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في هذا العدد

تح ّية إلى ""UNIFIL
بعد مرور شهر عىل العدوان االرسائييل عىل لبنان ،او ما عرف بالحرب السادسة ،يف  12متوز عام ،2006
صدر يف  11آب عن مجلس االمن باالجامع القرار رقم  .1701من جملة ما تض ّمنه ـ اىل تعليق العمليات
العسكرية ـ بند يتعلق بتعزيز قوات الطوارئ الدولية املوقتة العاملة يف جنوب لبنان (اليونيفيل املعززة)
من حيث العدد واملعدات والوالية ونطاق العملية ،وان تتوىل مهامت منها رصد وقف االعامل العدائية،
مرافقة القوات املسلحة اللبنانية ودعمها يف اثناء انتشارها عىل كل ارايض الجنوب الواقعة جنوب نهر
الليطاين ،ومساعدة لبنان عىل بسط سلطته بقدراته العسكرية يف انحاء البالد.
بلغ عدد الدول التي تتألف منها قوات االمم املتحدة  37دولة ،تتشارك مبا مجموعه  12346عسكريا ،وتؤمن
انتشارا من جنوب الليطاين حتى الخط االزرق .طيلة سنوات مهمة قوات اليونيفيل تناوب عىل قيادتها يف
لبنان حتى اليوم  13قائدا ،آخرهم الجرنال باولو سريا الذي غادر لبنان الشهر املايض ،وتسلم مكانه الجرنال
لوتشيانو بورتيلالنو.
متيزت العالقة التي قامت بني قوات االمم املتحدة املعززة والقوى العسكرية واالمنية اللبنانية بالثقة
والتعاون والتنسيق واالحرتام املتبادل ،ما انعكس ايجابا عىل املهامت امللقاة عىل عاتقها ،وعىل عاتق
القوات املسلحة اللبنانية يف كل املجاالت العسكرية واالمنية واالجتامعية واالمنائية .كام اسست لحال من
تجسدت يف مشاريع امنائية واجتامعية وتربوية
االرتياح املتبادل بني عنارص هذه القوات االممية واالهايل ّ
وصحية وبيئية وزراعية ...ساهمت يف انتاج نوع من التضامن االجتامعي واالمنايئ بني مجموعات ثقافية
وحضارية متنوعة ،وظهّرت صورة مغايرة ملا حاول العدو االرسائييل نسجها وتسويقها عامليا عن هذا
الشعب الذي اىب ـ باطيافه كلها ـ االنغامس يف خطط الكيان الصهيوين الفتنوية بني ابناء الوطن الواحد،
والدليل الساطع حال الوئام والوفاق التي ترعى العالقة بني املواطنني من الطوائف واملذاهب جميعها يف
كل البلدات الجنوبية.
ال يكفي هذا املقام يك نفي "اليونيفيل" حقها .ال بد من توجيه تحية اكبار من "االمن العام" اىل قائد
اليونيفيل الجديد ،بعد اسالفه املتعاقبني ،وقادة الوحدات العسكرية والجنود الذين قدموا من كل قارات
العامل ودولها اىل لبنان يك يواكبوا عودة السالم اىل ربوعه الجنوبية .يك يشهدوا عىل االنتهاكات االرسائيلية
اليومية ،ويظهروا للعامل حجم االطامع املستمرة للدولة العربية بارضنا ومياهنا وج ّونا ،واستمرارها يف العمل
عىل رضب االسس التي تتميز بها تعدديتنا الحضارية والدينية والثقافية التي تتعرض لشتى انواع التدمري
والتشويه املربمج.
لكل من عديد
التحية اىل كل ضابط وجندي وموظف وطأت قدماه تراب لبنان يث ّبت فيه السالم ،والخلود ٍ
"اليونيفل" والجيش اللبناين واالجهزة االمنية ،استشهد لريوي بدمه نبتة السالم يك تنمو وتكرب ،ومتتد عىل
مساحة هذا الوطن من اجل ان تبقى مزهرة .فتشمل االرايض التي ال تزال ترزح تحت االحتالل االرسائييل.
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الحدث

في حوار مستفيض عن ملفات األمن واإلدارة والسياسة واإلرهاب

اللواء عباس ابراهيم :اإلرهاب حرب دولية علينا
عندما نواجهه في بيروت ندافع عن عواصم العالم كله

اللواء عباس ابراهيم يتحدث اىل "االمن العام".
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يف اول حديث شامل مع "االمن العام" عىل ابواب العيد التاسع
والستني يف  27آب ،قلّب املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم اوراق االمن واالدارة والسياسة واالرهاب ،وتحدث عن
دور املديرية العامة واملهامت املنوطة بها ،عن خطة التحديث
والتطوير ومكافحة الفساد وخدمة املواطنني ،عن مهامت االمن
العام يف املكاتب والدوائر ويف جمع املعلومات واملراقبة واالمن
االستباقي وهو يحلو له ان يدعوه االمن الوقايئ ،عن املشاركة
يف الخطط االمنية وتح ّمل مسؤولية حفظ االمن يف البالد ،عن
التفجريات ومحاولة زرع الفوىض ،عن الشبكات االرهابية
والتنسيق والتعاون وتبادل املعلومات مع اجهزة اقليمية ودولية
نظرية يف سبيل مكافحة االرهاب اذ يتهدد العامل بارسه.
الحظ اللواء ابراهيم يف هذا الحوار ان "الخطر الذي نواجهه هو
نفسه تواجهه اي دولة يف العامل ،عنيت االرهاب ،حرب دولية
علينا" ،مشددا عىل "اننا عندما نواجه االرهاب يف بريوت نكون
ندافع عن طوكيو وبرلني وباريس وكل عاصمة يستهدفها .ندافع
عن الرياض والبحرين وسواهام" ،وان لبنان "جزء من منطقة
تغيل ،لكنه فاتر ال يغيل نتيجة عملنا واالجهزة االمنية االخرى".
وطأمن اىل انه غري خائف "من وقوع تفلّت امني كبري ،لكن
■ نبدأ من حيث يفرتض انه السؤال االخري:
للسنة الثانية عىل التوايل يف تاريخه يحيي
االمن العام عيده .ماذا يعني لك ذلك؟
□ اقول ان َمن ال عيد له ال تاريخ له وال
مستقبل .من اجل ذلك ارصرت عىل ان يكون
هناك عيد لالمن العام .ال مؤسسة من دون
جذور .احببت القول ان هذه املؤسسة جزء
من تاريخ لبنان وضاربة الجذور فيه عميقا،
ولها امتداد اىل ما قبل االستقالل .اقول ايضا ان
َمن يعش بال جذور ال يعرث يوما عىل مستقبل.
اردت العيد نظرة امل دامئة يف مستقبل
افضل لالمن العام ،وان يكون محطة فرح
لرجاله ضباطا ورتباء وافرادا من الرتب كلها،
يك يعرفوا ان لديهم يف ضمري الوطن تاريخا
مد ّونا يتباهون به ،ومدعوون اىل قيادته اكرث
اىل املستقبل.

