشتركة ،املتمثلة بجامعة الدول العربية،
واملشاركة في االجتماعات الدورية التي تعقد ،الى مشاركته
االساسية في مؤتمرات القمة االقتصادية العربية
يعرض االتحاد العام للغرف العربية وجهة نظر
القطاع الخاص العريب واقرتاحاته وتوصياته
يف شأن املعوقات التي تواجه القطاع عىل
مستوى العمل االقتصادي العريب املشرتك،
استنادا اىل دراسات يقوم بها ،وبالتشاور
املتواصل مع الغرف العربية االعضاء يف
االتحاد .بيد ان موجة “الربيع العريب” التي
رضبت بلدانا عربية وتركت آثارها عىل اخرى
مجاورة لها ،افضت اىل ارقام مقلقة عىل
صعيد النشاطني االقتصادي والسياحي وحركة
االستثامرات املحلية واالجنبية ،بالتزامن مع
تراجع تدفق االستثامرات الخارجية اىل العامل
العريب وارتفاع معدالت البطالة.
يكشف الرئيس الفخري التحاد الغرف
القصار جانبا
العربية الوزير السابق عدنان ّ
من هذه املشكلة ،جوابا عن اسئلة “االمن
العام” عن سبل ازالة الحواجز والعقبات
من طريق االقتصادات العربية ،بغية تحقيق
منوها وتنميتها.

□ نلمس تجاوبا يف بعض االحيان يف هذا
السياق بعد الكثري من املتابعة .عىل سبيل
املثال ،نجحنا يف ازالة بعض العقبات املتصلة
بالفواتري املصاحبة لشهادات املنشأ .جرى
اخريا اقرار آلية ملعالجة القيود غري الجمركية
التي تواجه التجارة العربية البينية .لكننا
نعاين الكثري احيانا اخرى حيال التجاوب
او التقدم املحرز الذي ال يرقى اىل مستوى
الحاجات .كذلك الحال عىل صعيد استمرار
الصعوبات املتصلة بالحصول عىل سامت
الدخول يف عدد من الدول العربية ،وفرض
القيود عىل حركتي االستثامر والتجارة
البينيتني ،وغريها من القيود.
■ ما هي االساليب الفاعلة التي ميكن ان
تتبعها الحكومات العربية بغية توفري فرص

االقتصاد السوري يمر حاليا
■ هل تأخذ الحكومات العربية
بتوصيات في مرحلة انكماش بفعل
االتحاد العام للغرف او اقرتاحات
املشاريع الحوادث االليمة واملآسي
التي يقدمها عىل صعد التجارة والصناعة
والزراعة يف سبيل تطوير منوها املحيل او
ناتجها القومي؟

العمل لذوي الكفايات العالية بدال من
التوجه نحو الهجرة؟
□ تعمل االقتصادات العربية باقل من
امكاناتها بكثري نتيجة ضعف تكاملها الذي
يؤدي اىل اضعاف امكانات تنويع قواعد
االنتاج والقدرة عىل التصدير .تاليا التمكن
من استيعاب الطاقات العاملية وايجاد فرص
العمل الجديدة .علام ان مثة دراسة حديثة
تبني ان املنطقة العربية تصدر بنسبة ثلث
طاقاتها .وباستثناء عدد قليل من الدول
العربية ،فان التجارة البينية ال تزال بعيدة عن
كونها محركا رئيسيا للتنمية ،وتعترب الصادرات
السلعية العربية كنسبة من الناتج املحيل
االجاميل اقل بكثري من املستوى املحقق لدى
الدول الصاعدة والنامية .كذلك فان مستوى
املكون التكنولوجي والقيم املضافة يف السلع
املصدرة ضئيل للغاية.
■ هل مثة رؤى معينة لتفعيل االقتصادات
العربية يف دول املرشق او املغرب العريب من
اجل التخفيف من حدة البطالة الجامحة
فيها؟
□ بالطبع ،فاسرتاتيجيا عمل االتحاد
لسنوات  2014ـ  2018التي اقرت اخريا،
تركز عىل اطالق عدد من املبادرات
واملرشوعات الجديدة التي وضعت خصيصا
لتفعيل دور االتحاد يف التعامل مع ظاهرة
البطالة .وهي تشمل مرشوع انشاء مراكز
للمعلومات عن اسواق العمل العربية
لدى الغرف العربية ،ومرشوع انشاء مراكز
لريادة االعامل يف الغرف العربية لنرش

الوزير السابق عدنان القصار.

ثقافة العمل الحر لدى الشباب ،ومرشوع
السوق العربية املشرتكة االلكرتونية ،اىل
جانب تعزيز مرشوع الخارطة االستثامرية
العربية .كذلك ننظم مؤمترات ومنتديات
عربية ودولية تهدف اىل بلورة الرؤى
املوحدة يف شأن قضايا التنمية املتخصصة،
وتوسيع ادراك مجتمعات االعامل العربية
واالجنبية بفرص االستثامر والتجارة
يف الدول العربية ،وخصوصا اطالق
املرشوعات الوطنية والعربية املشرتكة
لالستثامر يف املجاالت الحيوية ،واستقطاب
االستثامرات العربية والدولية التي تساهم
يف تعزيز النمو وتنويع قواعد االنتاج وتوفري
فرص العمل الجديدة .وبحكم طبيعة
عمل االتحاد الذي ميثل كل القطاعات
االقتصادية ،فان نشاطاتنا تشمل مروحة
واسعة من القطاعات الواعدة ،من البنى
التحتية والصناعة والزراعة والخدمات
والطاقة املتجددة وقطاعات االقتصاد
املعريف وغريها.

■ اىل اي مدى تؤثر الحوادث السياسية
واالمنية وعدم االستقرار يف البلدان العربية
عموما عىل تقدمها االقتصادي؟ وما هي
العالجات لتحقيق التقدم املنشود؟
□ ال تزال التحوالت الجذرية التي تجري يف
عدد من الدول العربية ترخي بثقلها عىل
االقتصاد العريب ،يف ظل تباينات بني هذه
الدول .ففيام نشهد اتساع مساحات التطور
يف دول مجلس التعاون الخليجي بدعم
من استقرار ارتفاع اسعار النفط وخطط
التنمية الطموحة التي يجري تنفيذها ،فان

الحوادث التاريخية في
العالم العربي ستأخذ وقتها
الكامل قبل استقرار االوضاع

اقتصادات دول التحول تشهد صعوبات
بالغة ،وخصوصا مرص وتونس وليبيا واليمن،
فيام االقتصاد السوري مير حاليا يف مرحلة
انكامش بفعل عوامل الحوادث االليمة،
اضافة اىل املآيس االنسانية التي يعاين منها
الشعب السوري ،وتداعيات النزوح عىل
الدول املجاورة ،وخصوصا لبنان الذي يكاد
يصل عدد النازحني اليه نحو ثلث عدد
سكانه .يف حال استمرار االوضاع عىل حالها،
سيكون مجموع الناتج املحيل االجاميل
للدول التي تشهد االحداث ،والدول املتأثرة
بها ،نهاية عام  2014اقل بنسبة  % 35مام
كان سيحققه يف االحوال الطبيعية ،ما يعني
تكبد خسائر مبئات املليارات من الدوالرات.
ويشري تقرير حديث ملؤسسة الفكر العريب
اىل ان قيمة الفرص الضائعة يف العامل العريب
الناجمة عن التداعيات السلبية ،تقدر
ما بني  40اىل  50مليار دوالر يف السنة
الواحدة .ذلك ان الحوادث الجارية اثرت
كثريا عىل النشاط االقتصادي والسياحي،
وعىل حركة االستثامرات املحلية واالجنبية.
اذ تراجع تدفق االستثامرات الخارجية
املبارشة عىل العامل العريب بنسبة % 6
عام  .2013وادى ذلك إىل تفاقم معدالت
البطالة من نحو  % 14قبل االحداث اىل
زهاء  % 16حاليا .علام انها اعىل بكثري من
ذلك يف فئة الشباب والشابات .علينا ان
ندرك ان الحوادث التاريخية التي تجري
يف العامل العريب ستأخذ وقتها الكامل قبل
استقرار االوضاع .وريثام يتم ذلك ،من
املهم مقاربة املشكالت التنموية الضاغطة
بعمل عريب مشرتك حقيقي يطلق املبادرات
واملرشوعات العربية املشرتكة عىل قدر
حجم االحداث ،استنادا اىل نوع جديد من
االسرتاتيجيات التنموية التي ترتكز عىل دور
قيادي للقطاع الخاص العريب ،مع ما يقتضيه
تفعيل هذا الدور من سياسات واجراءات
ترشيعية عربية مشرتكة الزالة العقبات
التي تواجه القطاع وتحد من قدرته عىل
القيام بدوره.
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في األقتصاد
هيثم العجم

haytham.ajam@hotmail.com

يزال ،تنشيط العجلة االقتصادية والتبادل
التجاري واالستثامري بني البلدين.

رئيس جمعية تجار األبنية ومنشئيها:

عدم انتخاب رئيس يحول دون اإلستثمارات املجدية

شهدت الفترة املاضية مؤشرات تبشر باستعادة السوق العقارية
عافيتها .ذلك ان الكالم عن مناخات تسوية سادت اخيرا ،تركت اثرها
في حكومة الرئيس تمام سالم دونما ايصاد ابواب التفاوض بني
االفرقاء والتفاهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،انعكست
ايجابا على حركة السوق

		
رئيس جمعية تجار االبنية ومنشئيها اييل صوما

لفتت احصاءات اولية اصدرتها رشكة “بالس
بروبريتيز” اىل ان املصارف اللبنانية منحت
 92الفا و 316قرضا لالفراد بقيمة 8,25
مليارات دوالر ،منها  6318قرضا اعطيت يف
االشهر العرشة االوىل من عام  ،2013بقيمة
 987مليون دوالر .كذلك ،فان قيمة قروض
املطورين العقاريني لدى املصارف بلغت 4,5
مليارات دوالر ،منها  526مليونا منحت خالل
تلك الفرتة بلغ عددها  318قرضا ملشاريع
سكنية ،و 16قرضا ملشاريع تجارية ،ما يدل
عىل ان املصارف اللبنانية ال تزال تؤمن بهذا

ال شك يف ان االوضاع السياسية امللبدة،
وخصوصا عدم متكن مجلس النواب من
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وشغور مركز
الرئاسة االوىل ما بعد  25ايار  ،2014خلفت
اثرا سلبيا عىل القطاع العقاري يف ظل االزمة
السورية املفتوحة وتداعياتها السلبية ،وال
سيام النزوح السوري نحو االرايض اللبنانية.
مثة اسئلة تنتظر اجوبة شافية عنها من رئيس
جمعية تجار االبنية ومنشئيها اييل صوما
الذي رشح لـ”االمن العام” الجهود التي
تبذلها جمعيته الستعادة االستقرار اىل السوق
العقارية ،وابرزها مناقشة سلة الرضائب
املستحدثة عىل القطاع العقاري ،بغية توفري
املوارد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب،
خصوصا وانه حذر من ان تطبيق الرضائب
عىل القطاع يكبده خسائر فادحة ،ويدفع
املستثمرين اللبنانيني واالجانب اىل التخيل عن
لبنان نهائيا ،والتوجه نحو البلدان املجاورة.

■ ما هي ابرز املشاريع التي قامت بها
الجمعية؟
□ شاركنا بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة
(تصوير املفتش املؤهل أول قاسم حسني) .والزراعة يف بريوت وجبل لبنان يف تنظيم
“اسبوع لبنان يف جدة” خالل نيسان  ،2014علام
القطاع وتدعمه ،اضافة اىل منح  9673رخصة انه سجل نجاحا كبريا بعدما استقطب عددا من
بناء جديدة.
اللبنانيني املقيمني يف اململكة العربية السعودية،
ابرموا اتفاقات تجارية واستثامرية يف حضور
عرشات االف الزائرين من السعوديني واللبنانيني
وجنسيات مختلفة .كانت الجمعية قد نظمت
خالل االعوام االخرية معارض للمستثمرين
ينبغي ابداء املرونة
وتجار االبنية يف مدينة سيدين يف اوسرتاليا التي
املطلوبة لتحفيز القوانني
يقيم فيها نحو  500الف لبناين .اذ ادخلت اىل
والتوقف عن فرض املزيد
املدينة نحو  600مليون دوالر بالتعاون مع غرفة
من الضرائب
التجارة يف سيدين ،ومبشاركة ناشطني اقتصاديني
من لبنان واوسرتاليا كان همهم االسايس ،وال

■ هل اثر الشغور يف رئاسة الجمهورية سلبا
عىل القطاع العقاري؟
□ فوجئنا بعدم متكن مجلس النواب من
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،علام ان
ذلك يؤذي صدقيتنا كلبنانيني حيال ربط
لبنان املقيم بلبنان املغرتب ،ويع ّرضها لالهتزاز
امام الدول التي نتعامل معها ،بدءا بالبلدان
العربية فدول االتحاد االورويب والواليات
املتحدة ودول امريكا الالتينية الجنوبية،
وصوال اىل اوسرتاليا .تاليا فان عدم انتخاب
رئيس يحول دون توسيع استثامراتنا املجدية،
ويؤدي اىل مزيد من الرتاجع االقتصادي
الذي نحن يف غنى عنه ،خصوصا وان بلدنا
يعاين تداعيات خطرة جراء االزمة السورية
املفتوحة منذ نحو اربعة اعوام.

“الخالفات الداخلية واالضطرابات االمنية اكرث ما يرض القطاع العقاري”.

من قطاع البناء بغية متويل سلسلة الرتب
والرواتب ،ما ينعكس سلبا عىل القطاع ويؤدي
تاليا اىل احجام املستثمرين عن االستثامر يف
لبنان ،وهربهم نحو البلدان املجاورة االكرث
استقرارا امنيا وسياسيا وترشيعيا.
■ باالرقام ،ما هو حجم مبيعات الشقق يف
هذه السنة ويف العام املايض؟
□ سجلت سنة  2014استقرارا يف حجم بيع
الشقق السكنية من املساحات املختلفة
الصغرية واملتوسطة والكبرية .بيعت حتى
تاريخه نحو  25الف شقة يف كل املناطق،
رغم ان االوضاع االمنية يف العاصمة بريوت
كانت غري مستقرة ،وال سيام يف الشهرين
االولني من السنة .علام ان عام  2013سجل
حركة عقارية نشطة مل تقل عن بيع  30الف
شقة من كل املساحات ايضا .ويحكم الهدوء
والرتقب السوق العقارية يف انتظار ما ستؤول
اليه االوضاع عىل املستويات املختلفة.

■ ما هي االجراءات التي تتخذها
الجمعية ملعالجة تراجع حجم املستثمرين
واالستثامرات يف لبنان؟
□ ستقوم بنشاطات جدية لتعزيز التعاون
مع الوزارات املعنية ،املال واالشغال العامة
والنقل واالقتصاد والتجارة ،اىل مديرية
التنظيم املدين ومحافظتي بريوت وجبل
لبنان ،بغية رشح وجهة نظرنا كمستثمرين
امام ادارات الدولة ،علام ان مطلبنا االسايس
من االدارة هو ابداء املرونة املطلوبة
لتحفيز القوانني ،وعدم فرض مزيد من
الرضائب عىل القطاع العقاري واملستثمرين
اللبنانيني واملغرتبني .اذ ان القطاع هو
عصب االقتصاد .يف هذا السياق ،سنجري
اتصاالت ولقاءات باملسؤولني والوزراء
للتنسيق معهم وحضهم عىل اتخاذ
الخطوات العاجلة يف سبيل تقدم القطاع ،انتخاب رئيس جديد يصحح
العالقة بني لبنان
ودفعه قدما نحو االزدهار املنشود.
■ ما الذي يساهم حاليا يف ارهاق القطاع؟
□ فوجئنا مبناقشة مجلس النواب بعض
القوانني التي ستقتطع رضائب باهظة

املقيم واملغترب ويجذب
املزيد من املستثمرين

■ هل ال يزال مرصف لبنان داعام اساسيا
لقطاع البناء؟
□ بالتأكيد .كان للحاكم رياض سالمة الفضل
يف دعم القطاع من خالل قروض االسكان ،اذ
سجل دعمه نحو  20الف قرض سنويا .لكن
حتى تاريخه سجل تراجع يف حجم القروض
املدعومة نظرا اىل الظروف االستثنائية
السائدة يف البالد امنيا وسياسيا ،فضال عن
النزوح السوري والضغوط عىل البنى التحتية
جراء هذا النزوح .يف هذا السياق ،ارتفعت
اسعار ايجارات الشقق وال سيام يف الشامل
والبقاع نتيجة الطلب السوري عليها ،عىل
طرف نقيض من قروض السكن التي انخفض
حجمها اخريا.
■ هل تود توجيه رسالة اىل النواب يف ما
يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
□ من الطبيعي ان انتخاب رئيس جديد
للجمهورية يصحح العالقة ما بني لبنان املقيم
ولبنان املغرتب ،ويجذب تاليا عددا كبريا من
املستثمرين اللبنانيني واالجانب ،كذلك يساعد
عىل فرض االستقرار االقتصادي ويزيد فرص
االستثامرات يف العاصمة وسائر املناطق،
ويدفع النشاط العقاري اىل رشاء املزيد من
االرايض والشقق .الواقع ان اكرث ما يرض قطاعنا
العقاري الخالفات الداخلية واالضطرابات
االمنية ،يف حني ان اكرث ما يفيده ويجعله
يف طليعة القطاعات االقتصادية التفاهم بني
االفرقاء السياسيني ،ما يقوي دور لبنان الرائد
يف منطقة الرشق االوسط وحوض املتوسط.
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قضية الشهر
سمير مراد

الفنانون السوريون والدراما اللبنانية:

عبء أم فرصة تاريخية؟

الحرب االهلية السورية دفعت بعدد ال بأس به من صناع الدراما
السورية الى لبنان ،حيث واصلوا تصوير اعمالهم في البلد
املضيف .النتيجة سلسلة اعمال مشتركة عرضت في املواسم
الرمضانية .لكن اي أثر مباشر خلفته على الدراما اللبنانية ،بعدما
تناقض تقويم الواقع الجديد بني مرحب وآخر قلق ينادي بحماية
الفنان اللبناني؟
ليست االنتاجات املشرتكة بأمر جديد عىل
لبنان او سوريا او مرص .اال انها تح ّولت اىل
ظاهرة مع اشتعال االزمة السورية عام ،2011
وانتقال الفنانني السوريني ممثلني وتقنيني اىل
لبنان هربا من الحرب.
اكب هؤالء عىل تصوير
يف هذا البلد ّ

اعاملهم ومسلسالتهم يف القرى واملناطق
متهيدا لعرضها يف املوسم الرمضاين .النتيجة
مسلسالت مشرتكة شاهدناها خالل املواسم
الرمضانية السابقة مثل «سنعود بعد قليل»
( 2013ـ اخراج الليث حجو) الذي ص ِّور جزء
كبري منه يف لبنان مبشاركة نجوم لبنانيني امثال

نادين الرايس وبيار داغر وكارمن لبس وتقال
شمعون ونجوم سوريني امثال دريد لحام
وعابد فهد وقيص خويل .هذا الحضور الفني
السوري الزاخم عىل االرض اللبنانية ساهم يف
اعطاء دفع للدراما اللبنانية بحسب البعض،
فيام تعالت اصوات اخرى متسائلة عن حامية
الفنان اللبناين من املنافسة ،وخصوصا لجهة
التقنيني اللبنانيني.
عن الدراما السورية ـ اللبنانية املشرتكة
ووسائل حامية الفنان اللبناين ،يتحدث نقيب
ممثيل املرسح والسينام واالذاعة والتلفزيون
جان قسيس ونقيبة الفنانني املحرتفني يف لبنان
سمرية بارودي اىل «االمن العام» عن املشكلة.