التفجريات واردة يف اي لحظة رغم الحديث عن الحذر واالمن
الوقايئ" ،مشريا اىل "اننا استطعنا مع االجهزة االمنية ابعاد لبنان
قليال يك يكون عىل رمش العاصفة وليس يف عينها".
واكد تكريسه لدى العسكريني واملوظفني يف االمن العام "اقتناعا
راسخا بانهم يتقاضون رواتبهم من املواطن .املواطن ـ ال الحكومة
ـ هو رب العمل" ،مبديا اعتزازه بـ"اننا اصبحنا نقدم شهداء
واصبحت ثقافة الشهادة لدى العنارص راسخة يف اذهانهم" .لكنه
الحظ ان "دور االمن العام ليس اكرب من صالحياته ،اال اننا ال نزال
مقرصين وبعيدين عن تنفيذ صالحياتنا كاملة" .واذ لفت اىل "اننا
منلك احيانا معلومات ال تسمح لنا قدراتنا باستثامرها فرنسلها اىل
الجيش او االمن الداخيل ،اىل الجهاز االقدر عىل التنفيذ".
وقال اللواء ابراهيم ان "االمن باالكراه والقوة واالمن عىل الناس
حقبة يجب ان تصبح وراءنا .علينا اشعار الناس باننا نصنع االمن
لهم وليس عليهم" .بيد انه الحظ نتيجة الحرب االهلية التي
مرت عىل لبنان "ان اللبنانيني سيجلسون يوما اىل الطاولة" .واكد
ان االمن العام ال يقر باالنقسام القائم بني قوى  8و 14آذار ،وهو
يضطلع بدور "جرس التواصل بني االفرقاء جميعا وربط الخيوط".
هنا وقائع الحوار مع املدير العام لالمن العام:

سنة من التعب والعمل واالنجاز والتضحية،
خصوصا يف سبيل اآلخرين .عيد االمن العام
كعيد رأس السنة الجديدة محطة انطالق
تقلب صفحة منرصمة وتفتح صفحة جديدة
عىل املستقبل ،مع روزنامة انطالق عمل
جديد وجهد ومشاريع جديدة .يعني ايضا
تأريخ مرحلة مقبلة.
■ بني عام  2011عند تعيينك مديرا عاما لالمن
العام واليوم ،انقضت ثالث سنوات .ماذا تغري
يف االمن العام ،يف االدارة واالمن؟ اين بصامتك
وماذا فعلت؟

نفتخر في املديرية باننا
اصبحنا نقدم شهداء
■ من اين اتت فكرة العيد؟ ما الحادثة التي واصبحت ثقافة الشهادة
جعلتك تفكر فيه؟
لدى العناصر راسخة في
بأن
شخصية
اقتناعات
بل
معينة،
□ ال حادثة
اذهانهم
يوجد يوم فرح يجمع املؤسسة كلها ،ويعترب
عنارصها انه يومهم وعيدهم الذي يت ّوج

□ ال اريد التكلم عام انجزته .من املعيب
لالنسان التحدث عن نفسه ،واترك للناس
واملراقبني والزمن ان يرووا هم ماذا فعلنا.
هناك الكثري الذي نريد انجازه بعد وال نزال
مقرصين الن ما يتطلبه االمن العام اكرث مام
يتصو ّره البعض .انجزنا حتى اآلن نصفه ،او
رمبا اقل .نحن يف اقل من نصفه يف السعي اىل
تطوير االمن العام وتحديثه عىل مستوياته
كلها.
َ
َ
تسلمت مسؤولياتك
وضعت عندما
■ بالتأكيد
خطوطا عريضة لسياسة تريد للمديرية
انتهاجها .ما هي؟
□ عىل املستوى الخدمايت تنقسم املديرية اىل
شقني ،اداري وامني .اول ما بادرت به عندما
تسلمت كان ان قرأت كتاب صالحيات االمن
العام ،القوانني واملراسيم التي تحدد صالحيات
االمن العام ومديره العام وجعلناها نرباسا
نسري عليه .ال نخرج عنها اىل اليمني وال اىل
اليسار .عىل املستوى االداري رفعنا شعار
ان املواطن صاحب حق وليس طالب خدمة
يف هذه املؤسسة ،وبثينا بني العسكريني
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واملوظفني عموما اقتناعا راسخا بانهم يف
نهاية املطاف يتقاضون رواتبهم من املواطن.
املواطن الذي هو رب العمل .بل يصح ايضا
القول ان املواطن هو رب عمل اي مسؤول
يف الدولة .ادىن الواجبات ان يكون العامل
وفيا لرب عمله .ك ّرسنا هذه الثقافة عند
العسكريني مع تشديد الرقابة عىل االداء .يف
الفرتة االوىل واجهنا مشكلة ثقافة الرشاوى يف
املديرية ،ثقافة املنافع املتبادلة بني املواطن
واملوظف .قمنا بحملة كبرية ووصلنا يف بعض
اللحظات اىل ان يصبح لدينا  70موقوفا من
املوظفني ،اىل ان امسينا عىل ما نحن عليه
اليوم عىل املستوى االداري ومكافحة الفساد
داخل املديرية .اعترب اننا قطعنا شوطا مهام
وكبريا ،وال اقول اننا وصلنا اىل مرحلة الكامل.
عىل املستوى االمني اتيت اىل االمن العام
من مؤسسة الجيش ،من مديرية املخابرات
تحديدا التي خدمت فيها اكرث من  25سنة،
وابرصت صالحيات املديرية العامة لالمن
العام تتناسب مع نظريت اىل االمن .انشأنا
الوحدة الخاصة بعدما اتخذنا قرار العمل بجد
يف االمن نتيجة الواقع الذي ترزح تحته البالد
التي تحتاج اىل جهود الجميع ،من املواطن اىل
املسؤول يف اعىل موقع .امنيا ،نحن نعيش يف
منطقة متفجرة ،ولبنان عرضة للخضات .كان
ذلك قرارنا .تفعيل العمل االمني وليس االمن
السيايس واالمن االجتامعي فحسب .وجدنا
اننا الجهاز الوحيد وفقا للصالحيات ـ يك ال
اقول الجهاز الوحيد قانونيا ـ ميلك الحيز االكرب
والشق االكرب من العمل االمني .هذه واجباتنا،
فتوليناها .ف ّعلنا العمل االمني بكل مق ّوماته،
وادخلنا دما جديدا اىل املديرية .قمنا بحملة
تطويع ووصلنا اىل ما وصلنا اليه عىل املستوى
االمني .انشأنا الوحدة الخاصة املعنية مبهامت
كثرية ،وهي الذراع العسكرية لتنفيذها ،وحدة
الرصد والتدخل التي سميناها النخبة خضع
رجالها لتدريبات قاسية جدا يف الجيش .انا يف
االساس قدمت من وحدات النخبة ،واحببت
ان تكون وحدة النخبة يف االمن العام عىل
صورة تلك التي عملت فيها .نجحنا يف هذا
الرهان ،وها هي وحدة الرصد والتدخل تنفذ
مهامت امنية عالية املستوى بأداء محرتف
ومهني وبرسية تامة.

دور االمن العام ليس
اكبر من صالحياته ،لكننا
ال نزال مقصرين وبعيدين
عن تنفيذ صالحياتنا كاملة
نملك احيانا معلومات
ال تسمح لنا قدراتنا
باستثمارها ،فنرسلها الى
الجيش او االمن الداخلي ،الى
الجهاز االقدر على التنفيذ
االمن باالكراه والقوة
واالمن على الناس حقبة
يجب ان تصبح وراءنا .علينا
اشعار الناس باننا نصنع
االمن لهم وليس عليهم
■ َ
قلت انك واجهت يف البداية مشكلة الفساد،
وهو امر طبيعي يف اي من مؤسسات الدولة.
هل شعرت حينذاك ان مثة ما ينقص ويحتاج
اىل جهد كبري؟ هل شعرت مثال ان املالك صغري
وضعيف االمكانات؟
□ كان املالك صغريا .يف حكومة الرئيس نجيب
ميقايت استصدرنا قرارا برفع عديد االمن العام
اىل الضعف .اليوم يك نصل اىل العديد املطلوب
وفق القانون ،يقتيض ان نستصدر قرارات
اضافية بزيادة العديد .خطتنا زيادة عديد
املديرية مبا يتناسب مع زيادة حجم السكان
يف البلد وزيادة حجم الوافدين اليه .مقارنة مبا
كان لدينا ،فهو بالتأكيد ال يتناسب اداريا وامنيا
مع نصف عدد سكان لبنان ،فكيف بالوافدين
الينا ،ونحن نعرف متاما انهم ال يأتون جميعا
للسياحة واالستجامم .بينهم جزء ضالع يف
اجندات امنية .االمن العام ،كام هو معروف،
اول َمن يستقبل الداخلني اىل لبنان وآخر
َمن يودعهم عرب املعابر الحدودية املختلفة.

انطالقا من ذلك ،كان ال بد من وضع خطة
لزيادة العدد ،ونحن اآلن يف صدد هذه الزيادة
بتطويع  500عنرص بعدما طلبنا من مجلس
الوزراء زيادة التطويع اىل  ،1000ومستمرون
يف خطتنا.
■ معروف عن االمن العام انه جهاز جمع
معلومات واستقصاء وليس جهازا امنيا عىل
االرض ،وال ميلك تاليا عتادا .هل اصبح لديك
عتاد يساعده عىل التوسع يف مهامته ودوره؟
□ ال شك يف ان االمر اختلف .عندما اتيت
كانت مثة مكاتب ليس فيها عتاد ابدا ،ومكاتب
فيها شبه عتاد .الحال تغريت يف ما بعد مع
تحسن وان ليس عىل النحو
توافر العتاد .نعم ّ
الذي نتطلبه ،اال انه اآلن يف املستوى املقبول.
■ هذه سابقة .كان يقال عن االمن العام قبال
انه أعني وآذان فقط ،وليس جهازا ميدانيا.
□ نفتخر يف هذه املرحلة من حياة املديرية
اننا اصبحنا نقدم شهداء ،واصبحت ثقافة
الشهادة لدى العنارص من الرتب كلها راسخة
يف اذهانهم ،مستعدين للشهادة من اجل
الوطن واملواطن .واثبتت االحداث االمنية
االخرية صحة ذلك .رُكب قلبي بالجرحى الذين
عدتهم يف املستشفى بعد حادثة فندق دو
روي .يف البداية قالوا يل ال نريدك ان تأيت اىل
هنا وتتع ّرض للخطر .عندما نقف عىل اقدامنا
نذهب يف اي مهمة تطلبها منا ،يف اي مكان
سنكون مستعدين لها .بني هؤالء َمن كانوا
شبه معطوبني.
■ اىل ماذا تعزو معنويات العسكر اىل هذا
الحد من التضحية واالستعداد لتكرارها؟ هل
مثة شعور جديد باالنتامء اىل املؤسسة وثقافة
جديدة ادخلتها اليها؟
□ يف اول كلمة يل يف االجتامع االول مع
الضباط بعد تسلمي مهاميت ،قلت اننا
سنجعل منكم عنارص يفتخرون بانهم يف
االمن العام .لستم رقام يف مؤسسات الدولة
ولستم موظفني فيها .اخرجوا ثقافة املوظف
من رؤوسكم .املوظف الذي يأيت اىل عمله
من الثامنة اىل الرابعة عرشة انسوه متاما.
نحن اصحاب مهمة ولسنا اصحاب وظيفة.
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من حيث حجمه وامكاناته .نعترب اننا جميعا
جهاز واحد .اتيت من الجيش وال يزال لدي
انتامء كبري اىل مؤسسته .يجعلني هذا االمر
حامال فكرة انني جزء من مؤسسة كربى
هي الجيش ،وان عىل االمن العام ان ينسق
مع الجيش وقوى االمن الداخيل عىل اعىل
املستويات .اي معلومة منتلكها ال نحتفظ
بها النفسنا .يف بعض املراحل يصح ان تبقى
رسية تبعا لظروفها ،وتحتم ان ال تعرف بها
قوى االمن الداخيل او الجيش ،بل االشخاص
الذين يعملون عليها يف املديرية فحسب ،اىل
ان تنضج وتصبح قابلة للقطاف .عندئذ نرسلها
اىل االجهزة القادرة عىل استثامرها.
■ هذا يعني انك تطمح اىل تحويل االمن العام
جهازا قادرا عىل استثامر املعلومات؟
□ طبعا .زيادة العديد جزء من هذه الثقافة
وهذا التفكري والهدف الذي نريده .زيادة
التجهيز هو جزء اسايس ايضا يك تصبح لدينا
قدرة عىل تنفيذ مهامت كهذه .طبعا اطمح
اىل ان يكون لالمن العام استقالل يف كل يشء.
االمن العام جاهز للمشاركة يف اي خطة امنية يُدعى اليها لحفظ االمن.