جان قسيس :ال سلطة لنا

والدولة تحرمنا من تنفيذ القوانني واملقاضاة

يف البدء يقول املمثل والكاتب جان قسيس:
ُ
«لست ضد االنتاجات املشرتكة ،فذلك
يعزز الخربة ويخلق تفاعال بني البيئات
املختلفة ،ونتع ّرف اىل موضوعات درامية
تعالَج بطريقة مختلفة .كام ان مفهوم
االنتاج املشرتك يعني تعادال يف االدوار
واملشاركة والفرص يف العمل الواحد .عليه،
ال نقول انتاجا مشرتكا اذا كان املسلسل
سوريا ،لكن مط ّعام بعنارص لبنانية خفيفة،
فهويته تبقى سورية واللبناين ليس سوى
ضيف عليه .هذا ما نراه عىل الساحة ،وال
تنطبق عليه تسمية االنتاج املشرتك .االنتاج
املشرتك يف رأيي يعني ان تستثمر االموال
بني رشيكني االول لبناين والثاين سوري او
عريب ،وان يكون الحضور السوري يف موازاة
الحضور اللبناين .يف معظم االحوال ،ال

ينطبق ذلك عىل الدراما العاملة يف لبنان.
انا شخصيا رفضت العمل يف مسلسل سوري
النه من ّكه فقط بالعنرص اللبناين ،بحيث ال
يحتل االخري سوى  10او  20يف املئة من
العمل ،بينام يجب ان يكون هناك توازن
يف الحضور».
لكن أال يعود ذلك رمبا اىل ضعف القدرات
اللبنانية مقارنة بتلك السورية ،خصوصا
عىل مستوى االداء؟ يجيب قسيس« :هل
تعرف ان املنتج اللبناين يستعني باملمثل
السوري لتسويق عمله عىل املستوى
العريب؟ املشكلة ان املنتجني اللبنانيني مل
يعرفوا كيفية صناعة عدد اكرب من النجوم
لالتكال عليهم بهدف تسويق اعاملهم».
يعزو قسيس عدم تطور الدراما اللبنانية
اىل انه نادرا ما تالقت العنارص الجيدة يف

لم ينجح املنتجون
اللبنانيون في صناعة
النجوم وتسويقهم

نقيب ممثيل املرسح والسينام واالذاعة
والتلفزيون جان قسيس.

االنتاج والتمثيل والنص واالخراج .ويوضح
ان السوريني ح ّولوا الدراما الخاصة بهم اىل
صناعة و«هذا ما مل نفعله نحن».
حني نسأله عن املشكلة الحقيقية التي
تعاين منها الدراما اللبنانية ،يجيب بشكل
قاطع« :نحتاج اىل االقتناع باننا لن نصنع
دراما حقيقية ما مل نرصف عليها ما تستحقه
لب املشكلة ،اي املنتج».
من مال .هنا ّ
حني نسأله عن الرشوط املفروضة عىل
عمل الفنانني العرب عىل االرايض اللبنانية،
يجيب قسيس« :يفرتض ان تكون الرشوط
ملزمة لو كانت هناك دولة تتابع فعال
حسن تطبيق القوانني الخاصة بحامية
مصالح الفنان اللبناين .عام  1994صدر
قانون تنظيم االعالم املريئ واملسموع

ونص عىل ان من رشوط منح
يف لبنانّ ،
ترخيص الي قناة لبنانية ان تخصص كماّ ً
من الساعات عىل شاشتها لالنتاج الدرامي
املحيل .لكن القانون مل يط َّبق ابدا ،وطالبنا
به مرارا».
يضيف« :كانت وزارة االعالم تلقي
املسؤولية عىل املجلس الوطني لالعالم
يتحجج بانه مج ّرد من اي
الذي كان
ّ
صالحيات .هذا ما ينطبق عىل وضعنا
اليوم .مثال ،هناك بروتوكوالت بني النقابات
الفنية يف العامل العريب .يف لبنان ُيستقطع ما
نسبته  10يف املئة من عمل الفنانني العرب
عىل االرايض اللبنانية لتذهب اىل صندوق
املوحد للفنانني ،عىل ان تستفيد
التعاضد
ّ
منه النقابات الفنية املختلفة يف لبنان .اال

انه بسبب االوضاع املتأزمة واملضطربة ،ال
احد يالحق مسألة الجباية والتدقيق يف
تطبيق هذا القانون واحرتامه .كل جهة
ترمي املسؤولية عىل عاتق االخرى .ترمي
وزارة السياحة مسؤولية جباية الرضائب
عىل وزارة املال ،واالخرية تلقيها عىل وزارة
الثقافة ،واالخرية تلقيها عىل االمن العام،
وهكذا دواليك .النتيجة فوىض وعدم
تطبيق هذا القانون الذي تعتمده كل
الدول الغربية والعربية .الطامة الكربى ان
النقابة غري مخ ّولة مالحقة املوضوع ألن
الدولة مل متنحنا هذه الصالحيات ،ومل تقتنع
بترشيعنا كنقابة مهنية مثل نقابة املحامني
مثال .ال سلطة لنا ،والدولة تحرمنا من تنفيذ
القوانني ومقاضاة َمن ال يلتزمها».

سميرة بارودي :لم نتأثر سلبا

بل توافرت فرص عمل للفنانني اللبنانيني
تعترب نقيبة الفنانني املحرتفني يف لبنان «صحيح ان السوريني يتمتعون بخربة اعمق
سمرية بارودي ان الدراما اللبنانية تأثرت من خربتنا ،اال ان هناك ايضا جيال لبنانيا كفيا
ايجابا بالوافد السوري ،و»لطاملا طمحنا اىل عىل مستوى التمثيل واالخراج والنص بدءا من
دراما عربية مشرتكة ،خصوصا وان املمثلني املخرجني سمري حبيش وفيليب اسمر ،وصوال
اللبنانيني موجودون يف كل مكان يف العامل اىل املمثلني واملمثالت الذين صاروا حاجة
العريب».
ملحة يف االنتاجات العربية مثل نادين الرايس
تتوقف املمثلة القديرة عند الدراما السورية ـ وورد الخال وسريين عبد النور».
ّ
اللبنانية ملا فيها من خصوصية «كصالت الرحم وتشيد بارودي باالنتاجات املشرتكة ،مذكرة
والقرىب وعالقات الزيجة والحب» .وتعترب ان بانها لطاملا عملت يف الدراما االردنية
هذه الرشاكة «مفيدة يف الدراما رشط ان يأيت والسورية والعراقية.
تناول اي موضوع فيها مبوضوعية ،اي ان حني نسألها عن مشكلة الدراما اللبنانية،
تعزوها اىل املنتج «الذي يفرض عىل كاتب
يكون مقنعا يف سياق الحبكة والقصة».
حني نسألها عن تسمية مسلسل مشرتك ل ّبى النص ان ال تتعدى كلفة الحلقة مثال 13
هذا الرشط ،وكان وجود املمثلني السوريني الف دوالر ،فيضطر الكاتب اىل تقليص
واللبنانيني فيه يف منتهى العفوية ،تجيب :عدد الكومبارس ،او االقتصاد يف املشاهد
«مسلسل لعبة املوت يف رمضان املايض .كانت والديكور يك ال يتخطى املوازنة التي وضعها
الخلطة السورية ـ اللبنانية ـ املرصية مقنعة»  .املنتج».
عن مدى تأثري وجود الفنانني السوريني يف رغم كل املآخذ او االسئلة التي يطرحها
لبنان عىل فرص عمل نظرائهم اللبنانيني ،التعاون السوري ـ اللبناين الذي ازداد منذ
تجيب بارودي بانه «مل يؤثر البتة ،بل خلق الحرب السورية ،اال ان ما يجمع عليه كثريون
فرص عمل للبنانيني وغريهم» ،مضيفة :ان الدراما السورية ساهمت يف تقويم عدد

في عالقتنا بالدراما السورية
صالت الرحم والقربى
وعالقات الزيجة والحب

نقيبة الفنانني املحرتفني يف لبنان سمرية
بارودي.

من الهنات التي تعاين منها شقيقتها الصغرى،
يف انتظار رؤية اعامل لبنانية تعكس بحق
الهوية اللبنانية التي ضاعت بني القصص
الهوليوودية والحبكات «الخيالية».
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حدث الثقافة
رائدة مسرح السجون في العالم العربي

زينة ّ
دكاش تجلب اإلنسانية إلى خلف القضبان
منذ عام ُ ،2008فتحت ابواب سجن رومية امام املمثلة اللبنانية واالفراد الذي يعانون من مشكالت
لتخوض تجربة صعبة وفريدة .انه العالج بالدراما الذي نتجت عنه سلوكية ...اىل ان ُفتحت ابواب سجن
عروض وافالم وثائقية يؤدي بطولتها مساجني وسجينات رومية امام دكاش عام  .2008هنا ،بدأت
يحكون معاناتهم وقصصهم الشخصية
املغامرة االجمل .انجزت مرسحية "12
لبناين غاضب" التي أدّى بطولتها 40
تح ٍّد مزدوج خاضته زينة دكاش منذ بدأت القصة الفريدة عام  ،2007حني سجينا .يف هذا السجن ،دعي السياسيون
عام  .2008املمثلة اللبنانية التي كانت
أسست دكاش جمعية "كثارسيس ـ والشخصيات االعالمية واالجتامعية اىل
ّ
شخصية "إيزو" يف برنامج "بس مات املركز اللبناين للعالج بالدراما" .يف البدء ،هذا الحيز الخانق ،ليشاهدوا امامهم
وطن" طريقها الجامهريي اىل قلب انخرطت الجمعية يف ورشات عمل سجناء يحكون معاناتهم ومأساتهم
الجمهور اللبناين ،انخرطت يف تجربة مع النساء املعنّفات والشباب املدمنني وحكاياتهم الشخصية.
صعبة وممتعة وغريبة يف آن .اخذت عىل
انجزت دكاش وثائقي " 12لبناين غاضب"
عاتقها كرس الصورة النمطية الراسخة
الذي روى تفاصيل هذه التجرية.
عند الناس بازاء السجناء بوصفهم
تلتها مرسحية "شهرزاد ببعبدا" التي
اآلن،
وتحصل
حصلت
"الجريمة
"مجرمني وقتلة يستحقون املوت" من
أدّت بطولتها نزيالت سجن بعبدا
علينا
لكن
تحصل.
وسوف
جهة ،وتحرير هؤالء من عقدتهم االزلية
للنساء ،واخريا وثائقي "يوميات
واخراج مكنوناتهم ومعاناتهم يف عملية الوقاية والعالج والتعلم"
شهرزاد" املستوحى من املرسحية.
تط ّهر تحررهم ،يك يصبحوا افرادا فاعلني
العمالن االخريان مختلفان متاما عن
يف مجتمعهم.
تجربة الرجال .غالبية الحكايا النسائية
التي شاهدناها وسمعناها كانت عن
سجينات قتلن ازواجهن بعدما عانني
من ظلم املجتمع ،والقوانني املجحفة،
ورضبات الزوج املستمرة .قلبت هؤالء
النسوة املعادلة ،واذا مبَن خلناه جالدا
هو الضحية التي دفعها مجتمع ذكوري
اىل ارتكاب الجرمية لحامية نفسها.
بكل بساطة ،تدعونا دكاش يف اعاملها هذه
اىل ازاحة القرشة الخارجية لالشياء وسرب
غورها ،النها ليست عىل ما تبدو عليه.
سيتضح رسيعا لنا ان هؤالء املجرمني هم
ضحايا يف شكل او يف آخر وانهم يستحقون
فرصة ثانية وان يعاملوا بكرامة وانسانية
رغم انهم ال ينفون عنهم الذنب الذي
يدفعون مثنه غاليا كل يوم .يف اختصار،
تعيد املمثلة واملخرجة اللبنانية االنسانية
والرأفة اىل هؤالء الذين ج ّردهم املجتمع
مشهد من وثائقي "يوميات شهرزاد" املأخوذ عن مرسحية لزينة دكاش بالعنوان نفسه مع نزيالت سجن النساء.
من وجه وصورة وانسانية وكرامة.

■ لكن ملاذا انتقلت دكاش اىل العمل مع
املساجني؟
□ تقول يف مقابلة مع "األمن العام":
"عندما ُيطرح ع ّ
يل هذا السؤال ،اجيب
كالتايل :ملاذا انت صحايف وتعبرّ عام يحدث
رغم كل الصعوبات عىل االرض؟ اعتقد انها
نعمة ان نستطيع وضع معرفتنا وتقنياتنا
يف خدمة مجتمعنا .عندما أمثل يف املرسح
او التلفزيون ،افعل ذلك بغية تغيري يشء
ولو رسم ابتسامة عىل وجه احد ،او جعل
اآلخر يفكر يف يشء معني .صحيح ان عميل
يف السجون اكرث صعوبة ،لكنه ايضا جميل.
َ
أنت تعمل مع حقيقة موجودة .الجرمية
حصلت وتحصل اآلن ،وسوف تحصل.
لكن علينا الوقاية والعالج والتعلم منها
يك نستمر .هنا يكمن جوهر عميل يف
السجون".
تتوسع يف الحديث عن تقنية العالج
ّ
بالدراما وجمع ّية "كثارسيس" .تع ّرف
العالج بالدراما بأنه "االستخدام ا ُملتع ِّمد
الساليب الدراما و/او املرسح لتحقيق
اهداف عالجية .يجمع هذا النوع من
العالج بني االهداف والتقنيات التي تقوم
عليها الدراما واملرسح من جهة ،والعالج
النفيس من جهة اخرى ،ما يعطي املستفيد
من العالج دورا فاعال خالل عالجه يف ج ّو
سليم وآمن .ويتم ّيز هذا العالج باالنشطة
والتامرين التجريبية والعملية التي تمُ ِّكن
الفرد او املجموعة املشاركة فيها من البوح
بقصصها الشخصية ،وتحديد اهدافها
ّ
وحل مشاكلها والتعبري عن مشاعرها ،او
تحقيق "الكثارسيس" اي عملية التط ّهر.
يلجأ العالج بالدراما اىل اللعب والرواية
ولعب االدوار والعرض املرسحي وغريها
من الفنون االبداعية لخلق سلوكيات
ومعان وخيارات جديدة للمشاركني .من
خالل العالج بالدراما ،يمُ كن تغيري السلوك
وبناء املهارات وتحقيق التكامل العاطفي
الجسدي والنمو الشخيص".
■ لكن ماذا عن املصاعب التي واجهتها
يف عملها مع املساجني والسجينات،
خصوصا وانهم ليسوا فنانني؟

نقطة على السطر

سينما الشباب… ما لها وما عليها
استضافت صالة "مرتوبوليس امبري صوفيل" يف بريوت ،خالل الشهر املايض ،تظاهرة
اساسية يف الحياة الثقافية للمدينة ،هي "مهرجان الفيلم اللبناين" .اهمية هذا املهرجان
الذي يتواصل منذ احد عرش عاما ،انه يستقطب كل االنتاجات الشبابية يف لبنان ،واحيانا
من خارجه بتوقيع لبنانيني ،ويعطي هذه التجارب الجديدة رشعيتها وحقها يف الوجود
ومواجهة حكم الجمهور ،فيام الصاالت التجارية ترزح تحت عبء السينام الهوليودية،
وتبث العنف والهلوسة واالستعراضية والضخامة بجرعات كبرية.
املهرجان الذي كان يُعرف يف املايض ،منا يف بريوت قبل ان يتسلم ادارته السيناميئ املقيم
يف باريس سبيل غصوب مبساعدة فريق شبايب عىل درجة عالية من االحرتاف نذكر منه
كارول مزهر وريتا باسيل ،يعمل يف جدية ومهنية طوال العام عىل رصد االعامل الجديدة،
قبل اختيار افضلها وبرمجته.
هذا العام كان الربنامج اكرث من خمسني فيلام صورت عرب الوسائط املختلفة ،بني قصري
ومتوسط وطويل ،من كل الفئات (وثائقي ،روايئ ،تجريبي ،فيلم اول) .املسابقة الرسمية
وحدها ضمت  ٣٤رشيطا ،اختارت منها لجنة التحكيم ،وجمعت املخرجة نادين لبيك
والناقد بيار ايب صعب واملؤلف واملمثل واملخرج رشيف غطاس ،اضافة اىل السيناميئ
االرجنتيني هرنان بيلون ،خمسة اعامل فائزة.
• جائزة الفيلم اول :مناصفة بني "حيط" اخراج اوديت مخلوف لنجاحها يف ابتكار عاملها
وبناء االطار الروايئ وادارة املمثلني ،و"مونديال  "2010اخراج روي ديب السلوبه املبتكر
و َن َفسه الحميمي وشجاعته السياسية واالجتامعية بعيدا من االيديولوجيا.
تجسد من لوحة زيتية" اخراج روي سامحة وعمر
• جائزة الفيلم التجريبي" :عصفور ّ
فاخوري السلوبه التجريبي والبرصي املو ّثق انطالقا من محطة مهمة يف ذاكرتنا الجامعية.
• جائزة الفيلم الوثائقي" :يوميات شهرزاد" اخراج زينة دكاش تحية للدور االنساين
واالجتامعي للفن كام متارسه زينة دكاش ،وقدرته عىل تطوير الواقع.
• اخريا جائزة الفيلم الروايئ" :نادي السبورتينغ" اخراج زلفا سورا ،لقدرتها عىل خلق
مناخات وجودية قوية وحالة برصية سينامئية ممزوجة بالعبثية والطرافة ،مع تنويه
خاص لـ"سهام" اخراج سرييل العريس لتم ّيزه يف بناء حبكة روائية وشخصيات وحوارات.
اذا كانت االعامل التي شاهدها الجمهور تنضح بالحامسة والثقافة السينامئية والزخم
االبداعي ،فقد س ّلطت الضوء ايضا عىل عيوب السينام الشبابية التي ميكن ان نلخصها،
للهم
كام الحظت لجنة التحكيم ،ببعض املشاكل املزمنة .ملسنا مثال طغيانا واضحا ّ
االسلويب والتقني الخارجي ،او السطحي احيانا ،عىل حساب جوهر العمل االبداعي او
الرؤيا الفنية.
هناك يف احيان اخرى َتساهُ ل مع القواعد الصارمة التي تصنع متاسك اي فيلم ،وتجعله
مقنعا وحقيقيا ،اكان شعبيا او نخبويا ،كالسيكيا او تجريبيا .كام غاب عن كثري من االفالم
الهم البديهي او االسايس الي فيلم ،خصوصا يف مجال الروايئ ،أال وهو ايجاد
املشاركة ّ
قصة واضحة ،وحبكة متامسكة ،وشخصيات ملموسة ،وبنية درامية ،وحوارات مقنعة.
وقد سجلنا انغالق بعض االفالم الشبابية ،ويا لألسف ،يف دوائر صغرية وهواجس محصورة
وبيئات ضيقة متنع رؤية املشهد العام اآلن وهنا .كام الحظنا تف ّوق السينام الوثائقية عىل
السينام الروائية لجهة القدرة عىل طرح اسئلة الراهن و التعبري عن اشكاليات الواقع.
مع ذلك ،اذا تجاوزنا هذه املالحظات العامة ،ميكن القول ان السينام اللبنانية عىل اختالف
اجيالها يف الف خري ،وانها ت ّ
رشع لنا نافذة واسعة عىل املستقبل.
سمري مراد
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□ تجيب بأن املشكلة االساسية
التي اعرتضتها كانت العمل يف مكان
مغلق مثل السجن .لكنها تشري اىل ان
"يف السجن هناك الكثري من الطاقات
االبداعية والتعبريية التي تحتاج اىل
الخروج .وهذا اجمل ما يف التجربة.
لطاملا آمنت بأن املرسح يستطيع
التواجد يف اكرث االماكن صعوبة ،بل
ّ
لكل انسان .لذا،
انه وسيلة عالج
ق ّلام يهم ان كانوا فنانني ام ال .املهم
يف هذه التجربة منح السجني وسيلة
للتعبري عن نفسه عىل نحو بنّاء وعىل
مستوى مختلف ،اي ان يدافع عن
حقه بالوسائل الفنية".

بخطوات رقص الفالمنكو .وتختلف
مشاهد الفيلم بني مقاطع من الحياة
اليومية داخل السجن ،ومترينات
التحضري للعرض املرسحي "شهرزاد
ببعبدا" .كام انه يحمل بعض املشاهد
الحي عىل املرسح ،اضافة
من العرض
ّ
اىل الشهادات واملواقف التي حدثت
وراء الكواليس".

مشهد من مرسحية سابقة مع نزالء سجن رومية بعنوان " 12لبناين غاضب"

■ لكن هل ميكن وصف ما يقدّ مه
هؤالء املساجني بالفن؟
□ تجيب رسيعا" :بكل تأكيد .ان
العروض املرسحية واالفالم الوثائقية
التي شاركوا فيها معي ،جاءت بعد اكرث "نعمل حاليا في طرابلس
من سنة من العمل والجهد .من عمق مع النازحني السوريني
تجربتهم الصعبة ولد العمل الفني" .واللبنانيني ،وننكبّ على
بالعودة اىل مضمون هذه االعامل ،االنتهاء من مسرحية
نجد اختالفا واضحا بني تجربتي سنعرضها قريبا"
الرجال والنساء .تع ّلق دكاش" :االمور
اللوجستية كانت مختلفة يف التجربتني.