بثينا هذه الثقافة لدى العسكر يف النرشات
التوجيهية التي نصدرها دوريا .عىل املستوى
الشخيص والضباط االركان والضباط الباقني،
ممنوع عىل احد اغالق هاتفه.
■ هل بات دور االمن العام اكرب من صالحياته؟
□ ال ليس اكرب .اذا َ
قرأت صالحياته ترى اننا ال
نزال مقرصين وبعيدين عن تنفيذ صالحياتنا
كاملة .الخطة التى وضعناها لالمن العام ان
يأيت يوم نطبق فيه الصالحيات هذه كلها.
عىل مستوى العديد والتجهيز ليست لدينا
القدرة عىل تطبيقها وفق ما هو منصوص
عليه يف القانون .خطتنا ان نصل اىل وقت
نجد املديرية ،بعديدها وتجهيزها ،قادرة عىل
مامرسة صالحياتها كاملة.
َ
تكلمت عن الشق االمني ،وان املهمة
■
االساسية هي االمن .اىل اي مدى ينسق االمن

العام مع االجهزة االمنية االخرى؟ يف ما مىض
كانت مثة مآخذ عىل االجهزة االمنية انها ال
تتبادل التنسيق والتعاون يف ما بينها ،ويحجب
بعضها عن بعضها املعلومات .هل هناك
تنسيق وثقة يف ما بينها اليوم؟
□ بالنسبة الينا كأمن عام ،التنسيق يف اعىل
درجاته منذ ثالث سنوات .اتذكر انني
دعوت الجيش وقوى االمن الداخيل ،يف كلمة
القيتها يف احتفال تخريج قوات النخبة ،اىل
مناورة مشرتكة لوحدات النخبة يف القوى
الثالث ،وارسلت بذلك رسالة اىل الجميع
ابدي استعدادي ويدي املمدودة للتنسيق
والتعاون يف ما بيننا يك نكون يف مستوى
املهامت العمالنية ،فكيف بتبادل املعلومات؟
رسا ان قلت اننا منلك معلومات يف
ال افيش ّ
بعض االحيان ال تسمح لنا قدراتنا العددية
باستثامرها ،فرنسلها اىل الجيش او االمن
الداخيل .نرسلها اىل الجهاز االقدر عىل التنفيذ

■ هل ترى ان املعلومات التي تصل اىل
االمن العام تشكل انجازا يف ذاته؟ هل انت
مطمنئ اىل ان الجهاز االمني يف املديرية يصل
اىل املعلومات التي هو يف حاجة فعلية اليها
وينبغي استثامرها لحامية البلد؟ هل باتت
ذراعه طويلة؟
□ هناك مصدران للمعلومات ،تقني وبرشي.
املصادر البرشية ليست تطويع اشخاص تدفع
لهم امواال يك يأتوا اليك بالخرب ،وهو جزء من
املصادر البرشية .اال ان الجزء اآلخر هو معرفة
سبل تنمية الصداقات والتواصل مع اآلخرين،
واملقدرة عىل جعل جهاز املعلومات او
الجهاز االمني منفتحا عىل كل رشائح املجتمع
بطوائفه ومذاهبه كافة ،وكذلك توجهاتهم
السياسية .ان تشعرهم بانك صديق لهم ال ان
تعمل امنا عليهم .ان يشعروا فعال من تلقائهم
برضورة اطالعك عىل ما من شأنه تهديد البلد
واالستقرار واالمن .ثقافة التواصل والتعاطي
مع الناس وجعلهم يشعرون بانك عىل مسافة
واحدة من الجميع .ذلك ما يصنع حضور اي
جهاز امني .االمن باالكراه والقوة واالمن
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عىل الناس ،حقبة يجب ان تصبح وراءنا اىل
غري رجعة .علينا اشعار الناس باننا نصنع االمن
لهم ،وليس عليهم.

نتيجة تجربة الحرب االهلية
■ يبدو االمن العام اليوم غري محاط بخصوم .التي مرت على لبنان،
رمبا يف فرتات سابقة ،بسبب ظروف واوضاع انا مؤمن بان اللبنانيني
مختلفة يف لبنانُ ،نظر اليه عىل انه خصم مرة سيجلسون يوما الى الطاولة
ومنحاز مرة اخرى .ما مغزى هذا التغيري؟ هل
نجحت املديرية يف بناء شبكة عالقات موثوق

العيد الـ69

بها مع االطراف السياسيني املنقسمني اىل
فريقني رئيسيني هام قوى  8و 14آذار؟
□ نرفض التعاطى مع البلد عىل انه منقسم اىل
اثنني .قررنا يف املديرية ان نكون جرس تواصل
بني مكونات الشعب جميعا .قرار اتخذناه وله
مستلزمات وطريق تنفيذ .عليك ان تكسب
صدقيتك لدى املواطن اوال وتشعره فعال بانك
يف خدمته وجرس تواصل وتأمني مصالحه.
َ
نتوان عن مهمة استعادة جثث تلكلخ،
مل
واستعادة حسان رسور الذي كان يقاتل النظام
السوري واتينا به من عنده .عملنا عىل تحرير
ثم راهبات معلوال.
مخطويف اعزاز ومن ّ
اآلن نعمل عىل امللفات الباقية .ح ّررنا كذلك
كثريين من االجانب واتينا بكثريين منهم من
سوريا واعدناهم اىل بالدهم بصمت مطبق
من دون ان يعلم احد بذلك .مرد االندفاع
والحامسة والنجاح يف انجاز هذه امللفات اىل
االقتناع برضورة االضطالع بهذا الدور وتقديم
املساهمة الفعلية .بالتأكيد ليس مرده اىل ان
مديرية االمن العام محسوبة عىل الشيعة كام
ير ّوج البعض .حيث يكون لبناين يعاين او هو
يف حاجة اىل مساعدة نجد انفسنا قادرين لن
نرتدد .موضوع نيجرييا ،ويا لالسف ،تحوط به
اخبار سلبية .ال نزال نحتاج اىل مزيد من العمل
يك نصل اىل نتيجة .لكن املؤرشات سلبية حتى
اآلن يف ما يتعلق باملخطوفني.
■ ماذا يعني اعطاء االمن العام دورا ميدانيا؟
اليوم صار يشبه الجيش وقوى االمن الداخيل
عىل االرض .يشارك يف خطط امنية ومنترش
عىل حواجز ويتعرض احيانا للشهادة؟
□ الننا نشبه الجيش.

واجباتنا ان تكون لدينا معلومات تستبق الحدث وليس معالجة نتائجه.

■ ملاذا هذا الدور غري املسبوق يف تاريخ
املديرية ،ان يكون االمن العام عىل االرض
ايضا وليس مجرد آذان وعيون؟
□ لهذه قصة .عندما اتخذ قرار تنفيذ الخطة
االمنية للضاحية الجنوبية قبل سنتني ،كان
هناك نقص يف العديد عند الجيش وقوى
االمن الداخيل .يف بداية االجتامعات ُطلب
من االمن العام  30عسكريا يك يشاركوا عىل
الحواجز ويتوزعوا عىل قوى االمن الداخيل
والجيش ،ويقفوا معهم مراقبني عىل الحواجز.
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رفضت الفكرة وقلت انني ال اقبل بان اضع
اي عنرص امن عام يف ترصف اي جهاز آخر.
استطيع تسلم حواجز خاصة يب كأمن عام .مل
يكن مصدر رفيض انني ال اضع االمن العام يف
ترصف جهاز آخر ،امنا انطالقا من اقتناعايت
ّ
االمنية والعسكرية .عندما يكون الوضع عىل
نحو ما ص ّوروه تضيع املسؤولية عند التنفيذ.
قلت ال وابديت استعدادي لتسلم حواجز يف
إمرة االمن العام .مل يكن  30عسكريا عددا
كافيا لسد الثغر املطلوبة ،فارتفع اىل ما ارتفع،
واصبح  250عسكريا .اخضعنا العسكر لدورات
مكثفة لحفظ االمن .ارسلنا نصفهم اىل الحواجز
بينام النصف اآلخر يتدرب .اقمنا سبعة حواجز
لالمن العام يف الضاحية الجنوبية.
■ هذه سابقة تجعل االمن العام جاهزا
للمشاركة يف اي خطة امنية؟
□ اقمنا مركزا يف الناقورة عىل الحدود مع
فلسطني املحتلة ،وذهبت اىل هناك وقلت
للعسكريني :اذا اعتدت ارسائيل عليكم
تستشهدون كلكم .ممنوع عىل احد ان يرجع.
هذه املسألة ليست غريبة عىل االمن العام
الذي يقتيض به تأمني الطريق والعبور من
املركز الحدودي يف الناقورة واليه .قضت
التوجيهات التي أمرت بها بأن مهمة االمن
العام عند اي اشتباك مع ارسائيل او محاولة
اعتداء عىل االرض اللبنانية ال تختلف ابدا عن
مهمة الجيش.
■ ستكونون يف اي خطة امنية ُيدعى االمن
العام اليها؟
□ نعم .يف اي مكان ُيطلب منا .اذا استطعنا
تأمني العديد نحن جاهزون.
■ اىل اي مدى الخاليا االرهابية النامئة تحت
املراقبة؟
□ كلنا جهد يف هذا االتجاه .لبنان جزء من
منطقة تغيل ،لكنه والحمدلله فاتر ال يغيل.
هو البلد الوحيد ذو وضع فاتر ال يغيل .وهذا
نتيجة عملنا وعمل االجهزة االمنية االخرى،
وليس حتام نتيجة انه ال يراد له ان يغيل.
بىل ُيراد له ان يغيل .لكن العمل الذي نقوم
به نحن والجيش وقوى االمن الداخيل وامن

استطعنا مع االجهزة
االمنية ابعاد لبنان قليال كي
يكون على رمش العاصفة
وليس في عينها

الدولة يجعل لبنان قابال للربودة ،وغري قابل
للغليان .نستطيع ان ندّعي اننا متابعون ليس
الخاليا كلها ،بل ما يؤمن استقرار البلد ووضعه
يف حال الفتور فال يغيل.
■ هل نجح االمن العام يف االمن االستباقي؟
مثة محطات اثبت انه مت ّكن من احباط اعامل
تفجري قبل حدوثها اخريا؟
□ سيارة الناعمة اوال ،وكانت محملة اكرث من
 200كيلو من املتفجرات ،اكتشفناها وفككنا
السيارة بالتعاون مع االجهزة االمنية االخرى.
نجح رجال االمن العام يف جمع املعلومات
وضبط السيارة يف ما عُ َّد عمال استباقيا .سوى
ذلك كانت ستنفجر يف مكان ال نعرفه .كنا اول
َمن قال بوجود تنظيم القاعدة يف الشامل.
توقيف شادي مولوي كان عمال استباقيا ،كذلك
العمليات االمنية اخريا يف فندق دو روي
وسواه .هذا ما نستطيع التحدث عنه النه خرج
اىل العلن ،لكن هناك مسائل استباقية استطاع
الرسية .احد
طي ّ
االمن العام اداءها وبقيت ّ
الشعارات التي اطلقناها فور تسلمنا املديرية
ان "ال قيمة لالمن اذا مل نصل اىل مستوى
االمن الوقايئ وليس االستباقي" .اسميه االمن
الوقايئ ،ويجب ان يكون هدف كل جهاز ،اال
اذا اردنا جمع االشالء وع ّد الجرحى فنكون
تلم الجراح.
مثل الكشاف او اي مؤسسة اخرى ّ
واجباتنا ان تكون لدينا معلومات تستبق
الحدث ،وليس معالجة نتائجه.
■ هل تعتقد ان االرهاب هو اقل من الصورة
املعطاة عنه او اكرب؟ هل الصورة املرسومة عن
االرهابيني ونشاطاتهم تنطوي عىل مبالغة؟
هل انت قلق امنيا؟

□ هناك قلق .القلق االمني دائم ويلزمه
جهد دائم .الحمدلله ان لالجهزة االمنية النية
والقدرة عىل بذل هذا الجهد.
■ هل ينقص االجهزة االمنية الغطاء السيايس؟
□ ابدا .الغطاء السيايس مؤمن . 100 / 100
ال احد يراجعنا يف اي مهمة نقوم بها لها هذا
الطابع.
■ هل انت خائف عىل االمن؟ هل هو يف خطر؟
□ لبنان ليس يف خطر ،ولست خائفا من وقوع
تف ّلت امني كبري يف البلد ،لكن التفجريات واردة
يف اي لحظة رغم الحديث عن الحذر واالمن
الوقايئ .ال احد يف العامل يستطيع تأمني أمن
 ،100 / 100امنا القلق يجب ان يبقى مرافقنا.
■ انسجاما مع القول ان لالمن خيوطا اقليمية،
نعرف عىل مر عقود من تاريخ املديرية انها
افتقرت اىل حد بعيد اىل العالقات وشبكات
االتصاالت الدولية .اليوم هناك شبكة عالقات
متينة بني االمن العام اللبناين واجهزة نظرية
يف العامل ملسناها يف مهامت تلكلخ واعزاز
وراهبات معلوال .ما هو مدى التعاون
والتنسيق مع االجهزة االقليمية والدولية
النظرية؟ هل هناك تبادل معلومات؟
ـ لدور االمن العام عالقة باالمن الخارجي.
ال يقترص عملنا عىل االمن الداخيل ،بل نحن
معنيون باالمن الخارجي ومتابعة شؤون رعايا
لبنانيني يف الخارج .من بديهيات االمور ان
تكون لنا عالقات مع اجهزة امنية يف العامل
النها نظريتنا .ال نتعاطى مع وزارات الخارجية
ورؤساء الدول ،بل مع نظرائنا .عندما ُ
كنت يف
مديرية املخابرات بنيت عالقات مع املسؤولني
االمنيني يف السفارات ،واستطيع القول انني
حزت عىل ثقة الذين تعاونت معهم جميعهم
عىل املستوى االمني .انتقلت هذه العالقات
اىل االمن العام يك تصبح مع نظرايئ يف دولهم.
اآلن استطعنا تعزيزها المياين بان الخطر الذي
نواجهه يف لبنان هو نفسه تواجهه اي دولة يف
العامل ،عنيت االرهاب .االرهاب حرب دولية
علينا .اقولها من دون تحفظ .انا مقتنع بان
مواجهتها تكون عىل مستوى التنسيق الدويل.
قلت دامئا لنظرايئ االجانب انطلقوا معنا الن
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لبنان يف قلب املعركة .املطلوب منكم دعم
املقاتلني عىل االرض الذين هم نحن .اذا هزمنا
عىل جبهة القتال هنا مع االرهابيني فانهم
سيتجاوزوننا ويذهبون يف اتجاهكم .اعطيهم
مثال :انا ضابط مشاة .املدفعية والطريان
يدعامنني عن بعد اذا كنت يف ساحة حرب.
عندما افتقر اىل دعمهام فان العدو سيهزمني.
املطلوب منكم دعمنا عن بعد .اآلن اصبحوا
مقتنعني بوجهة نظري .مقتنعون بانني يف
بريوت ادافع عن طوكيو وبرلني وباريس وكل
عاصمة يستهدفها االرهاب .ادافع عن الرياض
والبحرين وسواهام .قدري ان اكون عىل خط
املواجهة ،وقدركم ان تدعموين .هذه العالقة
نستثمرها ملصلحة لبنان واملديرية ،وقد نجحنا
اىل حد بعيد.
■ هل ان التنسيق مع االجهزة االمنية
االجنبية يف االتجاهني؟
□ طبعا .واعتقد ان هناك اكرث من جهاز يحتاج
الينا يف االمن العام ،الننا املعنيون باالمن
الخارجي .ليس للمعلومات وجهة واحدة،
بل نتبادلها واياهم .ال احد يعطي معلومة يك
يحميك اذا مل يستفد منها .هذه عالقة مصالح.
■ هل يستفيدون من معلومات االمن العام؟
□ طبعا .جدا.
■ ماذا عن عالقتك بالسياسيني .من النادر
ان يكون شخص صديق الطرفني يف قوى 8
و 14آذار .هل تشعر انك تستطيع التحدث
مع جميع االفرقاء ،وقادر عىل ربط الخيوط
عندما تنقطع ،وخصوصا يف مرحلة انقسام
وطني حاد ال يطاق؟
□ اىل حد كبري نجحنا يف ربط هذه الخيوط.
واىل حد كبري استطعنا تفكيك الكثري من
االلغام .واىل حد كبري نجحنا يف مهامت كلفنا
اياها الرئيس ميشال سليامن يف عهده ،ولها
عالقة بالتواصل بني االطراف جميعا .نتيجة
تجربة الحرب االهلية السيئة الذكر التي مرت
عىل لبنان ،انا مؤمن بان اللبنانيني سيجلسون
يوما اىل الطاولة ويتحدث بعضهم مع بعض.
يخرس َمن يتطرف ،ويخرس َمن يذهب اىل
اقىص حدود العداء .نرى القادة يف الصور