الفنانة اللبنانية زينة دكاش تتس ّلم جائزتها يف "مهرجان ديب" عن "يوميات شهرزاد".

(تصوير دالية خمييس" /كاثارسيس").

يف سجن رومية كان املرسح منفصال عن
الغرف االخرى وكان واسعا ،ما منحنا
هامشا اكرب من الخصوصية للعمل
واقامة الجلسات .كام ان املواضيع التي
قاربناها عند كل فئة كانت مختلفة.
مثال ،كان معظم القضايا املتعلقة
بسجينات بعبدا عىل صلة بالعنف
االرسي الذي تع ّرضن له يف حياتهن،
وتبعاته اي قتل الزوج مثال .اما العمل
مع الرجال ،فقد متحور حول القضايا
العامة والحياة اليومية مثل وضعهم يف
السجن والنواحي القضائية".
تتوقف مليا عند وثائقي "يوميات
شهرزاد" الذي تؤدي بطولته نزيالت
سجن بعبدا .تشري اىل ان "تصوير
هذا الوثائقي الذي يجمع بني املأساة
تم داخل سجن بعبدا يف
والكوميديا ّ
اثناء مرشوع مرسحية شهرزاد ببعبدا
عام  2012وبعد انتهائه".
تضيف دكاش" :يف طور رحلتهن الفنية،
تفرج السجينات بسبب قتل الزوج او
بتهمة الزنا او االتجار باملخدرات عن
حكايات عنف أرسي ،وطفولة بائسة،
وعالقات زوجية فاشلة ،وحرمان
عاطفي ،وامومة مقهورة ،لتتح ّول
قصصهن اىل رواية هذا الفيلم املرفق

■ لكن ،هل يؤيت هذا العالج مثاره؟
□ توضح" :ينجح هذا الوثائقي يف
كشف رغبة السجينات يف التغيرّ  .هنّ
مل يجرؤن عىل االعرتاف باخطائهن
وجرامئن فقط ،بل سعني ايضا اىل
الوقوف امام جامهري وعرض قصصهن
بهدف معالجة انفسهن ومجتمعاتهن
يف الوقت عينه .من خالل قيامهن بهذا
االمر ،تعكس لنا السجينات حقيقة
املجتمع اللبناين وواقع القمع الذي
غالبا ما يؤدي اىل الجرمية".
بعدما أهّ لها " 12لبناين غاضب" للفوز
بجوائز عدة يف مهرجانات عربية ودولية
كثرية ،كذلك فعل وثائقي "يوميات
شهرزاد" الذي نال جائزة االتحاد
الدويل للنقاد (فيربيسيك) ،FIPRESCI
وشهادة التقدير ضمن مسابقة "املهر
العريب لالفالم الوثائقية" يف "مهرجان
ديب السيناميئ" .لكن ال يبدو ان دكاش
اعطت كل ما لديها يف هذه املغامرة.
حني نسألها عن مشاريعها الجديدة،
تتوقف مليا عند "كثارسيس" التي ال
تزال تواصل عملها يف السجن ،مقدمة
تقنيات العالج بالدراما يف سجن رومية
منذ عام  ،2008ويف سجن بعبدا منذ
عام  .2011تضيف" :نعمل حاليا
يف طرابلس مع النازحني السوريني
وننكب عىل االنتهاء من
واللبنانيني،
ّ
مرسحية سنعرضها قريبا .اما رشيط
"يوميات شهرزاد" ،فيجول عىل كثري
من املهرجانات الدوليةُ ،
وطرح اخريا
يف الصاالت اللبنانية".
س.م.

املفكرة الثقافية
■ ام كلثوم وصلت اىل كوريا الجنوبية! صاحبة "االطالل"
تحرض مع مغنية كورية هي يل نان يونغ من خالل معرض
مشرتك بعنوان "اغنيات الفقدان والحب" يستمر حتى 13
متوز يف متحف الفن يف غوانجو يف كوريا الجنوبيةّ .
نظم سام
بردويل وتيل فيلرات هذا املعرض حول تيمة التبادل الثقايف
من خالل التقاء الفنانتني اللتني جاءتا اىل باريس عام 1967
وكان ميكن ان تلتقيا .اذ ان "كوكب الرشق" قدّمت حفلة
اسطورية عىل مرسح "اوملبيا" الشهري ذلك العام ،فيام اتت
يل نان يونغ اىل عاصمة االنوار لزيارة ابنتها.
يضم املعرض املذكور  17فنانا من بينهم عدد كبري من الفنانني
اللبنانيني .وسيعرض ضمن املعرض رشيط "نادي الصواريخ اللبناين" للفنانني اللبنانيني جوانا
حاجي توما وخليل جريج ،ومنحوتة للفنانة الفلسطينية منى حاطوم ،واعامل للفنان اللبناين
باسكال هاشم ،وسلسلة صور للفوتوغرايف اللبناين املعروف فؤاد الخوري ،وفيديو للفنان
زياد عنرت ،وعيل رشي ورائد ياسني.
■ منذ بدايتها ،اشتهرت الفنانة رميا خشيش ()1974
بتمسكها بالطرب العريب الكالسييك خصوصا املوشحات
ّ
واالدوار ،علام انها اصدرت قبل حواىل عام البوما بعنوان
"هوى ــــ موشحات".
بعد هذه املسرية الثابتة ،ها هي الفنانة اللبنانية تقدم
عىل مغامرة حقيقية .بعد تقديم قصيدة "بضع دقائق"
للشاعر اللبناين عباس بيضون قبل سنوات ،تغوض خشيش
اكرث فاكرث يف الشعر الحدايث .قررت اخريا طرح البوم يستند
اىل قصائد للشاعرة الحداثوية اللبنانية ايتل عدنان .قدّمت
خشيش مقتطفات من هذه القصائد املغناة التي ارادتها
تحية اىل الشاعرة يف حفلة اقامتها الشهر املايض يف "مرسح املدينة" يف منطقة الحمرا ،عىل
ان يصبح االلبوم متوافرا يف السوق قريبا .العمل كناية عن قصائد لعدنان انتقاها الفنان
وترصف بها ولحنها.
ربيع مروة ّ
■ ولدت النحاتة والرسامة سيمون فتال عام  1942يف
دمشق ،ودرست الفلسفة يف بريوت ،ثم يف جامعة
السوربون يف باريس .خالل السبعينات كانت مقيمة يف
بريوت حيث قدمت اعاملها فيها ،قبل ان تش ّد رحالها اىل
كاليفورنيا عام  .1980هناك ،اسست دار نرش مخصصة
للكتابة الرائدة والبديلة تحت اسم "بوست ابولو" .يف نهاية
الثامنينات ،بدأت نحت الرجال والنساء بالطني املحروق،
واالشتغال بالسرياميك ،وهي تقنية مارستها يف "معهد
الفن" يف سان فرانسيسكو.
باجسامها القوية والغليظة وغري الثابتة ،ورؤوسها املنمنمة،
وارجلها الضخمة ،تذ ّكرنا منحوتات فتال بالتامثيل السومرية واالشورية .عرضت اعامل هذه
الفنانة الرائدة يف لبنان والواليات املتحدة وفرنسا منذ عام  ،2000ويف معارض جامعية يف
امريكا واوروبا والرشق االوسط .لذا ،تع ّد فرصة مثينة رؤية معرضها الجديد "حجر وخزف"
الذي يستمر يف غالريي "نايلة كتانة كونيغ" (مار مخايل ،الجميزة) حتى الرابع من ايلول.
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كتاب الشهر
رواية الحواس تستحضر ذاكرة الراهن

ج ّبور الدويهي :طرابلس التي في بالي

بعد "شريد املنازل" التي دخلت قائمة "بوكر" العربية ،ها هو
الروائي اللبناني يتحفنا بعمل جديد هو "حي االميركان" ("دار
الساقي") .تؤدي الفيحاء البطولة املطلقة في هذه الرواية،
حيث يرصد الكاتب تحوالتها السياسية واالجتماعية على مدى
نصف قرن

ليس اسامعيل ،وال انتصار ،وال عبد الكريم
عزام ،ابطال الرواية الجديدة لجبور الدويهي
"حي االمريكان" الصادرة حديثا .البطولة يف
هذه الرواية هي ملدينة طرابلس من خالل
حي االمريكان .مرسح االحداث والتح ّوالت
السياسية والدميوغرافية واالجتامعية .بهذا
املعنى ،فإن الرواية هي رواية املدينة بامتياز.
ما جرى يف عاصمة الشامل يعكس ليس ما
جرى يف لبنان فقط ،بل يف العامل العريب برمته

يبرع جبور الدويهي في
نسل الحكايا من بعضها
بسالسة مع ّلم وكيميائي
يجيد وصفة الرواية الناجحة

الروايئ واالستاذ الجامعي جبور الدويهي.

من انهيار احالم القومية وشعارات العروبة
وحلم الوحدة ،مرورا بالنكسة ،ثم االنزالق
الرهيب اىل احضان السلفية واالصولية .كل
هذا من خالل مناذج عادية الناس بسطاء
ولدوا يف هذه البقعة ذات الخصوصية املعبرّ ة،
ورصد التح ّوالت التي طرأت عىل سلوكهم
وتفكريهم وحياتهم.
لطاملا كان للحرب االهلية صدى وحضور
يف اعامل الروايئ اللبناين ( 1949ـ مواليد
"حي االمريكان" ،ستكون
زغرتا) .لكن يف رواية ّ
االحداث والتح ّوالت السياسية مجرد خلفية،
يعطينا منها الكاتب ما نحتاج اليه من مفاتيح
لفهم الزمن الذي تدور فيه الرواية ،خصوصا
وانه ين ّقلنا بني املايض والحارض بخ ّفة وسالسة
نادرتني ،مع ط ّيات وتفاصيل وحكايات
خارجة من قلب الحارات واالسواق الشعبية
يف طرابلس .انها ايضا رواية الحواس ،حيث
الوصف املريئ يلعب دورا رئيسيا يف توريط

القارئ يف مناخ الرواية وعيشه .فالحواس كلها
متيقظة امام رائحة طالعة من سوق شعبية
يف طرابلس ،او ذكريات الشيطنة بني اوالد
الحارة.
حي االمريكان
تدور احداث الرواية بني ّ
وقرص عبد الله عزام يف مدينة طرابلس .يف
هذه الرقعة ،سرنى منوذجا مصغرا عام ّ
حل
باملنطقة العربية كلها من دون ايديوليوجيا،
بل عرب رسد الحداث تحمل معناها وتوصله
ُم ّراً اىل القارئ .انتصار ابنة ام محمود ،ورثت
عن والدتها خدمة قرص عبد الله عزام وجيه
املدينة واحد ارستوقراطييها .جمعتها بابنه
الوحيد عبد الكريم عزام ذكرى من ايام
ارص الفتى املهندم الصغري
الطفولة .يومهاّ ،
عىل رؤية حي االمريكان الذي مل يزره يوما.
يذهب ابن الذوات مع ام محمود اىل بيتها
هناك ،لريى عاملا آخر مختلفا عن حياته
املر ّفهة بطقمه االنكليزي ،وحياة الشياكة
املنفتحة عىل الخارج والغرب .يف منزل ام
محمود املتواضع ،سيتذ ّوق تفاحة السكر من
يد الصغرية انتصار .تفاحة الفقراء التي لطاملا
قرفت والدته منها ومنعته عنها .سيحمل
هذه الذكرى معه حتى يصبح رجال .وستم ّر
السنون ،وميوت عبد الله عزام ،ويسافر ابنه
عبد الكريم اىل فرنسا ،وتتز ّوج اخته ثريا
تنتقل معه اىل جدة .ستت ّغري املدينة كثريا.
سيتقاعد شيخ "مسجد العطار" العرويب الذي
ويدب التز ّمت
ينبذ العنف .ستطول اللحى،
ّ
تدريجا اىل احياء الفقر والعشوائيات ،والبؤس
يتغذى من دماء الشباب .سيجنَّد الشباب اىل
ساحات القتال بدعاوى كثرية انقاذا لالسالم
وغريها من الشعارات .ستغرق املدينة شيئا
فشيئا يف الظالم املادي واملعنوي .تت ّغري
طرابلس كام تغيرّ العامل العريب كله ،الذي
كانت تدغدغه التط ّلعات القومية واحالم
التح ّرر وفلسطني وخطابات عبد النارص،
ليبتلعه تجار الدين .انتصار التي تز ّوجت رجال
ال يصلح اال لالنجاب ،ستجد نفسها تخدم يف
بيت عبد الله عزام .اما ابنها اسامعيل فيجد
نفسه منساقا شيئا شيئا تحت قهر الظروف
ومعاندتها اىل احضان االصولية .سيشد رحاله
اىل العراق ليحاول تفجري نفسه وسط اناس
يستق ّلون الباص ،لكنه يرتاجع يف اللحظات

غالف الكتاب.

االخرية حني يرى طفال يف الباص شبيها باخيه
الصغري االعرج.
يهم يف رواية ج ّبور
ليست االحداث هي ما ّ
الدويهي .بل ما تحمله من معان ووصف
الحوال مدينة هي يف حجم وطن .يرتافق
الزحف العمراين القبيح يف املدينة مع انهيار
االحالم الفردية والجامعية .يغرق خال
اسامعيل يف الكحول ،ويتخلىّ عن اميانه
بالتعليم وسيلة لالرتقاء ،وسيسكر عىل خطاب
عبد النارص والنكسة ،وسيهمل عمله كاستاذ.

سيرة
ولد ج ّبور الدويهي يف زغرتا ،واكمل
تحصيله االبتدايئ والثانوي يف طرابلس.
حاز اجازة يف االدب الفرنيس من كلية
الرتبية يف الجامعة اللبنانية يف بريوت،
وشهادة الدكتوراه يف االدب املقارن من
جامعة السوربون يف باريس .يعمل استاذا
لالدب الفرنيس يف الجامعة اللبنانية .ترجم
اعامال ادبية من الفرنسية اىل العربية.
اصدر روايات عدة ابرزها" :اعتدال
الخريف" (" ،)1995ري النهر" (،)1998
"عني وردة" (" ،)2002مطر حزيران"
(" ،)2006رشيد املنازل" التي دخلت
القامئة القصرية لجائزة "بوكر" العربية
عام  ،2012ونالت "جائزة االدب العريب
الشاب" يف باريس عام .2013

الحكايات التي تتف ّرع من القصة االساس يف
هذه الرواية ال ّ
تقل اهمية عنها .يربع جبور
الدويهي يف نسل الحكايا من بعضها بسالسة
مع ّلم وكيميايئ يجيد وصفة الرواية الناجحة.
ال يعطينا من االحداث السياسية اال ما يعيننا
عىل فهم االطار التاريخي ،من دون االثقال
علينا .هو مع ّلم بحقّ  .ال ايدولوجيا هنا ،بل
يح ّمل شخصياته ابعادها االجتامعية والسياسية
ويفلتها يف بحر االحداث والرسد .مع ذلك،
يرى القارئ نفسه تلقائيا متعاطفا مع الفتى
اسامعيل رغم تح ّوله اىل قنبلة برشية .اسامعيل
ليس سوى صنيعة االقدار والظروف املتعثرّ ة.
حاول مرارا النجاة بنفسه لكن القدر عاكسه.
متاما كخاله االستاذ الذي كان يدخر كل ما لديه
ليسافر ويرى الحياة ،ثم يعود اىل هذه البؤرة
وأحس بالفوقية واالزدراء تجاهها.
التي كرهها
ّ
كلهم ضحايا هذا القدر اللعني.
االهم أن ج ّبور الدويهي مي ّدنا بكل املسببات
االجتامعية والسياسية التي ح ّولت اسامعيل
قنبلة برشية ،وليس االستعامر (هنا االحتالل
االمرييك للعراق) اال واحدا منها .كل هذا من
دون ان نشعر لحظة واحدة بان الدويهي
يوجهنا كقراء .انه يفلتنا نبحر يف متعة الرسد
ّ
وتفاصيل هذه الرواية املليئة باالحداث من
دون ان نشعر بوجوده .رواية واقعية بامتياز
تنهل من الواقع لبناء عاملها ،والدويهي يعرف
حصل دروسه
مدينة طرابلس جيدا ،هو الذي ّ
االبتدائية والثانوية يف الفيحاء.
اذا مت ّعنا اكرث يف روايته ،سنجد مالمح وخطوطا
تحيل اىل شخصيات سياسية حقيقية كانت من
اوجه املدينة لعقود ،قبل ان يأيت امل ّد السلفي
متمثال يف وجوه اخرى ليمحو الزعامات
التقليدية العريقة ،ويبدأ تعبئة الغرائز وش ّد
الوتر الطائفي.
يف النهاية ،يق ّدم الدويهي واحدة من اجمل
رواياته .رواية التفاصيل املمتعة الطالعة من
رحم مدينة ح ّية بكل ما للكلمة من معنى.
مدينة يف حجم وطن يعكس جرحها هزامئنا
نحن العرب واللبنانيني ،وتبوح اوضاعها
مبا آلت اليه احوالنا بعد فشل قيام الدولة
الحديثة ،واجهاض احالم التح ّرر والقومية التي
اخذت مكانها العصبيات والهويات القاتلة.
س.م.
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واجهة املكتبات
■ يهدي مروان الغفوري روايته «جدائل
صعدة» اىل كل فتاة عربية تر ّبت يف هذا
الجو املسموم .الرواية التي طرحت اخريا يف
املكتبات اللبنانيةّ ،
رشحتها «دار اآلداب»
لجائزة «بوكر» للرواية العربية للعام املقبل.
يف العمل الثالث للكاتب اليمني ،يأخذنا
اىل موضوع آين وراهن من لبنان اىل اليمن.
انه يقع يف صلب مأساة املرأة العربية من
خالل االضاءة عىل قصة فتاة تحمل خارج
الزواج ،فتعكس مبكابداتها ومعاناتها كيف
ان النساء هن املساهامت االوائل يف ترسيخ املنظومة الذكورية يف
املجتمع ،وصونها من خالل تعاطي النساء يف محيط الفتاة معها.
نشاهد كيف يوقعن اللوم عىل الفتاة التي حملت سفاحا ،بينام يبقى
الرجل سلطانا يف منأى عن اي مساءلة اجتامعية وقانونية.
مهم وراهن هو «املياه العربية
■ عمل ّ
من النيل اىل الفرات ـ التحديات واالخطار
املحيطة» .يف هذا الكتاب الصادر عن «مركز
دراسات الوحدة العربية» ،يذهب الباحث
التمحص يف احد
االردين محمود عليان اىل
ّ
ابرز التحديات االسرتاتيجية الكربى التي
يواجهها العامل العريب اليوم ،خصوصا وانه
يشكو يف مجاله الجغرايف نقصا حادا يف كمية
املياه ،العذبة منها والجوفية والجارية.
يتناول كتابه املخاطر املحدقة باملوارد املائية

يف العامل العريب ،من خالل مقاربة الجوانب املختلفة ،ال سيام منها
يختص بالعالقة بالدول املتح ّكمة بتدفق مياه
القانونية ،وبخاصة ما
ّ
االنهار الكربى كاثيوبيا يف حال نهر النيل ،وتركيا يف حال نهر الفرات ،او
مبياه لبنان واالردن وفلسطني الواقعة اسرية املطامع االرسائيلية .عمل
يؤكد ان الحروب املقبلة ستكون عىل املياه.
■ ال يزال جربان خليل جربان ( 1883ـ
 )1931حارضا بقوة يف املشهد الثقايف اللبناين
والعامل .بعد فيلم «النبي» الذي عرض يف
«مهرجان كان السيناميئ الدويل» ،وانتجته
النجمة املكسيكية سلمى حايك ،وتناوب
عىل اخراجه تسعة مخرجني عامليني ،منهم
توم مور وبيل مونتون واالمارايت محمد
سعيد حارب ،ها هو كتاب «جربان ـ
حداثة عربية :ذات تتك ّون وأدب يتجدّد»
(ترجمة إياس الحسن وجامل شح ّيد) يطرح
يف املكتبات اللبنانية عن «املنظمة العربية للرتجمة» وتوزيع «مركز
دراسات الوحدة العربية».
العمل الذي أ ّلفه االستاذ يف جامعة السوربون الفرنسية بطرس الحالق،
صيغ مرتني بالفرنسية :االوىل كاطروحة دكتوراه ،والثانية بعد اجراء
تعديالت واعادة النظر يف بعض اجزائه .ير ّكز الكتاب عىل الرؤية
االنسانية لصاحب «النبي» وحساسيته الذاتية يف السياق االديب العريب
الذي انغمس فيه ،بصفته شاهدا عىل اشكالية ثقافية متعددة الوجوه
ال نزال نعالجها حتى اليومَ :من هو االنسان العريب ،اي العريب بالثقافة
ايا يكن انتامؤه الديني او االثني او القطري؟

في المكتبات

“إدارة األزمات الدولية يف ّ
ظل نظام األمن الجامعي”
كتاب يوقعه النقيب رواد سليقا
برعاية املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،وبالتنسيق مع
بلدية جديدة مرجعيون ومدرسة مرجعيون الوطنية ،و ّقع النقيب
الدكتور رواد غالب سليقا كتابه “ادارة االزمات الدولية يف ّ
ظل نظام
االمن الجامعي” ،يف “مركز آمال ورميا الحوراين” يف جديدة مرجعيون.
حرض الحفل الوزير عيل حسن خليل ،والنائبان قاسم هاشم وعيل
فياض ،والنقيب عيل حالوي ممثال اللواء ابراهيم ،ورئيس مجلس
الجنوب قبالن قبالن ،وقامئقام حاصبيا وليد الغفري ،وشخصيات دينية
وامنية وعسكرية وثقافية واجتامعية وممثلو احزاب ورؤساء بلديات.
وكانت كلامت ملدير كلية مرجعيون الوطنية موريس الدبغي والرئيس
السابق للجامعة اللبنانية الدكتور محمد املجذوب والدكتور شوقي
ابولطيف والدكتور كامل حماّ د والدكتور حبيب فياض .ثم تحدّث
املؤلف متناوال تعريفا باالزمات وانواعها وخصائصها وكيفية ادارتها،
شارحا نظام االمن الجامعي ودوره يف ادارة االزمات الدولية عىل مراحل

ا
لطبعة
النقيب الدكتور رواد سليقا يوقع كتابه.