				
القلق االمني دائم ويلزمه جهد دائم

يضحكون عندما يجتمعون .هذه الصورة
تشجعنا عىل ان نكون عىل عالقة جيدة مع كل
املكونات ،ونلعب دور الجامع وليس الدور
الوسطي .الن هذه الصورة ستطغى وتستمر
صورة الجمع ،وليس صورة اإلنقسام.
■ هل تستطيع التكلم مع كل الناس؟
□ ال ابواب مغلقة ابدا ابدا.
■ أين تشعر نفسك قصرّ ت او تعرثت؟
ـ االجندة التي وضعتها ال تزال دون النصف،
وال اشعر اننا انجزنا مهمة قصرّ نا فيها او
فشلنا .مل ُنك ّلف شيئا مل نستطع تنفيذه .اىل َم
اطمح؟ اطمح اىل انهاء ملفات خطف املطرانني
وسمري كساب واملخطوفني يف نيجرييا .نحن
نبذل الجهد املطلوب واكرث ،لكن الظروف
الدولية واالقليمية املحيطة بهذه امللفات
وسواها معقدة اىل درجة اننا ننتظر الفرصة
يك ندخل عىل خط حلحلة العقد.
■ َ
قلت بعد حادثة ضهر البيدر ان لبنان
َ
وعنيت بذلك استهداف
يف عني العاصفة،
االرهاب االستقرار الداخيل .اىل متى سيبقى
يف عني العاصفة؟

(املفتش املؤهل ريشار عامد).

□ ما حصل بعد حادثة ضهر البيدر يؤكد
االمر .ما دامت املنطقة يف هذا الوضع ،فان
لبنان يظل يف عني العاصفة .لكنني اقول ان
الجهد الذي بذلناه ،وما نقوم به وما يجب
ان نفعله ،هو الذي يجعل لبنان يف وضع فاتر
رغم ان العاصفة قوية من حولنا .استطعنا،
والحمدلله ،مع االجهزة االمنية نتيجة الجهد
املشرتك ابعاد لبنان قليال يك يكون عىل رمش
العاصفة ،وليس يف عينها.
■ ماذا تقول لرجال االمن العام يف عيدهم
التاسع والستني؟
□ نقول لهم ان لبنان يف ظروفه الحالية
يستحق منا اكرث من الذي بذلناه ،ويستحق
املزيد من الجهد يك نحفظه ونؤمن استقراره.
اعايدهم وعائالتهم ،وان شاء الله يف العام
املقبل – وانا م ّمن ال يحبون لغة التمني
بل لغة العمل  -نكون قد حققنا او وصلنا
اىل تحقيق نصف ما نصبو اليه عىل طريق
التضحية من اجل البلد.
■ وماذا تقول لنفسك؟
□ ما زلت مقرصا جدا حيال ما اريده
للمديرية.
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ملاذا  27آب "عيد األمن العام"
يف  27آب  2013احتفلت املديرية العامة
لالمن العام ،مببادرة من املدير العام اللواء
عباس ابراهيم ،للمرة االوىل منذ تأسيسها
بعيدها .كان االحتفال مهيبا حرضه يف
مقرها اركان الدولة تكريسا ملا سيميس
تقليدا ،تدرج عليه كل سنة يف مثل هذا

املرسوم رقم  K/ 3845يجعل "مصلحة" االمن العام "مديرية".