ثالث هي الحرب الباردة وسقوط االتحاد السوفيايت ومرحلة ما بعد
 11ايلول .وسلط الضوء عىل ابرز االزمات الدولية واثر االسرتاتيجيات
االمريكية يف الرشق األوسط.
يف الختام و ّقع سليقا الكتاب .وهو يف مثانية فصول ،يف  440صفحة.
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مجتمع مدني
املساندة التي اكملها الوزير السابق زيادة
بارود مبشاركة شخصيات بارزة يف املجتمع .اما
االخ نور فهو الجندي املجهول الذي واكبني
منذ البداية حتى االن.

اإلدمان على املخ ّدرات وتشريع زراعتها:

حذا ِر قتل شبابنا

يتجه العالم قبل حلول عام
 2016الى اعتماد سياسة
جديدة ملكافحة املخدرات
تسبق انعقاد الدورة االستثنائية
للجمعية العمومية لالمم
املتحدة التي ستعكف في
خاللها الدول االعضاء على
مناقشة املسألة .من عناوين
السياسة العاملية الجديدة،
اعتبار ادمان املخدرات مشكلة
صحية وليس جريمة .ال تدخل
في خانة االخالقيات  .فأين نحن
من هذه القضية االنسانية؟

يجمع الكل عىل ان مدمني املخدرات ضحايا
ظروفهم املأسوية عائليا واجتامعيا وشخصيا .لذا
فان رجمهم بالحجارة ال يفيد احدا ،ومؤزارتهم
يف محنتهم رضورية .واثبتت التجارب ان ال حل
ملدمني املخدرات اال يف معالجة االسباب ويف قطع
ايادي التجار ،املتغلغلة يف مجتمعنا كاالخطبوط.
يف "اليوم العاملي للمخدرات" الذي يصدف يف
 26حزيران من كل سنة ،تتوقف دول العامل عند
هذه املشكلة التي تعني االنسان مبارشة .لكن
الجديد يف اعادة النظر يف الحرب عىل املخدرات
وكيفية مكافحتها ،وتغيري اسلوب التعاطي مع
املدمنني.
ضمن هذا التطور العاملي ،ال يزال لبنان يفتقر اىل

مراكز متقدمة ملعالجة مدمني املخدرات واعادة
تأهيلهم مبا يضمن لهم حياة الئقة.
"قرية االنسان" التابعة لجمعية "سعادة السام"
تتوىل اعادة تأهيل املدمنني يف لبنان منذ عام
 ،2008وتستقبل يف السنة نحو  60مدمنا ترتواح
اعامرهم ما بني  23و 60عاما.
زارت "االمن العام" املق ّر الذي اطلق مؤسسه
االب مجدي عالوي منه رصخة الخائف عىل
اوالده يف حال صار اىل ترشيع زراعة املخدرات
يف لبنان ،والتقت االختصاصية االجتامعية االخت
سيلني مطر ،واجتمعت يف لقاء مغلق بعيدا من
الكامريا مع مدمن متعاىف تحدث عن تجربته
املريرة يف ادمان املخدرات.

األب عالوي :حل اإلدمان في اكتشاف أسبابه
وأولها العائلة
تح ّدث االب مجدي عالوي الى "االمن العام" ـ وهو يحلو له ان يدعو
نفسه "الخادم في قرية االنسان" ـ عن دافع اهتمامه بمدمني
املخدرات ما جعله يسعى الى اعادة تأهيلهم .تكلم بصراحة
عن لجوئه الى تجار املخدرات لتوفير حاجات املدمنني بادئ االمر،
عندما كانوا يفقدون السيطرة على انفسهم.

■ متى تأسست "قرية االنسان"؟ و َمن دعم
املرشوع االول من نوعه يف لبنان؟
□ تأسست يف  26حزيران  2008برعاية
الرئيس ميشال سليامن .كان من الصعب
تحقيق هذا املرشوع االنساين من دون هذه

■ هل من اسباب معينة دفعتك اىل االهتامم
مبدمني املخدرات والتفرغ لهم ،ومساعدتهم
عىل العودة اىل الحياة؟
□ ما قبل عام  1994مل يكن هذا العامل يعني يل
شيئا .تخصصت يف الرسم يف ايطاليا ومارست
مهنة التعليم ،وكان من بني تالميذي مدمن
مخدرات ( 16عاما) ،فقررت ان اكون صديقا
له .تركت كل يشء من اجله بعدما شعرت انه
يطلب املساعدة ،ولن يجدها عند احد.
■ كيف واجهت املشكلة عندما علمت باالمر؟
□ كنت ارافقه اىل تاجر املخدرات والصيدليات
عندما يحتاج اليها ،بعدما وجدت ان ال قدرة
لديه عىل التخلص منها .يف ضوء هذه الحادثة،
قمت ببحوث عن عامل املخدرات واوضاع
املدمنني ،وسافرت لهذه الغاية اىل دول عدة
بهدف التع ّرف عىل الوسائل التي تساعد
مدمني املخدرات عىل الشفاء .كنت اركز يف
خالل رحاليت عىل السجون ومراكز التأهيل
ملعرفة سبل التعامل مع املدمنني.
■ كيف وجدت اسلوب التعامل معهم يف
الدول التي قصدتها؟
□ يف الدول املتحرضة يتعاملون مع املدمنني
كبرش يتمتعون بالحقوق كغريهم من الناس،
ولهم كرامتهم الشخصية التي يرص املجتمع
عىل حاميتها والحفاظ عليها.
■ ويف السجون ،كيف يتم التعامل معهم؟
□ ال يدخل املدمن يف تلك الدول اىل السجن
يف املرحلة االوىل من ادمانه املخدرات ،بل
يحاولون دمجه يف املجتمع ويف املؤسسات
االجتامعية والبلديات ،ويراقبون عطاءه
كانسان ،ويتوقفون عند االسباب التي ادت به
اىل ادمان املخدرات .مثة اسباب جوهرية تدفع
االنسان اىل ارتكاب الجرائم ،كالقتل والرسقة
وتعاطي املخدرات .فهل توقفنا يف لبنان عند
االسباب؟ هل قمنا بعالجها؟ يف " قرية

املقال
مدمنو املخ ّدرات  ...والرجم بالحجارة
يبحثون عن االمان يف بيئتهم فال يجدونه .ينتظرون نورا من الحياة عله يطل
عليهم فال يلمسون غري الظلمة ...فيلجأون اىل تعاطي املخدرات بحثا عن
الشعور باالمان والقوة اللذين يفتقدونهام يف حياتهم وبيئتهم.
قضية ادمان املخدرات تشغل العامل كله والدول بأرسها ،حتى اتخذ اخريا
قرار بتغيري اسلوب التعاطي مع هذه القضية االنسانية املتشعبة ،يف محاولة
لاللتفاف عىل املشكلة التي مل يجدوا لها حال جذريا حتى االن .لكن العامل
ينتظر سنة  2016الحداث التغيري يف املعالجة والنظرة اىل هذه القضية.
السؤال املطروح منذ اآلن :هل سيعالجون االسباب املؤدية اىل ادمان
املخدرات ام ال؟
يجمع املطلعون عىل عامل مدمني املخدرات واملتخصصون يف هذا الشأن ،عىل
ان كل الحلول البعيدة عن معالجة اسباب االدمان والحد منها غري مجدية
وغري نافعة.
نسأل :هل سيجد املدمن بعد اعادة تأهيله واندفاعه نحو الحياة بوجه
مرشقَ ،من يحضنه يف بيئته ومجتمعه؟ هل سيصادف رب عمل يتقبل واقعه
كانسان متعاىف؟
مجتمعاتنا ،ويا لالسف ،بارعة يف توجيه اللوم واالدانة من دون وجه حق،
والرجم بالحجارة يف الحاالت املأسوية ال يفيد احدا.
ال دواء ناجعا من دون وضع اليد عىل مكمن الداء .الخالصة التي خرج بها
املعنيون بهذا الشأن ان املشكلة الكربى عند مدمني املخدرات تكمن يف املناخ
العائيل ،يف العنف االرسي ،يف القسوة التي متارس عليهم يف ايام الطفولة ،يف
تع ّرضهم للرضب عىل يد الوالدين ،حتى االهامل يدخل يف خانة التعنيفَ .من
الذي سيصحح هذا التوجه الرتبوي الذي يبدأ يف املنزل قبل املدرسة؟
اىل ذلك كله ،يلجأ الشباب اىل ما يريحهم خارج هذه البيئة التي س ّببت
لهم أملاً واذى ،فيجدون تجار مخدرات يقدمون لهم مادة الهريويني مجانا
الصطيادهم واغراقهم يف مستنقع ،ال احد يستطيع انتشالهم منه يف ما بعد.
نعرف ان الدول التي ال تقوى الجهات الخارجية عىل انتهاك سيادتها واحتالل
اراضيها ،يُغ َرق شبابها يف املخدرات للتغلب عليها والتمكن منها ،من خالل
تخدير مجتمعها بحيث ال ميتلك هذا املجتمع يف ما بعد القدرة عىل مواجهة
االخطار ،فيتم االحتالل من الداخل وليس عرب الحدود.
هكذا ،يتم القضاء عىل االوطان من خالل زعزعة اركان املستقبل.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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االنسان" نقوم مبعالجة االسباب التي دفعت
الشباب اىل االدمان ،ونطرح معهم املشكالت
التي اوصلتهم اىل سلوك هذه الطريق املظلمة.
■ من خالل خربتك الطويلة واحتكاكك املبارش
مع املدمنني ،ما هي االسباب املبارشة وغري
املبارشة لهذه املأساة؟
□ املشكلة االساس يف العائلة .يقال
االصحاب ،املدرسة ،الظروف االقتصادية
واالجتامعية والحروب وتأثريها عىل
االنسان .لكن االسباب الجوهرية تكمن يف
املناخ العائيل .اذا كان االساس صلبا وبنى
شخصيته عىل صخرة فال يشء يهزه .لذا،
علينا كأهل ان نتعلم كيف نقيم حوارا من
نوجه اوالدنا .هناك
ضمن عائالتنا وكيف ّ
تخل من االب او االم عن مسؤولياتهم تجاه
اوالدهم ،ادى بهؤالء اىل االنحراف .يجب ان
نضع اصبعنا عىل الجرح ونرى من اين ينزف
وما هي اسباب هذا النزف .عند معرفة
االسباب يف قضية ادمان املخدرات يبدأ
العالج الحقيقي.

■ عىل َمن تقع املسؤولية؟
□ علينا جميعا .كلنا مسؤولون .الجميع
معني بهذا املشكلة .املطروح يف الوقت
الحارض ،يف موضوع سلسلة الرتب والرواتب
بهدف اقرارها وسد عجز املوازنة ،ترشيع
زراعة املخدرات الستعاملها يف مجال االدوية
وتصديرها اىل الخارج .هل هذا قرار مسؤول؟
لسد عجز املوازنة نقتل شبابنا؟ هذه هي
رصختي .رصخة الخائف عىل اوالده.

مؤسس جمعية "سعادة السام" االب مجدي عالوي.

كنت اقصد تجار املخدرات
لتوفير ما يحتاج اليه احد
املدمنني

■ اىل اي مدى ساهمت "قرية االنسان"
يف مساعدة املدمنني عىل النجاح يف اعادة
التأهيل؟
□ بالنسبة ايلَ ،من يكمل الدرب الذي بدأناه،
اي يف الصالة واللجوء اىل الله ،تكون نسبة
شفائه مئة يف املئة .لكن مثة اشخاصا ال قدرة
لديهم عىل اكامل املرحلة بسبب حاجتهم اىل
ادوية تساعدهم عىل الشعور بالراحة.

من الداخل.

من اعامل فنية ينجزها مدمنون.

□ يف فرتة التأهيل ينقطعون عن العامل
الخارجي ،ويكتفون بالصالة والرياضة
واملوسيقى واملرسح والعالقة باالرض وتربية
الدواجن.

■ ما هي االعامل التي يقومون بها يف فرتة
اعادة التأهيل؟

■ ما الذي يحتاج اليه املدمن بعد انتهاء
مرحلة اعادة التأهيل؟

□ الدعم النفيس واملعنوي من االهل
واملجتمع .فاملدمن يحتاج اىل ان يعيش من
ضمن بيئة حاضنة له .اذا مل تتوافر له هذه
العوامل الرضورية سيصاب بانتكاسة تعيده
اىل النقطة الصفر .هذا ما يحصل مع عدد
كبري من مدمني املخدرات الذين يعودون اىل
"قرية االنسان " لنبدأ معهم من جديد.

االمل في التخلص من ادمان
املخدرات ال يتعدى 40
في املئة

األخت مطر :املدمنون يقاومون القانون
في ر ّد فعل على ماضيهم
تحرص االختصاصية االجتماعية في " قرية االنسان" االخت سيلني
مطر على التعريف عن نفسها بأنها راهبة باسيلية شويرية
تتولى مهمة "الوساطة العائلية" بني املدمنني واهاليهم،
بهدف تصحيح العالقة املهزوزة و"املعطوبة" بني الطرفني.
بعد تجربتها في "قرية االنسان" ،ترى ان املدمنني اشخاص اذكياء،
مرهفو الحس ،لكنهم ضحايا .لذا تتجه في عملها الى مكمن
الداء النها تعتقد انه افضل اساليب العالج.

"قرية االنسان" ومالعبها.

■ ما هو دورك مع املدمنني كاختصاصية
اجتامعية؟
□ بعد ثالثة اشهر من دخول املدمنني "قرية
االنسان" يبدأ عميل بتنسيق الزيارات بينهم
واهاليهم .هذه املهمة نسميها "الوساطة
العائلية" .اتوىل مع املدمنني تحضري هذه
اللقاءات وتقييمها يف ما بعد ،اىل تحضري
زيارات الشخاص يرغبون يف لقائهم قبل
عودتهم اىل منازلهم.

■ تتم اللقاءات يف حضورك؟
□ طبعا ،حتى التحضري لها اتواله مع الطرفني.
■ هل تسبب الزيارات ازعاجا او تاثريا سلبيا
عىل املدمنني؟
□ كل مدمن لديه حاله الخاصة .لكن
موضوع االهل هو املشكلة الكربى .هذه
اللقاءات مفيدة لهم عىل الصعيد النفيس
النها ترتكز عىل املواجهة واملصارحة واالشارة
اىل االخطاء.

االختصاصية االجتامعية يف "قرية االنسان"
االخت سيلني مطر.
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■ من خالل معايشتك الشخصية معاناة
املدمنني مع اهاليهم ،ما الخالصة التي
خرجت بها لتحديد مشكلتهم؟
□ اعتقد ان املشكلة كبرية جدا ومتشعبة
االسباب ومتداخلة ،لكنها تعود اىل الجو
العائيل ،اىل العنف االرسي تحديدا .قسوة
االب وتغ ّيبه وتعنيفه اوالده يف مرحلة
الطفولة .ال اقصد التعنيف الجسدي فقط،
بل اللفظي ايضا .االهامل ،حاالت الكبت
والتفكك العائيل وعدم القدرة عىل التعبري
عن ازماتهم الشخصية .نقوم عىل هذا الصعيد
مبناقشات عميقة ملساعدتهم عىل التعبري عن
مشاكلهم ،الن هدفنا يف النهاية توعيتهم.
املدمنون اشخاص اذكياء ،مرهفو الحس،
يعانون الكبت ويحاولون استغالل هذه الحال
يف مكان معني ،يف فرتة ادمانهم وتحديدا يف
العائلة ،كرد فعل عىل املايض الذي كان سببا
الدمانهم املخدرات وتحطيم حياتهم .ما قبل
االدمان كان هو املتأمل والضحية ،اما ما بعده
فاالمر مختلف .هؤالء الشباب هم يف رصاع
مع القانون والسلطة التي ترمز اىل العائلة يف
نظرهم ،فيدخلون بعد االدمان يف رصاع مع
كل شخص لديه سلطة.
■ هل حققت مرحلة اعادة التأهيل يف
"قرية االنسان" نجاحا ملحوظا؟
□ منذ عام  2008تخ ّرج عدد كبري من املدمنني،
لكننا مل نصل اىل تحقيق النجاح مئة يف املئة.
علميا ،يقال ان االمل يف التخلص من ادمان
املخدرات ال يتعدى  40يف املئة .املشكلة هنا
تعود اىل بنية املدمن والبيئة التي تؤثر عليه،
النه بعد اعادة التاهيل سيعود اىل االمكنة
واالوضاع التي اوصلته اىل االدمان .لهذا السبب
نعقد اجتامعات مع عائالت املدمنني للمساعدة
عىل تخطي هذه االزمة يك ال يصابوا ،يف ما بعد،
بانتكاسة تعيدهم اىل الوراء .نتجه يف عملنا اىل
مكمن الداء الننا نعتقد اننا سنجد فيه الدواء.
■ متى يقتنع املدمنون بالعالج وكم
يستغرق من الوقت؟
□ يقتنعون بعد خسارة كل يش .ويحتاج
العالج اىل سنة واكرث.
د .م
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حبوب الهلوسة ،قدم يل الهريويني ملدة اربعة  -وانا يف مرحلة اعادة التأهيل  -عادت ا ّيل،
ايام مجانا ،ثم اغلق هاتفه الخليوي.
وهذا منحني شعورا بالفرح مل اعهده من قبل.
■ ما الذي فعلته يف ما بعد ،هل تخليت عنها؟
□ مل استطع النها اوصلتني اىل الشعور بالنشوة
القصوى .قصدت منزل التاجر وعاتبته ،فقال
يل :مل اكن اريدك ان تتعلق بها .اجبته :انت
َمن دفعني اىل ذلك .يف هذه املرحلة بالذات
تفاقمت املشاكل العائلية بني والدي ووالديت،
فحاولت استغالل الوضع الحصل عىل مزيد من
املال لرشاء الهريويني ،قبل ان الجأ اىل الرسقة.