اليوم .عىل غرار اول آب عيد الجيش،
يوم استقل عن سلطات االنتداب الفرنيس
وانتقلت امرته اىل السلطات الوطنية
بقيادة اللواء فؤاد شهاب ،ومن قبل لـ153
سنة خلت مع تأسيس الدرك عام 1861
جاعال  9حزيران عيد قوى االمن الداخيل،

يأيت عيد االمن العام.
يف مثل هذا الوقت لسنتني خلتا ،بانقضاء
سنة عىل توليه قيادة املديرية العامة لالمن
العام ،يف اجتامع الض ّباط الكبار ،طلب
اللواء ابراهيم منهم التحضري لتقليد يدرج
سنويا من العام التايل ،هو احياء املديرية
عيدا وطنيا لها ،واالحتفال به .تالزم
القرار مع آخر قىض بوضع "نصب شهيد
االمن العام" يف باحة املبنى الرقم ثالثة يف
املتحف ،اجالال الولئك الذين بذلوا دماءهم
يف سبيل الواجب ،يخترص برخامته الرمزية
شهادة رجاالته.
ليس  27آب تاريخ والدة ،وال نهار استقالل،
بل موعد تحول االمن العام مديرية بعد
مخاض صعب بدأ ،سنوات طويلة قبل
االستقالل عام  ،1943ورافقه يف السنتني
التاليتني انضوى ابانهام يف إمرة السلطات
الوطنية .بيد انه كان يحتاج اىل اكرث من
ذلك .اىل اكرث من استقالل اسم .اىل هوية
دور ونطاق صالحيات .كرجال الجندرمة
الذين اصبحوا الدرك ،ورجال القناصة
الذين صاروا الجيش ،كان رجال االمن
العام يف اول عهدهم التحريني ُ
األ َول منذ
عرشينات القرن املايض .تدريجا ،يف مهامت
تطورت مبرور الوقت وصالحيات انبثقت
من امرة االنتداب الفرنيس ومقار تن ّقلت
حي اىل آخرُ ،ولدت نواة املؤسسة يف
من ّ
متوز  ،1945قبل ان تتحول الشهر التايل من
"مصلحة" اىل "مديرية".
بعد سلسلة قرارات تنظيم الدولة اللبنانية
واداراتها واسالكها العسكرية واالمنية ،اطل
االنتداب منذ  8ترشين الثاين  1920عىل
االمن العام ،يف نواته االوىل وهي التحري
وجمع املعلومات ،عندما َف َص َل ادارة
البوليس عن دائرة الداخلية ،ثم وضع يف
 19ترشين الثاين الرشطة اللبنانية بدوائرها
وأخصها التح ّري نواة االمن العام
املختلفة،
ّ
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اللبناين ،تحت سيطرة املندوبية العامة
لحاكم لبنان الكبري .مطلع السنة التالية5 ،
كانون الثاين  ،1921نظم البوليس ووضع
دوائره تحت ادارة موظف لبناين يدعى
رئيس دوائر البوليس يعاونه مستشار
فرنيس ،فيام تألفت االدارة املركزية لدوائر
البوليس من مكتبني:
ـ "املكتب االول" عُ هد اليه يف "االمن العام
والبوليس القضايئ واملطبوعات واالعالنات
والجمعيات واالجتامعات ونرش الدعوة
الشيوعية واالعتصابات وامله ّربات والبارود
واالسلحة واملواد املنفجرة ومراقبة
االجانب والقوم ال ُر َّحل والنزل واملساكن
املفروشة والسهر عىل اآلداب".
ـ "املكتب الثاين" ـ وقد ذاع صيته بعد
سنوات طويلة عىل انه جهاز االستخبارات
الصارم ـ ُكلف "البوليس االداري والبلدي
والبورصة والبوليس الصحي العام ونظام
السري واسعار املواد الغذائية واالسواق
ومحالت املرشوبات واملسارح وقهوات
الرقص واماكن اللهو املتنوعة وهيئة
املستخدمني واللوازم واملالبس والحسابات
ّ
والتدخل
وحفظ االوراق وقلم الرتجمة
اداريا مبا فيه مصلحة العائالت".
اوجد "املكتب االول" نواة ستفيض ،بعد
اكرث من عقدين من الزمن ،اىل نشوء االمن
العام اللبناين.
حتى ذلك الوقت ،كان اللبنانيون الباحثون
عن عمل وارتزاق يتط ّوعون يف دائرة
فصلون اىل احد ش ّقي
البوليس رشطينيُ .ي َ
"املكتب االول" ،االمن العام او البوليس
القضايئ ،ملهامت التح ّري وجمع املعلومات.
يف  19شباط ُ 1923ق ّسم بوليس لبنان
الكبري دوائر ثالثا :دائرة البوليس البلدي،
دائرة البوليس العديل واالمن العام ،الدائرة
االدارية .لكل منها صالحيات ودور يرتبط
مبرجع واحد هو رئيس دوائر البوليس.
يف اول بنية مح ّددة الصالحيات واالختصاص
لالمن العام منذ اعالن لبنان الكبري من دون
ّ
تستقل عن رئيس دوائر البوليسُ ،ك ّلفت
ان
دائرة البوليس العديل واالمن العام "مراقبة
الصحافة واالعالنات والجمعيات ونرش

 27آب  ،1945االمضاء بشارة خليل الخوري.

مارس االمن العام اللبناني
ابان االنتداب بصفته البوليس
العدلي جمع املعلومات
والتحري واالستقصاء عن كل
نشاط يمارس في البالد
الدعوة (بروباغندا) والتهريب (من بارود
وسالح ومفرقعات) واالجانب والبدو
ال ُر ّحل والفنادق والغرف املفروشة لاليجار
واآلداب العامة ،عدا االختصاصات التي
ّ
يدل عليها لقب بوليس هذه الدائرة وتتفق
مع تسميتها".

الول مرة اقرتب االمن العام من
الصالحيات التي يقتيض ان يستمد دوره
منها ،بعدما اضطلع حينذاك بوظيفة مل
تنفصل عن مهامت البوليس .اتضح الدور
الجديد للبوليس العديل واالمن العام عرب
جمع املعلومات والتح ّري واالستقصاء عىل
اوسع نطاق بازاء كل نشاط عام يمُ ارس يف
البالد ،ويخضع ملراقبة مبارشة من سلطات
االنتداب الفرنيسّ .
لعل املفارقة الناجمة
عن توأمة عالقة البوليس العديل باالمن
العام ان موظفني اثنني ترأساه عىل التوايل
هام ادوار ابوجودة وفريد شهاب سريئسان
االمن العام مستقبال.
مع صدور اول دستور لدولة لبنان الكبري يف
ثم
 23ايار  1926واعالن الجمهورية ،ومن ّ
انتخاب اول رئيس لها بعد ثالثة ايام،
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بدأت الدولة الجديدة تتحضرّ لتسلم
املؤسسات بدءا من  19أيار  1928بوضع
نظام عام لدوائر الرشطة اخضعت لسلطة
وزير الداخلية وامست مديرية الرشطة.
قسمها التنظيم الجديد اىل الرشطة العدلية
ّ
يرئسها رئيس البوليس العديل الذي ّ
يحل
ّ
محل مدير الرشطة عند غيابه أو مرضه،
والرشطة االدارية والبلدية ،ومدرسة
الرشطة .بات رئيس البوليس العديل ـ
مجددا يف موقع متقدم ـ الرجل الثالث يف
هرمية يرئسها مدير الرشطة .بذلك امىس
املهد االول لالمن العام.
ّ
من مديرية الرشطة شكل مفوضو االمن ـ
الصفة التي راحت تجمع املتقدّمني يف الرتب
بعد تد ّرجهم ـ ومفتشوه لبنة االمن العام
يف مهامت مزدوجة عُه َد إليهم فيها جمعت
صالحيات الرشطة واالمن العام معا :جمع
املعلومات ومؤازرة الدرك يف تنفيذ مهامته.
حفظوا قاعدة كان يردّدها املفوضون والضباط
الفرنسيون عىل مسامعهم لتشجيعهم عىل
االنخراط فيها ،وان برتب دنيا ،تقول ان
ضابطا يف الجيش يعادل مفتشا يف االمن.
غداة االستقالل يف  22ترشين الثاين ،1943
تالحقت اجراءات ّ
توخت استعادة الدولة
ومؤسساتها من
اللبنانية املستقلة اداراتها
ّ
سلطة االنتداب .يف  4آذار  1944اصدر
السكرتري العام للمندوبية العامة للحكومة
املوقتة (فرنسا الحرة) يف الرشق جان بينوش
القرار  FC /921وضع عددا من موظفي
امن الجيوش م ّمن عملوا يف ظل االمن العام
ترصف الحكومة اللبنانية بدءاً
الفرنيس يف ّ
من  25متوز  .1944مل يعد هؤالء مذ ذاك ـ
وعددهم  20موظفا من رتب مختلفة ـ يف
قيود املندوبية العامة .الول م ّرة ش ّكلوا نواة
فعلية لالمن العام املستقل من جراء خربتهم
املخرضمة ،املتفاوتة االهمية يف االمن العام
الفرنيس .اسرتدتهم السلطة الوطنية وباتوا
يف امرتها املبارشة .املوظفون العرشون
هم املفوضون ايفانجيلوس حاجي توما
وادمون دوناتو وعيىس وهبي ،واملفتشون
الرئيسيون غربيال مريزا وفؤاد شمعون
بسال وعبداملسيح
وجوزف س ّقال والرب ّ
عسيل ورشيد درنيقة وجوزف اشقر،