شهادة مدمن يتعافى:
تاجر مخدرات قدّم لي الهيرويني مجانا
واثق من نفسه ،ذيك ،جريء وقريب من اشعر به من قبل.
القلب .مل يرفض كغريه من املدمنني يف "قرية
االنسان" التحدث الينا ،بل وافق كرمى لعيني ■ ملاذا املنزل بالذات؟
الفتاة التي يحبها .لكنه اشرتط اللقاء بعيدا □ النني ما قبل االدمان شعرت بان ال صوت
من الكامريا ،ومن دون ذكر اسامء .فكان له يل فيه .عرب السلطة التي ساكتسبها من خالل
قويت يف الشارع يصبح موقعي اقوى يف العائلة.
ما اراد.
املدمن ع .ب الذي حاورناه يف غرفة ذات ضوء
خافت عىل طريق التعايف .اخربنا انه كان ،قبل ■ ما اسباب عالقتك السيئة بافراد العائلة؟
ادمانه ،يبحث عن االمان يف عائلته وبيئته □ كان والدي يغدق املال ع ّ
يل ،ويف الوقت
ومل يجده .اغرقه تاجر مخدرات يف ادمان نفسه كان قاسيا ومتسلطا .راح يرضبني
عندما ارسب يف املدرسة .مل يفهمني مطلقا.
الهريويني بتقدميها اليه ،بادئ االمر ،مجانا.
اما والديت فكانت شحيحة يف حنانها ومتسلطة
■ كم تبلغ من العمر ومتى بدأت تعاطي يف الوقت نفسه .بعد تعنيف والدي يل بهذه
القسوة ،كرهت اكامل دراستي وقررت ان
املخدرات؟
□  22عاما .بدأت مرحلة االدمان يف السادسة استقوي عليه انتقاما منه ومن معاملته
القاسية.
عرشة.
■ بعد تعاطي الحشيشة ،اىل اي نوع من
■ اي نوع من املخدرات تعاطيت؟ وما السبب املخدرات لجأت؟
□ حبوب الهلوسة ،ثم الهريويني.
الذي دفعك اليها؟
□ تعاطيت بداية سيجارة الحشيشة ،واردت
حينها مجاراة زعران الحي الذي اقطن فيه ■ كيف استطعت الحصول عىل هذه املادة
يك افرض شخصيتي عليهم ،وعىل املنزل يف ما الباهظة الثمن؟
بعد .ال شك يف انها منحتني احساسا باالمان مل □ تاجر املخدرات الذي كنت اشرتي منه

■ هل تخاف من مواجهة املجتمع بعد
خروجك من " قرية االنسان"؟ َ
الست قلقا من
خطر العودة اىل االدمان؟
□ يف مرحلة اعادة التأهيل شعرت بأن الله
معي ،وانه انقذين من محاوالت االنتحار
السابقة ولن يرتكني االن .اما بالنسبة اىل
املجتمع ،فقد بدأت مواجهته .اعتز بنفيس
االن واميش مرفوع الرأس .املدمنون الذين
كنت اتعاطى املخدرات معهم يف السابق باتوا
يخجلون مني االن.

■ كيف اتخذت قرار العالج من ادمان
املخدرات؟
بل
نفيس،
تلقاء
من
ار
ر
الق
هذا
اتخذ
□ مل
■ بعد معاناتك املريرة ما هي نصيحتك
الظروف هي التي دفعتني اليه .عندما علم للشباب؟
والدي بادماين وتاكد من صحة هذا الواقع،
هددته بقتل نفيس اذا مل يؤمن يل املال لرشاء
املخدرات ،فاجابني :افعلها واقتل نفسك.
■ ما الذي فعلته بعدئذ؟
□ قمت بتنفيذ تهديدي ،فحاولت االنتحار
مرات عدة ،لكن املحاولة االخرية هي التي
جعلتني اتوقف واعيد النظر يف كل يشء.
■ ما الذي حدث حينها؟
□ جئت بشفرة حادة لقطع رشايني عنقي.
عندما وصلت هذه اآللة اىل الوريد شعرت
ُ
وسقطت ارضا .بعد هذه
بأن شيئا ما اوقفها
الحادثة قلت لنفيس ان الله يريد مني شيئا.
لهذا السبب فشلت يف كل محاوالت االنتحار
رغم فظاعتها.
■ َمن ساعدك عىل اتخاذ قرار التخلص من
ادمان املخدرات؟
□ عمتي وجديت بعد علمهام مبركز "قرية
االنسان" ،اضافة اىل امر آخر دفعني ايضا اىل
اتخاذ هذا القرار.
■ ما هو؟
□ الفتاة التي كنت احبها ورغبت يف الزواج
منها .تخلت عني عندما علمت بادماين فحزنت
جدا .شعرت بانني خرست كل يشء .لكنها االن

□ ينبغي ان ال يتع ّرض املدمن للرضب عىل يد
االهل ،فانا عشت مرارة هذه التجربة ،علام
ان هذا االسلوب ال ينفع .اطلب من املدمنني
اللجوء اىل مركز اعادة التأهيل يف "قرية
االنسان" الن الحياة جميلة وليست سوداء
كام كنا نراها .هذه شهادة حياة من انسان
تع ّذب كثريا حتى وصل اىل "قرية االنسان"،
وشعر بالسعادة يف نهاية املطاف .اطالب
الدولة مبالحقة تجار املخدرات النهم سبب
خراب مستقبلنا.
■ ما الذي تريد القيام به بعد االنتهاء من
مرحلة اعادة التأهيل ،هل تسعى اىل عمل ما
او وظيفة؟
□ برصاحة ،ال افكر حاليا يف العمل ،بل يف
استعادة نفيس اوال.
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تربية

دنيز مشنتف

ونقوم حاليا باعداد مناهج الحلقة الثانية.

denise.mechantaf@gmail.com

رئيسة املركز الرتبوي للبحوث واالمناء الدكتورة ليىل ف ّياض

(تصوير املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

المركز التربوي للبحوث واإلنماء دماغ يصنع األجيال

ف ّياض :ال نزال املنارة  ...وهجرة األدمغة أض ّرت بنا
يُعدّ املركز التربوي للبحوث واالنماء الدماغ املفكر للتربية في
لبنان .منذ عام  ،1971لـ 43عاما خلت ،راح يخطط للتوجهات التربوية
ويتولى رسم خريطة انتشار املدارس في كل املناطق اللبنانية،
ويقدم املبررات النشائها .ويؤهل املعلمني وتدريبهم والبرامج
والكتب املدرسية في سبيل صنع آجيال جديدة
مهامت عدة يتوالها املركز الرتبوي للبحوث
واالمناء ،ابرزها اعداد الكتب املدرسية لكل
الربامج واملستويات ،واقامة دورات "التدريب
املستمر" لالساتذة بالتعاون مع الحكومتني
الفرنسية والربيطانية .من انجازاته االخرية،
انشاء وحدة الرتبية املتخصصة لذوي
الصعوبات التعليمية واالطفال ذوي الحاجات
الخاصة بالتعاون مع املركز الثقايف الربيطاين،
بعد تحديد  22نيسان يوما وطنيا لهؤالء
االطفال االذكياء.
تتوىل الدكتورة ليىل فياض رئاسة املركز منذ 12
توزع املدارس بحسب اللغة

يتوزع مجموع التالمذة بحسب الجنسية عل النسب املئوية االتية:

عاما ،بعدما خلفت الرؤساء املتعاقبني بدءا من
املؤسس الدكتور وديع حداد ،ثم عىل التوايل
الدكتور جورج املر والدكتور منري ابوعسيل
والدكتور منر فريحة .وتؤكد ان لبنان ال يزال
منارة الدول العربية عىل الصعيد الرتبوي ،لكن
هجرة االدمغة بسبب عدم توافر فرص العمل
اثرت عليه سلبا.
التقت "االمن العام" الدكتورة فياض ،وحاورتها
يف شؤون املركز ومهامته.
■ يتوىل املركز الرتبوي للبحوث واالمناء

اعداد الكتب املدرسية املتبعة يف كل الربامج
التعليمية ،عىل ماذا تعتمدون يف خياراتكم؟
َمن يتوىل اقرارها واعدادها وانتاجها؟
□ بالنسبة اىل مضمون الكتب املدرسية تتوىل
لجان التعديل هذه املهمة ،ويتم اختيار
اعضائها بحسب السرية الذاتية .يقدم املتبارون
اختبارات كل وفق اختصاصه ،وتقوم اللجنة
املتخصصة بعملية تقييم الختيار االفضل .اما
يف ما يخص االنتاج فنقوم مبناقصات عامة.
■ املناهج الدراسية املتبعة يف املدارس اقرت
عام  1997ومل تعدل منذ ذلك الحني ،علام
ان قرار التعديل اتخذ لكنه مل يطبق ،ما هي
االسباب؟
□ منذ  6اعوام وضعنا مناهج تعليمية جديدة
للحلقة االوىل ،اي صفوف الروضة باكملها،

يتوزع مجموع التالمذة بحسب لغة التعليم االجنبية االوىل عىل الشكل االيت:

اللغة
فرنيس
انكليزي

العدد
546878
428817

النسب املئوية
%56.1
%43.9

■ مثة خطة اسرتاتيجية للنهوض الرتبوي اقرت
عام  ، 2010عىل ماذا تنص خطوطها العريضة؟
تم تطبيقها؟ هل مثة اعادة نظر يف
وهل ّ
الهيكلية الرتبوية؟
□ تم الحديث عن انشاء روضات جديدة وعن
تدريب اساتذة اختصاص .هذه االسرتاتيجية
وضعت يف فرتة تويل الدكتور حسن منيمنة
مهامت وزارة الرتبية ،وتنص عىل املطالبة
بتدريب مدراء املدارس.
■ الخريطة املدرسية ،اي توزيع املدارس يف
لبنان ،من مسؤوليات املركز الرتبوي للبحوث
واالمناء ،عىل ماذا تعتمدون يف هذه الخريطة
علام ان املدارس تنترش عشوائيا؟
□ من مسؤولياتنا توضيح اين يجب انشاء
مدرسة ،لكننا لسنا اصحاب الصالحية يف اتخاذ
القرار ،بل وزير الرتبية.

لبناين
سوري
فلسطيني
جنسيات عربية اخرى
جنسيات اجنبية
غري محدد

% 88.2
% 6.2
% 4.5
% 0.6
% 0.4
% 0.1

قمنا بدراسة حول هذه املشكلة ملعرفة العوامل
التي ادت اىل هذه النتيجة والبحث عن الخلل.
هل السبب يف نص االمتحانات او يف التصحيح،
او يف وضع االساتذة يف املدارس الرسمية
تحديدا؟ هل هم متخصصون يف مادة اللغة
العربية او يف مواد اخرى؟ هل هم متعاقدون

■ تتولون االرشاف عىل دورات تربوية
لالساتذة بعنوان "التدريب املستمر" ،بدءا
بالصفوف االبتدائية حتى الثانوية ،كيف
تتم هذه العملية و َمن يتوالها؟ َمن يختار
املرشفني عىل هذا التدريب؟ ما هي معايري
النجاح املتبعة؟
□ ما بني عامي  2004و 2006تم اختيار
 220مدربا من خالل معايري اتفق عليها

بدأنا الخطوة االولى
■ عىل ماذا تعتمدون يف عملية توزيع في رحلة االلف ميل
املدارس؟
على صعيد وحدة
ات
رش
مؤ
عىل
فيها
نعتمد
اسة
ر
بد
□ نقوم
التربية املتخصصة
عدة ،منها الواقع الجغرايف والسكني ايضا.
علينا مثال انشاء روضة متكاملة يف طرابلس
نأخذ يف الحسبان التقارب الجغرايف للقرى او
البلدات ،ونتوقف عند عدد التالمذة فيها ،علام
ان الشعبة تستطيع استيعاب  25تلميذا عىل
نحو منضبط .وبهدف الحد من االهدار .نقرر
انشاء مدرسة واحدة ملنطقتني متجاورتني.
املركز الرتبوي للبحوث واالمناء هو الدماغ
املفكر ،فنحن نحدد الخريطة املدرسية ،ونقدم
املربرات لوزير الرتبية ،لكن القرارات التنفيذية
تعود اليه شخصيا.

■ عىل املركز الرتبوي للبحوث واالمناء االرشاف
عىل البحوث العلمية ،هل يقوم بدوره
يف الوقت الراهن ،وعىل ماذا ترتكز هذه
البحوث؟
□ نرتكز يف بحوثنا عىل مشكالت الواقع.
سأرسد حادثة حصلت يف الفرتة االخرية .تبلغنا
من التفتيش الرتبوي ان تالمذة "الربوفيه" نالوا
املعدل يف مادة اللغة العربية بنسبة .% 40

يف الحلقة االوىل او الثانية؟ او ان مدير املدرسة
طلب اعطاء دروس يف اللغة العربية ملتخصصني
يف مادة التاريخ ،ورضخ االستاذ ملطالب املدير
خوفا عىل منصبه؟ بحوثنا ترتكز عىل االسباب
التي ادت اىل هذه املشكلة .اود القول هنا:
اعطونا معلام كفيا وخذوا ما يدهش العامل.

النسب املئوية للتالمذة يف قطاعات التعليم بحسب املحافظات:
املحافظة

رسمي

التعليم الخاص
خاص
خاص مجاين
االونروا
غري مجاين

املجموع

بريوت

%1،9

%0،6

%5،5

%0،3

%8،2

جبل لبنان

%3،3

%2،5

%18

%0،2

%24

%2،9

%0،9

%7،2

%0،1

%11،2

لبنان الشاميل

%10،9

%2،9

%9،1

%0،9

%32،8

البقاع

%4،9

%3،5

%5،9

%0،2

%14،5

لبنان الجنويب
النبطية
املجموع

%4.2
%2،7
%30.7

%1،4
%1،3
%13.1

%4،5
%2.7
%52،9

%1،5
%0
%3،3

%11،6
%6،7
%100

(ضواحي بريوت)

جبل لبنان

(ماعدا ضواحي بريوت)
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بني املركز الرتبوي للبحوث واالمناء
والحكومتني الفرنسية والربيطانية .ودام
التحضري لهذه الخطوة من خالل اجراء
امتحانات لكل مدرب وفق اختصاصه،
اضافة اىل اختبار خاص يف الشأن الرتبوي
عموما .خضع الناجحون يف هذه االمتحانات
يف ما بعد المتحان شفهي للتأكد من حسن
اتقانهم اللغات االجنبية ،وللتع ّرف ايضا اىل
شخصياتهم .اما اللجنة املرشفة عىل "التدريب
املستمر" فتضم وزارة الرتبية واملركز الرتبوي
للبحوث واالمناء والتفتيش الرتبوي وممثلني
عن الحكومتني الفرنسية والربيطانية .عىل
هذا االساس ،تم اختيار االساتذة .اما يف ما
يتعلق بالدورات التدريبية ،فلدينا يف كل
محافظة لجنة التوجيه املناطقية التي تدرس
حاجات املدارس ،يف وقت يقدم االساتذة
اقرتاحات حول حاجتهم اىل دورات تدريبية
يحددون مواضيعها بانفسهم ،ويف استطاعة
مدير املدرسة واملفتش الرتبوي املساعدة عىل
تقديم اقرتاحات اخرى يف هذا الشأن.
■ املناهج التعليمية التي تقررونها َمن يتوىل
مراقبة تطبيقها؟
□ ال صالحية لنا داخل الصفوف .هذه
املسؤولية يتوالها التوجيه واالرشاد والتفتيش
الرتبوي.
■ هل من مهامت اضافية توالها املركز الرتبوي
للبحوث واالمناء منذ انشائه عام 1971؟
□ اضيفت اىل ادواره وحدة املعلوماتية
ووحدة االذاعة والتلفزيون الرتبويان ،ووحدة
الرتبية املتخصصة لذوي الصعوبات التعليمية
التي اقرت يف الفرتة االخرية .منذ عام 2013
منذ بدء مزاولة النشاط
قطاع التعليم
رسمي
خاص مجاين
خاص غري مجاين
خاص االنروا
املجموع

1925

بلغ عدد التالمذة غري اللبنانيني يف التعليم العام  114956تلميذا اي بنسية  % 78،11من املجموع العام
يتوزع التالمذة عىل الجنسيات بحسب قطاعات التعليم للسنة الدراسية 2013_2012
الجنسية

لبناين

سوري فلسطيني

قطاع التعليم

جنسيات

جنسيات غري محدد املجموع

عربية اخرى

اجنبية

43537 247723

4782

1894

332

977

299245

5207

1865

629

120

76

127846

خاص غري مجاين 11231 491832
خاص االنروا
379
1235
املجموع
60364 860739

6813
30262
43722

2412
72
5007

4137
7
4596

202
12
1267

516627
31977
975695

رسمي
خاص مجاين

119949

املعايير التربوية للنجاح
نختارها مع الحكومتني
الفرنسية والبريطانية
ُك ّرس  22نيسان يوما وطنيا لذوي الحاجات
الخاصة ،وبدأنا منذ ذلك التاريخ الخطوة االوىل
يف رحلة االلف ميل .قمنا عىل هذا الصعيد
بحملة واسعة لتحريك املجتمع اللبناين .لذا
اصبح يف ما بعد مهتام بهؤالء االطفال بشكل
كبري ،بعدما كان االهل قبل اعوام يخجلون
من اوالدهم الذين يعانون املشكالت اىل درجة
يصلون فيها اىل عزلهم عن الناس .ارتكزنا
يف حملة التوعية عىل اعتبار هؤالء االوالد
مختلفني عن االخرين ،لكنهم يتمتعون بذكاء
تم التعاون يف هذه املشكلة مع املركز
حادّ .
الثقايف الربيطاين لفتح مسارات حلقات دراسية
1926

1941

1956

تتامىش مع اوضاعهم التعليمية الصعبة .عىل
صعيد اخر ،بارش لبنان املشاركة يف امتحانات
 pizaالدولية ،وهذه الخطوة مهمة جدا عىل
الصعيد الرتبوي.
■ ما هو املستوى االكادميي املطلوب العضاء
املركز الرتبوي ،وكم تبلغ موازنته؟
□ مثة رشطان .االول دكتوراه فئة اوىل اضافة
اىل  15سنة من الخربة يف مهنة التعليم عموما،
منها  5اعوام ما بعد اجازة الدكتوراه .اما
الرشط الثاين فيتعلق بالبحوث واملنشورات
الرتبوية التي اعدها الحائز هذه الدكتوراه .اما
بالنسبة اىل املوازنة ،فهي بني  22و 25مليار
لرية ،لكنها ال تتعدى حاليا  12مليار لرية.
■ هل ال يزال لبنان يتمتع بكفاية عالية عىل
الصعيد الرتبوي؟
□ ال يزال لبنان منارة الدول العربية ،لكن
هجرة االدمغة منه اثرت سلبا عليه .تكمن
املشكلة يف عدم توافر فرص العمل فيه.
1971

1986

وما قبل

حتى 1940

حتى 1955

حتى 1970

حتى 1985

وما بعد

22
6
20
0
48

45
17
28
0
90

319
45
81
3
448

309
108
191
15
623

234
54
155
16
459

346
128
600
35
1109

املجموع
1275
358
1075
69
2777
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تغذية

اعداد دائرة املعاينات والعالج

كيف نتج ّنب مفاعيل فصل الصيف؟
بالرغم من ان ارتياد الشواطئ واملنتجعات السياحية في لبنان لم
تعد مسألة مرتبطة بالطقس والعوامل املناخية فحسب ،اال ان
لفصل الصيف نكهة خاصة حيث تكثر النشاطات على انواعها،
ويحتم على النساء والفتيات ارتداء االلبسة الصيفية في تنقالتهن
وابراز مفاتنهن .وهذا ما يقلق كثيرات منهن ،وخصوصا اللواتي
تهتمن بالحفاظ على جمال اجسادهن وتناسقها.

يف فصل الشتاء ،يف الغالب ،يكتسب معظم
الناس وزنا زائدا بسبب قلة الحركة وتناول
املأكوالت بكمية كبرية ،وال يعوضونه يف
مامرسة النشاطات الرياضية .مع بداية
فصل الصيف ،ال بد من اعطاء باقة معينة
من االرشادات الخاصة يك يستفيد منها
املهتمون بكيفية التخلص من الوزن الزائد،
خصوصاً يف املناطق الحساسة والظاهرة من
الجسم كالبطن واالرداف ،اضافة إىل تذويب
السيلوليت (.)cellulite
هذه االرشادات هي:
اوال ،ان سبب تكوين ما يسمى البطن ،سواء
عند النساء او الرجال ،يعود يف معظمه اىل عدم
امتصاص االنسولنيInsulino Resistance
الذي يؤدي اىل تكدّس الدهون يف هذا املكان
من الجسم .اذا ،يرتتب عىل هؤالء االشخاص ان
يتبعوا حمية خاصة غنية بااللياف ،منخفضة
يف نسبة السكر الرسيع ،وبالتايل التقليل من
النشويات .عىل سبيل املثال ،ميكن استبدال
الخبز االبيض الذي يحتوي عىل السكر البسيط
الرسيع االمتصاص بالخبز القمحة الكاملة او
خبز الشوفان الذي يحتوي عىل االلياف.
تشري الدراسات الحديثة ايضا اىل اهمية
الخرض ،بخاصة الخس ،يف املساعدة عىل
تخفيض حجم منطقة البطن .اىل ذلك ،ميكن
تناول ملعقة كبرية من" "chia seedsمع كوب
ماء ما يساعد عىل الشعور بالشبع .كذلك وضع
عود القرفة يف السوائل كالشاي والزهورات.
كلها تساعد عىل خفض حجم البطن.
ثانيا ،االرداف تتطلب عاد ًة القيام برياضة
يومية تتعدى  30دقيقة ،ومأكوالت وخرض
غنية باملاء مثل :الخيار الذي يحتوي عىل % 96
من املاء ،البطيخ االحمر عىل  ،% 96الربوكويل
عىل  ،% 92الجزرعىل  ، % 90السبانخ عىل
 ،% 92البندورة عىل  ،% 94الخس عىل .% 96
ثالثاً ،السيلوليت او ما يسمى "،"peauorange

وهو وسواس غالبية النساء .هناك طرق
لتجزئته وعدم ابرازه يف الجسم من خالل:
ـ رشب املاء وتناول اطعمة غنية بالفيتامني
" "Cالذي يساعد عىل تكوين الكوالجني الذي
يشد البرشة ويعطيها مرونة (،)elasticité
مثل :الليمون ،الحامض ،الربوكويل ،الفليفلة
الحمراء والصفراء والخرضاء ،البطاطا الحلوة،
البندورة ،الكيوي ...وال ننىس الرياضة اليومية
التي تساعد عىل تجديد البرشة.
تشعر غالبية الناس يف فصل الصيف باالرهاق
الذي يعود يف بعضه اىل قلة املياه يف الجسم.
لذا ّ
يفضل االكثار من رشب املاء مبا يوازي
الليرتين يومياً حدا ادىن النها تشكل عامال
رئيسيا يف تفعيل وظائف الجسم التي تساعد
عىل تنشيطه.
اما يف ما يخص بعض االرشادات التي تفيدنا يف
فصل الصيف ،فهي وفرية ،نذكر منها:
• لتجنّب البقح البنية بعد التع ّرض للشمس،
يجب تفادي النقص يف الفيتامني " "Eوهي
مضادة لالكسدة ،ومصادرها هي :املنتجات
النباتية خاصة الزيوت (زيت الزيتون) ،صفار
البيض ،بعض املكسرّ ات النية.
• للحصول عىل لون مم ّيز يف الصيف ،ينبغي

تناول اطعمة غنية بالـ Betacarotèneكالجزر
والبندورة .يستحسن رشب عصري الجزر يف
اثناء التع ّرض للشمس .تتحول هذه املادة اىل
الفيتامني " "Aيف الجسم ،ووظيفتها حامية
البرشة .وهي ايضا مضادة لالكسدة.
• ينجم عن ارتفاع الحرارة يف فصل الصيف

االرهاق وعدم النوم ،ما يؤثر يف املناعة.
لذلك ،فان اختيار الطعام الغني بالفيتامينات
واملعادن يف تلك االوقات امر رضوري .كام
ُينصح برشب املاء وتناول الفاكهة ،لكن باعتدال
نظرا اىل احتوائها عىل وحدات حرارية بكميات
كبرية قد تساهم يف زيادة البدانة.

بدائل صحّ ية مفيدة
مع اشتداد الحر ،ينتقي الناس مأكوالت منعشة مثل البوظة وغريها ،وخصوصا تلك التي تحتاج
اىل تربيد دائم .هنا نلفت اىل خطر حصول حاالت تسمم من بعض املواد املثلجة نتيجة عدم
االنتظام يف تأمني الطاقة الكهربائية عىل مدار  24ساعة.
يستحسن التأكد اوال من املكان الذي يتم رشاء هذه املواد منه ،ومدى مطابقة الربادات الحافظة
لها الرشوط الصحية والنظافة ،ألن املواد املثلجة ،يف حال حصول نقص يف توريد الطاقة اليها
ملدة معينة ثم استئنافها مجددا ،تبدأ بالتفكك ثم ال تلبث ان تتجمد مجددا .وهذا يرض
بالصحة ،ويؤدي اىل حاالت تسمم او اآلم يف املعدة ،وخصوصا عند االطفال يف فصل الصيف.
يك نشجع اطفالنا عىل تناول الفاكهة بدال من املواد املصنعة واملثلجة ،ميكن رشاء بعض انواع
الفاكهة ونصنع منها عيدانا من البوظة ونضعها يف الثالجة مثل :الكيوي او الفريز وسواها .وهي
رسيعة وسهلة التحضري ،وتشعرنا باالنتعاش من دون اضافة مواد حافظة او سكر اليها .كام ميكن
الذين يتابعون نظاما غذائيا تناولها ايضا.
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مقال

رياضة
ثالثة ملفات ساخنة الهبت
الوسط الرياضي وخطفت
االضواء من ملفات اخرى :ادراج
املرسوم  8990املعدل في
جدول اعمال مجلس الوزراء،
اقرار التعديالت على القانون
 ،629املشكالت والخالفات التي
رافقت مباريات الدور النهائي
لبطولة لبنان بكرة السلة بني
ناديي الرياضي والحكمة

والجمعيات الرياضية لجهة مامرسة
نشاطاتها ،والرتخيص بانشائها والتحقق
واملراقبة .لكن هذا ال مينع من التدخل
عندما نستشعر ان االمر خرج عن الحدود
القانونية وتجاوز املصلحة الوطنية.

ما حصل بني ناديي الريايض والحكمة محزن ومؤسف وال يليق بتاريخهام العريق.

وزير الشباب والرياضة:
مطلوب كثير من العمل
إلبعاد الرياضة عن السياسة والطائفية واملذهبية
شكلت قرارات وزير الشباب والرياضة
العميد املتقاعد عبد املطلب حناوي يف
ازمة كرة السلة موضوع سجال واخذ ورد
بني االتحاد والوزارة ،وسط اتهامات بتجاوز
الصالحيات والتدخل السيايس ،وتعريض
لبنان لخطر التوقيف دوليا من االتحاد
الدويل لكرة السلة “الفيبا”.
حاورت “االمن العام” الوزير حناوي يف
امللفات تلك ومواضيع تشغل الرأي العام
الريايض.
■ بعد زهاء اربعة اشهر عىل توليك
املنصب ،ماذا اكتشفت يف قطاع الرياضة؟
□ قطاع الرياضة جزء ال يتجزأ من الواقع
اللبناين بكل تجلياته ،وهو يحتاج اىل جهد
استثنايئ ليصبح عىل سكة االداء العاملي.
معظم االلعاب عندنا تدخل يف دائرة
الهواية وليس االحرتاف .وهذا الهيكل
الريايض يحتاج اىل ارادة وتصميم وتعاون
جامعي ،وليس اىل وزارة بعينها.

نلتزم الشرعة االوملبية
ولن نسير بقوانني
تخالف الدستور

القطاعات .رمبا االولويات التي فرضتها
ظروف ما بعد الحرب وما تالها من
تحديات وطنيةّ ،اخرت االلتفات اىل هموم
الشباب والقطاع الريايض .عىل الصعيد
الشخيص لن اوفر جهدا يف سبيل تحسني
هذا القطاع ،ووضع االسس النطالقه وفق
رؤية وطنية واحدة وجامعة.

■ هل صدمك الواقع الريايض القائم؟
□ يحتاج عدد كبري من القطاعات اىل
تحديث وتطوير .املوضوع ليس صدمة او
عدمها .انا ابن هذا الواقع الذي ال يتغري
بكبسة زر ،علام ان اليد الواحدة ال تصفق.

■ َمن يتدخل يف شؤون اآلخر ،السياسة يف
الرياضة ام الرياضة يف السياسة؟
□ هناك تبادل ادوار عىل هذا الصعيد .ويا
لالسف كل يشء يف هذا البلد مس ّيس .االمر
يحتاج اىل كثري من العمل عىل كل الصعد
البعاد الرياضة عن السياسة والطائفية
واملذهبية.

■ اين الخلل يف وزارة الشباب والرياضة،
وكيف ميكن اصالحه؟
□ الخلل ليس يف الوزارة ،امنا يف عدم اعداد
سياسات عىل املستوى الوطني تطاول كل

■ ما هي صالحية الوزارة عىل النوادي
والجمعيات واالتحادات الرياضية واللجنة
االوملبية؟
□ تتوىل الوزارة االرشاف عىل عمل النوادي

■ ملاذا تأخر ادراج املرسوم  8990يف جدول
اعامل مجلس الوزراء القراره؟
□ مرشوع تعديل املرسوم  8990رفع اىل
مجلس شورى الدولة وفقا لالصول االدارية
والقانونية ،للتأكد من استيفائه الرشوط
املنصوص عليها يف القوانني واملراسيم
والقرارات ،والغاء هذه الرتاخيص وفق
االلية املحددة يف املرسوم  ،8990وبالتايل
التأخري ليس مرتبطا بوزارة الشباب
والرياضة بل باالطر القانونية التي يجب
سلوكها.
■ هل تؤيد ادخال تعديل عىل عبارات
يف بعض مواد القانون  629لتتامىش مع
التعديالت عىل املرسوم  ،8990وال تتعارض
والقوانني الدولية والرشعة االوملبية؟
□ كل ذلك خاضع للدرس والتدقيق انطالقا
من التزام لبنان القوانني الدولية والرشعة
االوملبية ،ومبا ال يتعارض والقوانني اللبنانية
التي تحدد االطار يف مقاربة كل القضايا
التي تطرح عىل نحو ال يؤدي اي اداء معني
اىل فرض التزامات عىل لبنان ،ال تتوافق مع
قوانينه ودستوره وثوابته.
■ اعترب البعض ان هذه التعديالت تقلص
من صالحيات وزارة الشباب والرياضة
ودورها الرقايب عىل النوادي واالتحادات
الرياضية واللجنة االوملبية؟
□ كل ما يطلق القطاع الريايض نحو
العاملية لن نقف عائقا امامه .املسألة
ليست صالحيات ،وامنا كيفية تنفيذها وفق
قاعدة الحقوق والواجبات .لن تقف الوزارة
حجر عرثة امام االلتزامات التي تفرضها
الرشعة االوملبية الدولية .لكن يف الوقت
عينه لن تسري بقوانني تخالف الدستور
اللبناين وثوابته.

العنف في املالعب...
تربية وثقافة
بعد ايام قليلة تتجه االنظار اىل الربازيل التي تستضيف كأس العامل لكرة القدم يف
نسختها ا اربعة احداث رسخت صورة العنف يف املالعب اللبنانية ،يف ظاهرة غري
مألوفة قدمت انطباعا سيئا عن الرياضة اللبنانية ،وحولت املالعب من ساحات
للتنافس الريايض اىل حلبات للتدافع والتضارب واللكم والركل ،من دون رادع او
ضابط.
من نهايئ بطولة لبنان بكرة السلة لنوادي الدرجة االوىل للرجال بني ناديي الريايض
بريوت والحكمة بريوت ،ونهايئ بطولة لبنان بكرة اليد لنوادي الدرجة االوىل للرجال
بني السد والصداقة ،وقبلهام مباراة يف الدور النصف النهايئ لبطولة لبنان بالكرة
الطائرة ،ومباراة بكرة القدم يف دوري الشابات بني اكادميية الفتاة وبريوت ،من كل
ذلك خرجت الصور البشعة التي ش ّوهت ،ليس االلعاب االربع فحسب ،بل الرياضة
اللبنانية عموما.
ورغم ان هذه االحداث ليست جديدة وكانت شبه متوقعة ،اال ان اليسء هذا
املوسم انها اصبحت منترشة عىل نحو واسع وتصاعدي .تقود رياضتنا اىل مسار
يحولها من التنافس الرشيف بروح رياضية اىل فرصة لتصفية حسابات سياسية،
طائفية ومذهبية ،ومناسبة للرتاشق بكل انواع العبارات املؤذية املليئة باالحقاد
التي تعزز االختالف يف بلد وصفه القديس يوحنا بولس الثاين بـ»الرسالة» ،ومجتمعه
يتغنى باالنفتاح والتعايش .لكن مامرساته تدل عىل عكس ذلك.
صحيح ان العنف يف املالعب اللبنانية ،والعاملية حتى ،ليس امرا طارئا .اال ان الخطر
يف العنف املستجد يف مالعبنا ،هو وقوف جيل شاب خلفه ترىب عىل االختالف
الطائفي ،واالنقسام املذهبي ،والنزاع الحزيب ،واالنقسام السيايس .جيل ال يتقبل
الخسارة .بل يبحث دامئا عن االنتقام والثأر عىل طريقته .جيل ال يؤمن باالختالف،
وال يعرتف بالتنوع .بل يرفض الرشاكة ،ويلهث وراء االستئثار واالنغالق.
الطامة الكربى يف رياضتنا ،ان غالبية النوادي محسوبة عىل طوائف واحزاب.
االخطر ان بعض هذه النوادي تحول منصة للسياسيني والحزبيني يستخدمونها
للظهور االعالمي ،وتسويق انفسهم وتعزيز نفوذ حزبهم.
وكام رضبت السياسة قطاعات البلد كله ،ها هي ترضب مجددا املالعب الرياضية.
انعكاساتها واضحة وجلية عىل الرشيحة االكرب من الجمهور الذي هو يف غالبيته من
الشباب املندفع ،واملتحمس الذي ينقل الخالف والتوتر السيايس اىل املالعب ،فتأيت
الهتافات والشعارات نسخة طبق االصل عن الرتاشق السيايس ،لكن بعبارات اوضح
واقىس ،وتعرب عن حقيقة ما يكمن يف نفوس مطلقيها.
صحيح ان الحرب انتهت منذ اكرث من  20سنة .لكن ذيولها ال تزال حارضة يف طريقة
تربية االجيال املتوارثة وتنشئتها ،وقد اعتادت عىل الفوىض وغياب الدولة وعدم
املحاسبة والفلتان االجتامعي واالمني وانعدام الضوابط.
الرياضة يف الدول مرآة املجتمع ،وصورة طبق االصل عن تربيته وثقافته وحضارته.
بني مشهد جمهور يجمع املهمالت من مدرجاته رغم خسارة فريقه ،كام فعل
الجمهور الياباين بعد مباراة منتخبه امام ساحل العاج يف مونديال الربازيل ،ومشهد
تحطيم املقاعد وتكسريها ورمي العبوات الفارغة عىل ارض امللعب اعرتاضا عىل
خسارة ،كام فعل جمهور الرياضة يف لبنان ،اختالف كبري وفارق شاسع ليس يف
الروح الرياضية فحسب ،بل يف الرتبية والثقافة واالنتامء الوطني.
نجيب نصر
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■ هل تعتقد ان هناك َمن يستهدف دور
وزارة الشباب والرياضة وصالحياتها تحت
غطاء الرشعة االوملبية؟
□ اميل انا يف طبعي اىل االيجابية والنيات
الصادقة ،وارفض نظرية املؤامرة.

ال مانع من التدخل في
الجمعيات والنوادي
واالتحادات عندما نستشعر
ان االمر خرج عن الحدود
■ كيف يتم توزيع املساعدات املالية عىل القانونية وتجاوز
النوادي واالتحادات الرياضية؟ وما هي املصلحة الوطنية

املعايري املعتمدة؟
□ يف حال صدرت التعديالت عىل املرسوم
 8990والقانون  629ستبقي الوزارة يف جزء
كبري من اعاملها عىل املشاريع االمنائية
الرياضية لكل املناطق اللبنانية ،واالتحادات
واالندية والجمعيات الناشطة التي لديها
انجازات رياضية كشفية وشبابية.

■ ماهو ردك عىل ما يتم تداوله من انك
وقعت عىل اوامر رصف مساعدات مالية
الندية معينة بقيمة  300مليون لرية لكل
ناد؟
□ هذا االمر سبق ان اثري يف االعالم .للوزير
حرية التقدير والتوقيع .اذا كان املقصود
نادي الريايض عمشيت فقد وقعت
مساعدة له وليس االمر رسا ،وهو يستحق
اكرث بكثري .كذلك وقعت مساعدات مببالغ
مامثلة لنواد يف الشامل والجنوب والبقاع
والجبل.
■ َمن يحدد قيمة املساعدة لكل ناد او
اتحاد او جمعية رياضية؟
□ املساعدة يتم تحديدها وفق املتوافر من
املال ،واستنادا اىل ما يقوم به النادي من
عملية تطوير عىل مستوى البرش والحجر.
هناك آلية لرصف املساعدات داخل الوزارة،
وهي معروفة وليست رسا ،وواردة يف
املرسوم  .8990املبلغ الذي رصف لنادي
الريايض عمشيت شمل املنشأة الرياضية
للنادي التي تحمل اسم الرئيس ميشال
سليامن.
■ البعض يتهم الوزارة باستخدام ملف
املساعدات لخدمة مآرب واهداف سياسية؟
□ املساعدات تصل اىل َمن يستحقها .واذا

تم قياس منح املساعدات وفقا لالبعاد
السياسية فهي تشمل كل اطياف االنقسام
السيايس اللبناين بال استثناء ،واالتهامات
مردودة اىل مطلقيها .لقد طلبت من رئيس
لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ايب
رميا ومن رئيس قطاع الرياضة يف التيار
الوطني الحر جهاد سالمة خالل زيارتهام يل
يف مكتبي تحضري ملفات املساعدات املالية
للنوادي التابعة للتيار لتسهيل انجازها
برسعة ،فهل تكون الوزارة تستخدم هذا
امللف يف السياسة؟
■ تدخلت يف ازمة كرة السلة ،وهددت
بحل االتحاد ثم تراجعت ،فام حقيقة ما
حصل؟
□ ويا لالسف هناك َمن ال يروق له
عودة كرة السلة اىل مسارها الطبيعي ال
سيام بعد رفع الحظر الدويل عن االتحاد.
عندما حصلت املشكلة خالل مباراة ناديي
الريايض والحكمة كان ال بد ،من موقع
مسؤوليتي ،من ان اضع الجميع امام
مسؤولياتهم حتى ال تتحول اللعبة التي
صارت يف مصاف العاملية كابوسا يؤرق
لبنان واللبنانيني .كان تهديدي من موقع
املحفز لكل املعنيني برضورة حزم امرهم،
ووقف الحالة االنحدارية يف االخالقيات
التي يجب ان تتوافر خالل مامرسة اللعب.
منذ البداية طلبت ،بالتنسيق مع وزير
الداخلية نهاد املشنوق ،كذلك مع رئيس
الحكومة متام سالم ،ان تجرى املباريات
املتبقية وفقا للنظام املعمول به ومن دون

جمهور السباب امنية .وهذا ما حصل يف
النهاية .مل اتراجع وفق منطق الدولة
التي تحتضن الجميع .فاالتحاد مل يتخذ
االجراءات املناسبة للحؤول دون حصول ما
حصل منذ املباراة الثانية.
■ كيف تصف ما حصل بني ناديي الريايض
والحكمة يف الدور النهايئ لبطولة لبنان
بكرة السلة؟
□ امر محزن ومؤسف ،وال يليق بتاريخ
الناديني العريقني اللذين حققا البطوالت
العربية واالقليمية والدولية ،وامل يف ان
يكون ما حصل خامتة كل الشواذ يف املالعب.
سنكون باملرصاد لكل املصطادين يف املياه
العكرة والعاملني عىل تأجيج املشاعر غري
الوطنية.
■ لقد تابعت بعض املباريات يف امللعب.
هل انت راض عام سمعته من هتافات
وشعارات وما رأيته من مشاهد يف املبارتني
الثالثة والرابعة؟
□ االمر مؤسف .هناك بعض املوتورين
والغوغائيني وعددهم قليل ،لكنهم
يهيمنون باسلوبهم الرخيص عىل الجو
العام للمباريات .لذا عىل رابطات الجمهور
يف النوادي ،بالتعاون مع اداراتها واالتحاد،
اتخاذ كل االجراءات التي تحول دون دخول
هذه املجموعات الصغرية اىل املالعب
لتعكري اجوائها .يحب نرش ثقافة الرياضة
الحقيقية التي ترتكز عىل الروح الرياضية،
وقبول نتيجة الربح والخسارة من دون
ردات فعل غري اخالقية.
■ هل صحيح ان مباريات كرة السلة كانت
تشكل تهديدا للسلم االهيل؟ ما الذي
دفعك اىل الدعوة اىل اقامتها من دون
جمهور؟
□ لبنان يف حاجة اىل مزيد من مساحات
الهدوء والطأمنينة وليس اىل التوتر
والتوتري ،واي باب او نافذة تعرب منها ريح
نتنة سنقفلها ايا تكن النتائج والتداعيات.
اقامة املباريات من دون جمهور افضل
بكثري من ترشيع الباب امام بعض صغار

						
معظم االلعاب عندنا تدخل يف دائرة الهواية وليس االحرتاف

العقول والنفوس لتوتري االجواء .ال مجال
عىل االطالق لتعريض السلم واالستقرار
الي خطر من اي جهة اىت .فعل الكلمة
املسيئة يف كثري من االحيان اكرب من
الرصاصة ،بدليل ان ما حصل بعد املباراة
الرابعة بني الحكمة والريايض عىل ملعب
غزير دفعنا اىل اقامة حواجز امنية حتى
الساعات االوىل من الفجر ملنع اي تعد او
اخالل باالمن.
■ هناك َمن وضع القرارات التي اتخذتها يف
اطار خطة مربمجة السقاط االتحاد؟
□ هذا اتهام سخيف .يف الشق االمني،
االتحاد ال يسيرّ الدولة بل الدولة هي
َمن تسري االتحادات كلها .مل نتدخل يف
القرارات الفنية لالتحاد ،بل ان القرارات
التي اتخذتها تستند اىل املادتني  20و23
من املرسوم  8990يف نسخته الحالية.
هديف كان واضحا ،وهو ان ساحات
الرياضة التي يجب ان تكون ساحات
للتنافس الريايض الرشيف يف جو من
االلفة والروح الرياضية ،ومن غري
املسموح ان تتحول اىل ساحة النطالق
رشارة الفتنة.

نادي الرياضي عمشيت
يستحق اكثر بكثير من املبلغ
الذي حصل عليه من الوزارة
ضميري مرتاح تجاه ناديي
الحكمة والرياضي بيروت
واشعر بطمأنينة داخلية

■ انت متهم بأن قراراتك صبت ملصلحة
فريق ضد اخر؟
□ ضمريي مرتاح تجاه ناديي الحكمة
والريايض ،واشعر بطأمنينة داخلية ،وارفض
ان يقال انني ساعدت الحكمة او الريايض.
لقد وقفت اىل جانب الحق ،وهديف كان
تغليب منطق الدولة عىل اي امر آخر.
ساكون يف موقعي لكل لبنان.
■ اين اصبح قرار انشاء املؤسسة الوطنية
الدارة املنشآت الرياضية التابعة للدولة،

(تصوير املفتش ثالث محمد حمود).

وما الذي يعرقل صدوره؟
□ هذا امللف موضوع متابعة .وهو االن يف
دوائر وزارة التنمية االدارية حيث يتم تعيني
االعضاء املتفرغني وفقا آللية التعيينات.
■ كيف تم اختيار االعضاء؟ هل صحيح
ان منطق املحاصصة السياسية والطائفية
واملذهبية تغ ّلب عىل منطق الكفاية؟
□ املوضوع خاضع للدرس وفقا آللية
التعيينات .كل ما سيصدر يكون خاضعا
للتوازن واملناصفة وفق الكفاية وليس عىل
حسابها.
■ ما هي اوجه الشبه بني الوسطني السيايس
والريايض؟
□ يف لبنان االمور تختلط يف ما بينها ،ومثة
تداخل يف مساحات كبرية .لكن املهم ان
يتحىل الجميع بروح املسؤولية الوطنية
والروح الرياضية التي تقوم عىل التنافس
الرشيف وليس عىل الخصام واالحقاد.
السياسة تنسحب عىل الرياضة يف لبنان،
ويا لالسف هي يف الدرك االسفل من هذه
السياسة.
ن .ن.
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نجيب نصر

“الرياضة من أجل التنمية” برنامج األوالد النازحين

نشاطات تبني بيئات آمنة
وتستعيد اإلستقرار إلى طفولة مضطربة
يعاني االوالد في مجتمعات النازحني السوريني واملخيمات
الفلسطينية مشكالت اجتماعية وبيئية ،ما دفع منظمة
“اليونيسف” ونادي «هوبس» الى تنفيذ البرنامج الرياضي املشترك
بالتنسيق مع وزارتي الصحة العامة والشؤون االجتماعية .يشمل
البرنامج اكثر من  10االف سوري وخمسة االف فلسطيني ،الى اوالد
من عائالت لبنانية تقيم في مناطق فقيرة

العاب ترفيهية اعادت البسمة اىل وجوه االوالد املشاركني.

فرح وحامسة واندفاع.

تحت شعار «الرياضة من اجل التنمية» ،يتوخى
الربنامج الريايض املشرتك يف ارشاف «اليونيسيف»
ونادي «هوبس» ،الوصول اىل اآلف االوالد من
خالل انشطة رياضية وتعليمية يف املناطق التي
استقر فيها عدد كبري من النازحني السوريني
يف لبنان .بعد مرحلة اوىل ،ينتقل الربنامج من
االوالد اىل االمهات ،يف متويل لـ«اليونيسف»
من خالل نادي «هوبس» الريايض بالتعاون
مع املنظامت غري الحكومية املحلية يف بريوت
وصور وعكار وبعلبك وطرابلس .اىل مساعدة
االوالد ،يرمي ايضا اىل اعادة بناء شبكة معارف
واصدقاء ،والعودة تدريجا اىل الحياة الطبيعية.
يشمل كذلك توعية االمهات عىل النظافة
البيئية والنظافة الجسدية ،والحامية من العنف
الجسدي والجنيس واالمراض املعدية.
ووفق احصاءات املفوضية العليا لالمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،نزح اكرث من  1.500.000سوري
اىل لبنان منذ انطالق رشارة االزمة يف سوريا هربا
من العنف يف بالدهم .اكرث من نصفهم اوالد
تحت الثامنة عرشة .وتوفر االنشطة الرياضية
ككرة السلة وكرة القدم وااللعاب التنافسية
والرتفيهية الالف االوالد بيئات آمنة للتعبري عن
انفسهم ،وتعزيز عالقات مستقرة يف ما بينهم
والنازحني واملجتمعات املضيفة يف كل انحاء
لبنان.
قصدت «االمن العام» املسؤولة عن برامج
الشباب يف «اليونيسف – لبنان» امل عبيد التي
اكدت اهمية االنشطة الرياضية والرتفيهية،
قائلة« :املرشوع انطلق يف كانون االول ،2013
ويعتمد اساسا عىل العاب رياضية هادفة
كطريقة ممتعة لتعلم قيم ودروس يستفيد
منها االوالد مدى الحياة .اللعب والرتفيه حق
اسايس لجميع االطفال ،كام تعزز هذه االنشطة

الصداقة وتع ّلم مهارات التأقلم لضامن منو اوالد
اصحاء وافراد فاعلني يف مجتمعاتهم».
وكشفت ان اختيار االطفال يتم بالتعاون
مع جمعيات غري حكومية يف بريوت وعكار
وطرابلس وبعلبك وصور ،وقالت« :املرشوع
يشمل اكرث من  15الف ولد واكرث من الف أم،
ويركز عىل اعطاء االوالد من االعامر املختلفة
( 8سنوات اىل  17سنة) الفرصة لتعلم كيفية
التفاعل مع االخرين ،وسبل التعبري عن انفسهم
يف حرية ،وتبادل االراء واالفكار للمساهمة يف
التغيري االيجايب ضمن مجتمعاتهم ،اىل دعم
التناغم االجتامعي وبناء الجسور بني املجتمعات
املحلية من اجل عامل اكرث امانا وعدالة».
اضافت عبيد ان «االوالد يشعرون لحظة
اختيارهم للمشاركة يف االنشطة بالرهبة
والخوف من عدم قدرتهم عىل االندماج .لكن
رسعان ما ينكرس هذا الحاجز عند اختالطهم
مع آخرين من مجتمعات مختلفة .يف البداية
يظهرون خجال وتأقلام بطيئا ،لكن عندما
يتسلمون كرة يندمجون يف اللعب ويعودون
برسعة اىل طفولتهم».
مل تستبعد خيار متديد املرشوع حتى كانون
االول  ،2014مشرية اىل ان «اليونيسف» تدرس
مع املنظامت والجمعيات التي تتعاون معها
التمديد حتى نهاية السنة ،يك يشمل اكرب عدد
ممكن من االوالد واالمهات.
بدورها مديرة املرشوع يف نادي «هوبس»
مريم حافظ اشارت اىل «نجاح املرحلة االوىل
التي انطلقت يف بريوت مع مدربني رياضيني
متخصصني وخرباء يف تنمية االوالد ،وهم يتولون
تدريبهم عىل االنشطة الرياضية والتعليمية
والرتفيهية قبل ان تنترش يف املناطق االخرى
بالتعاون مع جمعيات ومنظامت محلية».
اضافت لـ«االمن العام»« :يتزامن ذلك مع
انطالق املرحلة الثانية التي تشمل تقديم
املساعدات والتدريب المهات سوريات عىل
جوانب مثل النظافة ودعم التأقلم االجتامعي
من اجل متكينهن من ان يكنّ اكرث فاعلية يف
توفري الرعاية الرسهن».
وقالت« :هذا التعاون ليس االول بني هوبس
واليونيسف .اذ سبق ان نفذنا مرشوعا مشرتكا

ابان الحرب االرسائيلية عىل لبنان عام 2006
تحت شعار توعية االطفال وحاميتهم من
خطر االلغام» .واوضحت ان تسعة اآلف ولد
شاركوا يف املرشوع منذ انطالقته ،وهو يشمل
اوالد العائالت السورية النازحة وبعض اوالد
العائالت الفلسطينية النازحة والالجئة يف

هدف البرنامج بناء جسور
بني املجتمعات من اجل
عالم اكثر امانا وعدالة

كرة القدم اللعبة االحب اىل االوالد يف اعامر مختلفة.

االمهات خالل احدى الحصص التدريبية.

املخيامت وعددا من العائالت اللبنانية التي
تعيش يف املناطق املعدمة والفقرية .فقد اوالد
سوريون كثريون لجأوا اىل لبنان شبكة معارفهم
واصدقائهم ،كام يجد كثريون منهم صعوبة يف
التأقلم مع االوضاع والظروف التي ميرون فيها،
اضافة اىل صعوبة تكوين صداقات جديدة.
لذا يهدف الربنامج اىل اعادة يشء من الحياة
الطبيعية اليهم من خالل توفري لقاءات مشرتكة
مع اوالد عائالت فلسطينية ولبنانية يعانون من
اوضاع مشابهة».
وكشفت حافظ ان املرشوع يختتم بإعداد 1000
ولد يك يكونوا سفراء ناشطني لنرش الرسائل
االيجابية بني مجتمعاتهم ومدربني لالنشطة
املتنوعة.
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«مونديال» البرازيل ...في لبنان
البرازيل ،املانيا ،ايطاليا ،اسبانيا ،انكلترا ،هولندا ،فرنسا ،البرتغال،
االرجنتني ،هي الدول التي حظيت اعالمها بالرقم االعلى في سجالت
البيع في السوق اللبنانية .طفرة اعالم غير مسبوقة للدول
املشاركة في كأس العالم بكرة القدم في نسختها الـ 20التي
تستضيفها البرازيل
كل اربع سنوات تتكرر ظاهرة اعالم دول
«املونديال» املرشحة يف تقديرات اللبنانيني
وحساباتهم للفوز بالكأس العاملية .يصبح لبنان
جزءا ال يتجزأ من اللعبة ،من دون ان يكون عىل
مالعب «املونديال» او يف احد فرقه املتنافسة.
بيد ان اللبنانيني يتسابقون اىل االلتصاق
بالحدث ،باملظاهر االستعراضية ،كام باالبتهاج
يف ضوء نتائج املباريات ،كام قبل ذلك باستقبال
«املونديال» قبل ان يبدأ ،ومن ثم تتبع دقائقه
عرب الشاشات الصغرية يف البيوت ،والكبرية يف

املقاهي واملطاعم .كذلك عىل م ّر ايامه .انه
الحدث اللبناين ايضا.

الوان اعالم «املونديال»
ابهى حقا من الوان
اعالم االحزاب

سلوك مرتبط بالعقلية اللبنانية التي لها «يف
كل عرس قرص» .ماركة لبنانية مسجلة قياسا
باحداث دولية سوى «املونديال» ال تجد صداها
بالرضورة دامئا لدى اللبنانيني كالدائر هذه االيام.
جاء توقيت مباريات كأس العامل مناسبا عىل
املستوى املحيل ،خصوصا وان اللبناين كان
يف حاجة ماسة اىل الخروج من ضغط الفراغ
الرئايس ،والجدل الدستوري العقيم ،واالزمات
الحكومية التي ال تشبع ،والعبء املعييش
واالقتصادي وارتفاع اسعار السلع واملواد
الغذائية واملحروقات والكهرباء ،واالنقسامات
السياسية والطائفية واملذهبية العامودية
عىل االلوان حتى ،والخطط االمنية ،وسلسلة
الرتب والرواتب ،وقانون االيجارات ،والنازحني
السوريني ،واالمتحانات الرسمية ،وسواها من

املشكالت االجتامعية التي تثقل كاهله.
مباريات كأس العامل ستلهي اللبنانيني بال ادىن
شك عن كل املشكالت التي تشد عليهم الخناق،
وتعرتض حياتهم اليومية .انه سحر املستديرة
الذي جمع تحت راية االخرض واالصفر للربازيل،
واالسود واالحمر واالصفر الملانيا ،واالخرض
واالبيض واالحمر اليطاليا ،واالزرق واالبيض
واالصفر لالرجنتني ،والربتقايل لهولندا ،واالصفر
واالحمر واالسود السبانيا ،واالزرق واالبيض
واالحمر لفرنسا .هذا السحر حقق ما مل تحققه
املؤمترات السياسية ،اذ جمع جامهري التيار
الوطني الحر وتيار املستقبل وحزب الكتائب
والحزب التقدمي االشرتايك وحزب الله وحزب
القوات اللبنانية وحركة امل والحزب السوري
القومي االجتامعي وحزب البعث وغريها من
االحزاب والجهات واالطراف ،من دون اي
حسابات سياسية او خلفيات حزبية .فاذا الوان
اعالم «املونديال» ابهى حقا من الوان اعالم
االحزاب.
شكل «املونديال» موسام تجاريا بامتياز.

فالتاجر اللبناين ال يف ّوت حدثا سياحيا ،سياسيا
كان ام رياضيا ،اال يستغله بشطارة .لذا ،انترشت
اعالم اثنتني وثالثني دولة يف املحال وعىل
العربات ومع الباعة املتجولني عىل الطرق،
اىل االكسسوارات املرافقة لكل علم :اساور
يدوية ،قبعات ومناشف ،عالقات مفاتيح،
صور وملصقات وسواها .اجمع اصحاب
املحال والباعة عىل ان اكسسوارات املنتخبني
الربازييل واالملاين االكرث مبيعا .تالهام االنكليزي
واالرجنتيني والهولندي واالسباين والربتغايل ،يف
حني ان االقبال عىل اكسسوارات املنتخبات
االخرى كان متفاوتا .االسعار تراوحت بني الف
لرية و 150الف لرية.
كذلك عمد اصحاب املقاهي واملطاعم يف بريوت
ووسطها التجاري ،وبعض املناطق واملصايف،
الذين اعتربوا «املونديال» عامل جذب للزبائن،
اىل تجهيز صاالتها وقاعاتها بشاشات عمالقة،
واجهزة صوت متطورة ،وتزيينها باالعالم
والصور والشعارات ،اىل عروض تشجيعية يف
املأكل واملرشب.
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رياضة
هنا ينبغي طرح السؤال االيت :كيف اختار
اللبناين منتخبه املفضل ،وما هي املعايري التي
اعتمدها؟
ال ميكن تجاهل ان الفريقني االكرث شعبية يف
لبنان هام الربازيل (بطل العامل خمس مرات)
واملانيا (ثالث مرات) ،يليهام كل من ايطاليا
واالرجنتني وانكلرتا واسبانيا وفرنسا والربتغال.
االول شعبيته متوارثة منذ اعوام طويلة عندما
سطع نجم «السامبا» مع غارينشيا وزاغالو
وريفيلينو والجوهرة السوداء بيليه وكارلوس
البريتو وجرزينيو ،ثم سقراط وجونيور وزيكو،
والحقا رونالدو وروبرتو كارلوس ودونغا
والحارس تافاريل .وال شك يف ان اللقب الخامس
عام  2002كان االغىل ،وتجاوز تأثريه تثبيت
الشعبية الربازيلية اىل مضاعفتها بعدما جاء
عىل حساب الغريم التقليدي املانيا الذي سقط
بنتيجة  0 – 2باصابتني للنجم الظاهرة رونالدو.
يف املقابل ،بدأت شعبية املنتخب االملاين
«املانشافت» تكرب عىل الصعيد املحيل يف
مثانينات القرن املايض ،عندما كان تلفزيون
لبنان يعرض اسبوعيا مباريات الدوري االملاين
«البوندسليغا» ،فتعرف جيل بكامله اىل الالعبني
االملان الذين متكنت مجموعة كبرية منهم،
مثل برايترن ورومينيغه وهروبيش وماغات
وليتبارسيك وفوسرت والحارس الشهري طوين
شوماخر ،من احراز اللقب الثالث عام .1990
ومع انتشار الوسائل االعالمية املتطورة ،وطفرة
املحطات الفضائية التي تسابقت اىل نقل البطوالت
االوروبية بكرة القدم ،بدأت خيارات اللبنانيني
تتوزع عىل منتخبات اخرى من خارج نادي الكبار،
وبتنا نشاهد اعالما لدول مثل اسبانيا بطلة اوروبا
وحاملة لقب كأس العامل  ،2010والربتغال منتخب
النجم العاملي كريستيانو رونالدو.
الظاهرة الالفتة هذه السنة ان اكرث من رشفة
او سيارة او دراجة نارية رفعت اكرث من علم،
بينام غاب العلم اللبناين عن غالبية الرشفات
والسيارات اال قلة.
نشري هنا اىل ان مشاركة لبنان يف «املونديال»
كانت متاحة يف هذه التصفيات خالفا للمرات
السابقة .اذ بلغ املنتخب الوطني ادوارا حاسمة،
وحقق انتصارات غري مسبوقة عىل منتخبات

األمن العام في نصف ماراثون
طرابلس الدولي الخامس
نظمت جمعية “معا لبنان” ،باالشرتاك مع االتحاد اللبناين اللعاب القوى،
نصف ماراثون طرابلس الدويل الخامس  2014انطالقا من معرض رشيد كرامي
الدويل ،اىل مسافة  21كلم ،عرب شوارع مدينتي طرابلس وامليناء.
شارك يف السباق نحو  600عداء من لبنان ودول عربية واجنبية ،وعسكريون
من الجيش وقوى االمن الداخيل وامن الدولة والدفاع املدين وفوج اطفاء
بريوت ،وعدد من االندية والجمعيات.
كذلك شارك فيه اربعة عسكريني من املديرية العامة لالمن العام ،جاءت
نتائجهم عىل الشكل اآليت:
 املفتش ثاين احمد فنصه بـ 1:40ساعة. املفتش ثاين خرض ديب بـ 2:05ساعتني. النقيب طارق الحلبي بـ 2:15ساعتني. املفتش ثاين محمد عالء الكبي بـ 2:30ساعتني.وحاز املتسابقون الذين اجتازوا خط النهاية ميداليات تذكارية.

نصف ماراثون طرابلس الدويل.

 ...وفي تمرين سير للفوج املجوقل
(تصوير املفتش املؤهل ريشار عامد).

اعالم البرازيل واملانيا االكثر
مبيعا بني الدول الـ32
املشاركة في الـ{مونديال»
عريقة عىل ارضه وخارجها مثل كوريا الجنوبية
والكويت واالمارات العربية املتحدة ،وكان
عىل بعد خطوات قليلة من بلوغ «مونديال»

الربازيل لوال تورط بعض الالعبني يف املراهنات
والتالعب بنتائج املباريات ،لكسب اموال غري
رشعية اضاعت عىل املنتخب الوطني فرصة قد
ال تتكرر يف الحقبة املنظورة.
رغم ذلك ،فان حرص اهتامم اللبنانيني ،طوال 31
يوما كل اربع سنوات ،مبشاهدة كرة تركلها ارجل
نجوم عامليني يف اهم مسابقة بكرة القدم ،قد
تنسيهم ـ وان لفرتة قصرية ـ انهم هم «الكرة»
التي تتقاذفها جهات محلية واقليمية ودولية،
لعقود خلت ،لتحقيق اهداف ملصلحتها داخل
الشباك اللبنانية او خارجها.

نظم الفوج املجوقل يف الجيش برعاية قائد الجيش العامد جان قهوجي،
باالشرتاك مع جمعية “انصار الوطن” ،مترين سري بعنوان “منوصل
سوا” ،ما بني بلديت كفردبيان وفاريا يف كرسوان.
شارك يف السباق نحو الف متسابق من الذكور واالناث (من كل
االعامر) ،ومن جنسيات عربية واجنبية ،وعسكريون من الجيش

سباق الفوج املجوقل.

وعنارص يف الدفاع املدين والقوات الدولية املوقتة يف لبنان ،وجمعيات
كشفية لبنانية من املناطق املختلفة .و ُق ّسم املتسابقون اىل اربع فئات:
فئة الذكور مع حواجز ،فئة الذكور من دون حواجز ،فئة االناث مع
حواجز ،فئة االناث من دون حواجز.
انطلق السباق الساعة  8.00من محمية ارز كفردبيان  -مفرق امليدان
يف اتجاه سد شربوح يف فاريا ،اىل مسافة  18كلم عرب االرايض الوعرة
وغري املع ّبدة والجبال واملرتفعات املحيطة بالسد.
وشارك النقيب طارق الحلبي من املديرية العامة لالمن العام ضمن
فئة الذكور مع حواجز ،وقد تضمن  7حواجز 15 :مرتا دواليب مطاطية،
 30مرتا زحفا تحت سلك شائك ،عبور مانع مايئ طوله  50مرتا وعمقه
 2.5مرت عرب جرس خشبي ضيق مركز عىل براميل عامئة ،االنزالق عىل
الحبل بالبكرة ( بويل ) من ارتفاع  10امتار اىل مسافة  200مرت ،عبور
الحبلني املتوازيني ملسافة  50مرتا عىل ارتفاع  6امتار ،الهبوط اىل حفرة
(قاموع) بعمق  80مرتا وسحب دوالب مطاطي من قعرها اىل رأسها،
رماية خمس طلقات من بندقية “.”M 16
وقطع النقيب الحلبي املسافة بـ 3:12ساعات ،وحل يف املركز  26ضمن
فئته ،وحصل عىل شهادة مشاركة يف السباق.
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كلمات متقاطعة

إعداد نعوم مسعود

1

مثل في الدائرة

كلمات متقاطعة

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

3
4
5
6
7

ل

ب
ل
ز ت ظ
ا
ث
ث ر د
ق
ر ب ت
ز
س ك دك
ن
ا ك
س ك ق
ز و
ق
ت ج ا ظ ر ث ي ب س ن د
ظ
د ء ت ة ر و ب
ر و ي
ك
د ت
ك
ة
ء
ك ل
ع
د ت ك
ء
و
ة ر

9
10
11
13
14
15

عموديًا

– واحة ومقاطعة ونهر صيني 10-
 1مرسحية ملنصور الرحباين – نسيجانىشء عام  9- 1896رشكة الزيت
 1منظمة عسكرية سياسية تأسستعام-1
عاصمة
بروكسل
تأسست عام
عسكرٌة
الرئٌسًكأس وكوب – طعم الحنظل
بلجٌكافيهودورهاللتعريف –
السفينة فتهب
ُنصب عىل
مركزها واسع ي
1949مجاالت
السعودية تعمل يف
عاصمةسٌاسٌة العربية
منظمة بروكسل
 1949مركزها
مدينة قدمية يف مرص تقع يف
لبنانً اطالل
جمهورٌة 11-
رئٌسجزم – نحصل
العسكرٌةسيرّ2ها 2--حرف
القوة الرياح وت
والبرتوكيامويات
النفط والغاز
حرٌةاسة حرية
الرئييس حر
بلجيكا ودورها
راحل
الطبيعيمن خالل
وحماٌتها
الدول االعضاء
حراسة
اعلى– بلدة يف شامل لبنان مركز
جزيرة اسوان
الثمرة
قلب
–
اوروبية
عاصمة
–
عليه
او
االمر
يف
ضعف
–
الفاكهة
من
–
القوة
خالل
من
وحاميتها
االعضاءكاتب وشاعر وناقد فرنسً فً العصر الكالسٌكً  -3نهر ٌعبر مدٌنة روما االٌطالٌة –
الدول –
قضاء الكورة – دوائر من حديد تتصل
 3اكرب مدن والية بنسلفانيا االمريكيةالعمل او البدن  10-عاصفة بحرية –
العسكرية  2-رئيس جمهورية لبناين
وقبراؤها– اومن
يتألف 5
االطليسللندبة
عالمٌة –
ماركة11-غاالت
استوائٌة
الٌونان
جبل فً
حلقاتها بعضها ببعض 12-
رمس اجز
من700-
ومفاتٌحارخبيل يف
–
عكسها
– اوروبية
عاصمة
-4يف فاكهةوالدي –
فرنيس
وشاعر وناقد
راحل – كاتب
القطرٌة
بروفيدانس قناة
تعملنيوحالٌا فً
اعالمٌة سورٌة
اسبانً
الحٌواناتنهر–يعربعائلة
فرنسية – نهر يف اوروبا من روافد
عاصمتهالجزٌرةمدينة
جزيرة اهمها
عائلة-6سيدة فرنسا
قدمالعود –
كرةاوتار
مدينة العب اغلظ
العرص الكالسييك 3-
امىض االمر – انقاد الوامر
الدانوب –
عاملية – ملع
من نفط
– رشكة
ناساو 4-
عاملية ملنتجات
السابقة – رشكة
اليونان -لعباالوىل
جواب جبل يف
االيطالية – اعىل
االسم
الربق للنداء –
االسد –
اسماء
فاصدرت الحانا
موسٌقٌة
على آلة
الرفض 7
روما –
من علامء الطبيعة الفرنسيني
13الوالد
احل
ر
لبناين
جمهورية
رئيس
عائلة
–
مستطيل
حجر
12الطاولة
كرة
لعبة
غاالت
ماركة
–
استوائية
 4فاكهةاالول ألدٌب مصري راحل  -8نهار ولٌل – مؤشر صناعً الكبر  33شركة صناعٌة امٌركٌة فً 5اغنية للفنان العاطفي هاين العمري – له "دائرة املعارف النباتية" – مدينةيوضع عىل القرب – عمر – يف الصحراء
ومفاتيح عاملية – للندبة  5-رمس وقرب
والية مجاالت
تعمليف فً
السعودٌة
العربٌة
9 1896
انشىء –عام
النفطصات الضفدع  14-انتزع
سويرسية –
 6مدينةخطة او تصميام
شركة –الزٌت اع ّد
-13نهر اسباينشامة يف البدن
نٌوٌورككرة قدم
بورصةعائلة العب
– من الحيوانات –
ايوا االمريكية – احسان – عاصمة اوروبية قهرا واختالسا – يغلق الباب – دولة
اسباين  6-اعالمية سورية تعمل حاليا يف فيلسوف يوناين – اله مرصي  14-من
اوروبية  15-مخرج سيناميئ مرصي راحل
 7لهو ومرح – جهاز لحفظ املأكوالتاالحجار الكرمية – شحم البدن – رشكة
قناة الجزيرة القطرية – جواب الرفض
بواسطة الكهرباء – مدينة املانية – مادة ذو شهرة عاملية – من اآلالت املوسيقية
الكرتونيات يابانية رائدة  15-اديب
 7لعب عىل آلة موسيقية فاصدرتالرشقية
قاتلة  8-رائد فضاء سوفيايت راحل واول
ومفكر وصحايف وشاعر مرصي راحل
الحانا – من اسامء االسد – للنداء –
انسان يتمكن من الطريان اىل الفضاء
االسم االول ألديب مرصي راحل  8-نهار وعضو سابق يف مجلس النواب
الخارجي والدوران حول االرض – لقب
وليل – مؤرش صناعي الكرب  30رشكة
االمري  9-حرف نصب – االحزان والشجون
صناعية امريكية يف بورصة نيويورك
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من 7
حروف :نهر اورويب
الليطاين – ابراهيم – اكسفورد
– العايص – ابو عيل – النيل –
ايل – بارانا – بالت – بيز – تاميز
– تيرب – جارون – خص – دجلة
– رون – روت – زيزير – سافانا
– سارت – سني – شالالت جزين
– شط العرب – شينانو – طربية
– عرقا – فكتوريا – فولغا – كارا
– موسكوفا – ميسيسيبي –
ماالرن – مارن – نيفا – هوغيل
– يوكر – يانا
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حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة

كمايريل

لدانوؾم

ميلعااد

جسارن

ايشةرؾ

عةضار

يرنشي

وردمي

غسسور

دسعتمو

زاطنر

بديغ

ةطوؾ

جامحل

طقساس

ربازلاي

װ

װ

װ

װ

36

41

33

26

حدث يف مثل هذا الشهر

=

=

=

=

32
37
31
36

 -1جبل ٌقع على الحدود العراقٌة ـ السورٌة ٌبلػ ارتفاع اعلى قمة فٌه
متراشهر الشخصيات الخيالية يف عامل
-9 1200
اقية ـ
 -1جبل يقع عىل الحدود العر
شروط اللعبة
 -2مخزن او مبنى تجاري لتخزٌن
البضائعيبلغ ارتفاع اعىل قمة فيه الرواية والسينام .صديق الحيوانات
السورية
هذه اللعبة مك ّونة من
انها امٌرة بٌزنطٌة .روت قصتها "الشاهنامه"
 -3زوجة ًكسرى الثانً ملك الفرس.
املتوحشة وبطل مغامرات غريبة
1200قٌلمرت		
 16مستطيال .فوق كل
 -4الذهب الخالص
 -2مخزن او مبنى تجاري لتخزين  -10قطعة من القامش يمُ سح بها
حروف
مستطيل تتبعرث
ُ
		
باملنديل
عرف
ت
و
الوجه
				
البضائع
جواباًشدة ما تحدثه الزالزل من تأثٌرات مختلفة على االنسان والمنشآت والبٌئة
لوصؾ
معدل
عند مقٌاس
-5
انتظامها تشكل
العدالة  -11جرس ساحيل فاصل بني محافظة
ملكعنالفرس.
الموازٌنكرسى
اضبط زوجة
دقٌق ٌُعتبر -3
الثاينُعبّر به
واقومها وٌ
مٌزان
او
آلة
-6
لألسئلة الواردة أدناه.
القلبروت قصتها جبل لبنان ومحافظة لبنان الشاميل
بيزنطية.
امرية
انها
قيل
األسئلةعالمً راحل احد رواد جراحة
طبٌب لبنانً
عند عائلة
-7
معرفة أحد
 -12اطالق النار من االسلحة الحربية
"الشاهنامه"
-8
خشن نسج على صفٌحة من خشب ٌنظؾ بها الجوخ
الجوابشعر
نضعآلة من
داخل
يف محافل االفراح واالعياد واالحزان
 -4الذهب الخالص		
-9
ؼرٌبة
مؽامرات
وبطل
المتوحشة
الحٌوانات
صدٌق
.
والسٌنما
الرواٌة
عالم
فً
الخٌالٌة
الشخصٌات
اشهر
املستطيل مع رقم السؤال  -5مقياس معدل لوصف شدة ما  -13نوع من االسامك عىل ساحل
ُ
-10
تحدثهوتعرؾ
ملعرفةٌُمسح بها الوجه
دواليك.القماش
قطعة من
وهكذا
		
بالمندٌل تأثريات مختلفة البحر االبيض املتوسط
الزالزل من
-11
والبيئةالشمالً
ومحافظة لبنان
محافظة جبل
ساحلً
صحةجسر
نجمع
األجوبة
 -14حارس الليل وهو من كان ييضء
لبنانواملنشآت
االنسان
فاصل بٌن عىل
-12
واالعٌاد
االفراح
املوجودة من
اطالق النار
واالحزان املشاعل عىل الطرقات يف الليايل
ُعترب اضبط
دقيق ي
محافلزان
الحربٌةآلةفً او مي
داخلاالسلحة -6
األرقام
-13
املوازيناالبٌض
على ساحل البحر
االسماك
من
نوع
المتوسط ُيعبرّ به عن املظلمة زمن العثامنيني
واقومها و
املستطيالت ليك تتطابق
اشهر املناطق السكنية
المشاعل على الطرقات فً اللٌالً المظلمة-15زمناحدى
العدالة		
العثمانٌٌن
وهويفمن كان ٌضًء
اللٌل
حارس
 -14األرقام املوجودة
مع
احل كلفة وارقاها يف العاصمة املرصية واكرثها
ر
عاملي
لبناين
طبيب
عائلة
-7
-15
المناطق السكنٌة وارقاها فً العاصمة المصرٌة واكثرها
اشهر
أسفلاحدى
الشبكة.
ويسار
			
كلفة
رواد جراحة القلب
احدبذره
 -16آلة ُتستعمل لتخلٌص القطن من
 -8آلة من شعر خشن نسج عىل  -16آلة ُتستعمل لتخليص القطن من
صفيحة من خشب ينظف بها الجوخ بذره

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

اديب ولغوي ومؤرخ عبايس من اهل نيسابور
( ،)1038-961لقب بجاحظ زمانه .من مؤلفاته
«يتيمة الدهر يف شعراء اهل العرص»

8

SU DO KU

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 10+9+8+3+1سلسلة جبال روسية
 = 11+12+2+14+13صحيفة سورية
 = 4+7+5رقاد
 = 16+15+6خالف بنت

مستوى وسط Sudoku

مستوى صعب Sudoku
2

متوز  :1798وصول االسطول الفرنيس
بقيادة نابليون بونابرت اىل سواحل
االسكندرية ليبدأ اول تواصل حقيقي
بني الرشق والغرب
متوز  :1958انتخاب قائد الجيش
اللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية
اللبنانية
متوز  :1968وفاة الشاعر اللبناين
بشارة عبدالله الخوري املعروف
باالخطل الصغري
متوز  :2004محكمة العدل الدولية
تقر بعدم رشعية الجدار الفاصل
الذي بنته ارسائيل يف الضفة الغربية

5

3

6

8

1

6

3

7

9

1

5

8

5
2

4

5

1
3

4

9

8

9

7

5

3

4

8

6

1

2

6

7

8

5

4
3

7
6

1

مستوى صعب
5

2

1

9
6
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معلومات عامة

اذا ذاب كل الجليد يف القارة
القطبية الجنوبية ،فان مستوى
املحيطات والبحار سريتفع مبعدل
 70مرتا .االمر الذي يعني ان ربع
اليابسة ستغمره املياه
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5

9

7

1

9

7

شروط اللعبة

9

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

مستوى سهل Sudoku
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مستوى سهل

حلول العدد 9
طرائف

سئل الكاتب االيرلندي الساخر جورج
برنارد شو يوما عن رأيه يف االقتصاد
العاملي ،فقال" :متاما ككثافة لحيتي
ورأيس االصلع  ...غزارة يف االنتاج
وسوء يف التوزيع"

أقوال مأثورة

"من االفضل لك ان تغلق فمك وترتك
الناس يعتقدون انك احمق ،من ان
تفتحه ومتحو كل شك"
(مارك توين)

حل حروف مبعثرة

 1شامغ  2-تشيخوف  3-بردعة 4الصفا  5-باوباب  6-بلطة  7-ال ْربوة 8فليمنغ  9-الساكو  10-يوان 11فوشيا  12-كوليزه  13-سلسبيل 14-بينوشيه  15-طرنيب  16-عنقاء

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

5

ماري ترييز

حل اسماء من التاريخ
ليوناردو دا فينتيش

حل مثل في الدائرة

إخفض راسك عند فقش املوج

حل مستوى وسط Sudoku
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مستوى صعب

حل الكلمة الضائعة

حل مستوى سهل Sudoku

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

افقيا
 1ضهر القضيب – اوديب  2-هاشم االتايس – بون  3-ورق– معنوي – داليك  4-رو – شاة – تارن  5-اندورا ال فيال – مو
 6الم – تلونهم – ركام  7-شل – ليام – روماريو  8-ورف– نرسين – مرتاس  9-يشيد – نهدف  10-ري – والد – آسيا
– هل  11-دار – حريب – سوخوي  12-ياقة – هرت – لن 13-
نرس – رش – بروناي  14-ينوح – كانو – ينفك  15-ڤاسكو
دي غاما – صور

مستوى سهل

عموديا
 1ضهور الشوير – جنيڤ  2-هارون الرشيد – رنا  3-رشق– دم – يف – ايسوس  4-ام – شو – دورا – حك  5-المارتني
– قس  6-قلعة املسيلحة – كد  7-ضأن – لوار – در – شاي
 8يتوبان – ين – بهرنغ  9-باي – فهرنهايت – وا  10-تيمو– دس – رب  11-ايدال – ممفيس – ريا  12-ارارات – اوزون
 13دبلن – كرره – نفص  14-يوك – مايا – هوالكو 15-بنيتو موسوليني
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بقلم رئيس التحرير المسؤول
العميد اإلداري منير عقيقي

الشراكة بني املواطن ورجل األمن
مع ّقدة وسهلة يف الوقت نفسه العالقة املتبادلة بني
املواطن ورجل االمن .فهي ترتاوح ما بني حاجة كل
منهام اىل اآلخر من ضمن حال تكاملية تحكمها
الثقة املتبادلة ،باوجهها كلها متى كانت االمور
طبيعية .يف حال العكس ،فإن اي خطأ يصيب هذه
العالقة يؤدي اىل النفور بينهام يك تكون اوىل النتائج
طالق شامل بني الطرفني.
درج اللبنانيون عىل تسمية كل َمن يرتدي بزّة
عسكرية بـ"الوطن" .صفة تخترص كل ما يختزن
لدى املواطن من مكنونات وجدانية وعاطفية تجاه
َمن رصخ بأعىل صوته تحت العلم" :اقسم بالله
العظيم ان اقوم بواجبي كامال زوداً عن علم بالدي
ودفاعا عن وطني".
ان التنشئة العسكرية التي يخضع لها رجل االمن
ترتكز عىل االنظمة والقوانني ،والتعليامت التي
يتلقاها خالل مرحلة التدريب .فتصقل ذهنه،
وتطبع ترصفاته يف اثناء الخدمة العسكرية حتى
تقاعده .وهي ،بالطبع ،قوانني تهدف اىل تدريبه
عىل فن القتال والخدمة العامة واحرتام االنسان
من دون متييز بني شخص وآخر ،ايا يكن مذهبه
وانتامؤه.
موحدة ومشرتكة .تطبق
هذه التنشئة العسكرية ّ
عىل كل املستويات من اعىل الهرم اىل القاعدة
عاموديا وافقياَ .من يخالفها يتع ّرض للعقوبة
تنص عليه القوانني واالنظمة
املسلكية بحسب ما ّ
املعمول بها يف كل الدول.
يف البلدان املتطورة ذات االنظمة الدميوقراطية،
يخضع املواطن فيها منذ طفولته لربنامج تربوي
توجيهي ،يتدرج خالله عىل التعرف اىل القوانني
واالنظمة ،وكيفية التزامها يف املجتمع ومع اآلخرين،
واملحافظة عىل االمالك العامة والخاصة واحرتام
رجال االمن الذين يرون فيهم املرجعية الرشعية يف
ضامن االمن وتحقيق االستقرار.

هذا هو الواقع املثايل .اذا التزمت مقوماته رشائح
املجتمع كلها ،تستقيم االحوال وترتسخ العالقة
البناءة وتتعزز الثقة املتبادلة بني الدولة واملواطن.
وأي خلل يشوب العالقة تكون له انعكاسات خطرية
عىل كل املستويات.
ان أي عالقة غري مستقرة بني املواطن ورجل االمن
مردها اىل الرتدد يف عيش حايل االطمئنان والخوف
عىل تناقضهام .كلام شعر االنسان بالطأمنينة ،تكون
العالقة جيدة مع االمن .وتنقلب الصورة سلبا كلام
ترسب الشعور بالخوف وعدم الثقة .انها رضيبة
ّ
ينبغي دفعها عند اختالل التوازن ،واجراء املفاضلة
بني الحالني من خارج منطق املؤسسات واطرها
التي من املفرتض ان تحكمها الرشاكة واالحرتام
والثقة املتبادلة ،ال ان يص ّدعها الخوف والشك ايا
تكن الدوافع واالسباب.
يغدو حرص رجل االمن عىل الوطن اكرب واعظم
كلام تعزّزت لدى املواطن مزايا املواطنية الصالحة.
و ُيظهر رجل االمن نفسه عكس ذلك عندما يالحظ
ان عامل الثقة به يتدحرج نحو االسفل .يتقوقع
ويشعر باالهانة الن مواطنيه فقدوا الثقة به.
فقدان الثقة برجل االمن ال يع ّوض ،الن العمل
مبضمون القسم والتزام معاين الرشف والتضحية
والخدمة العامة امران ال نقاش فيهام .تعلمهام
ليطبقهام برشف وامانة ال للتشكيك فيه ويف سلوكه.
و َمن ُيقدّر عمل رجل االمن هم رؤساؤه الجديرون
بتقويم أداء مرؤوسيهم .اما عكس ذلك ،فنكون
حقيقة قد حكمنا عىل انفسنا بالخروج عن منطق
الرشاكة بني املواطن ورجل االمن.
هنا تكمن املهمة الصعبة.

إلى العدد المقبل