نصب "شهيد االمن العام".

من البوليس العدلي الى
مصلحة الشرطة واالمن
الى مصلحة االمن العام الى
مديرية االمن العام ،مسار
عقدين من الزمن
واملفتشون الفونس صليبا وانطوان عقل
وهرني عبدالجليل وعارف الداعوق وكامل
اللبابيدي وهرني اسبرييدون وانطوان حلو
وغربيال ايب سمرا ،ومساعد مفتش فريد
راجح ،ومفتش معاون فارس شويري.
يف خطة رمت اىل استعادة مديرية الرشطة
واملف ّوضني واملفتشني واملأمورين امللحقني
باالمن العام الفرنيس وتفكيك امرتهم به،
استبقت حكومة رياض الصلح قرار جان
بينوش بتعيينها يف  4كانون الثاين 1944
عارف ابرهيم ـ الرتيك االصل واملساعد
السابق ملدير الرشطة بني عامي 1942
و 1944ـ مديرا الدارة جمعت الرشطة
واالمن العام يف مصلحة ُد ِعيت "مصلحة
الرشطة واالمن" .استمرت حتى متوز 1945
المرار مرحلة انتقالية مل تطل عندما قررت
الحكومة اللبنانية فصل احدهام عن اآلخر
متهيداً النشاء إدارة جديدة هي االمن العام.
تطبيقا لربوتوكول  7متوز  1944و ّقعه
رياض الصلح عن الجانب اللبناين وغاتينيو

عن الجانب الفرنيس ،انتقل الرشطيون
اللبنانيون إىل مصلحة الرشطة واالمن،
وبارشوا نشاطاتهم يف انتظار فصل احدى
االدارتني عن االخرى بتعيني مدير لالمن
العام واقرار مرسوم تنظيمه.
اكرث من اي وقت مىض ،بدأ االمن العام
يتح ّول تدريجا ادارة ناشئة مستقلة
بصالحياتها من داخل وعاء مديرية الرشطة
املخرضمة .له مف ّوضوه ومفتشوه ومأموروه
ومراكزه ومرافقه ،واختصاصه ودوره.
يف  26متوز  1945اصدر رئيس الجمهورية
بشارة الخوري املرسوم  K /3653و ّقعه
رئيس الحكومة عبدالحميد كرامي ووزير
الداخلية وديع نعيم أنشأ يف وزارة الداخلية
"مصلحة االمن العام" .الول مرة ُو ِضعت
صالحيات االمن العام يف ادارة تختص بها
مع تعيني ادوار ابوجودة رئيسا لها .مل تعش
صفة املصلحة طويال .بعد شهر يف  27آب،
صدر املرسوم  K /3845قىض بتصنيف
االمن العام من مصلحة اىل مديرية مرتبطة
مبارشة بوزير الداخلية يرئسها موظف
ونص
برتبة مدير ،يكون مركزها بريوتَّ .
عىل مهامتها وتنظيم دوائرها .اىل رئيس
الجمهورية ،و ّقع املرسوم رئيس الحكومة
وزير الداخلية بالوكالة سامي الصلح.
كان  27آب  1945ايذان التأسيس يك مييس
عيد املديرية*.
رس الدولة ،فصول يف تاريخ االمن العام  1945ـ
*من كتاب" ّ
 ،"1977نقوال ناصيف ،آب  ،2013املديرية العامة لالمن العام.
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وزير الداخلية والبلديات

نهاد املشنوق

مؤسسة أمنية على مساحة الوطن
ان الذكرى التاسعة والستني لعيد االمن العام اللبناين محطة ننطلق منها لتقييم مفاصل الواقع االمني والسيايس
الذي يعيشه وطننا الحبيب لبنان ،بعدما اضحت املنطقة حالة من الرصاعات واالزمات انعكست عليه يف
السنوات الثالث املاضية ،ومل يصمد اال بتفاعل االرادة الوطنية وجهوزية مؤسساته االمنية.
ان مؤسسة االمن العام واحدة من املؤسسات االمنية الوطنية التي تقوم عىل عاتقها مهامت امنية وادارية
عدة ،ولعبت دورا كبريا يف تاريخ لبنان منذ االستقالل حتى اليوم ،واستحقت عىل مدى  69عاما التقدير نظرا
اىل عملها الدؤوب والنوعي يف رعاية الشؤون االمنية واالدارية للمواطنني ،يف مهامت نوعية كان لها الصدى
االبرز يف لبنان واملنطقة.
يخالجني كالم اردت توجيهه عىل نحو مبارش اىل قيادة االمن العام وضباطه وافراده :لقد اخرجتم من اذهان
الناس ان لالمن العام وظيفة محددة تقترص عىل اجراء معامالت جوازات السفر واقامات االجانب ومراقبة
املطبوعات ،يف اتجاه املساحة الواسعة يف العمل االمني التي لحظها القانون يف مكافحة االرهاب ،مراقبة ورصدا
عىل كل االرايض اللبنانية.
ال يسعني يف هذا املجال اال ان انوه بعملكم يف هذه املرحلة الزاخرة باالنجازات املتنوعة ،من العالقة املميزة
مع كل املك ّونات السياسية والطائفية يف الوطن ،اىل انهاء ملف مخطويف اعزاز الذي استمر اكرث من سنة عرب
االتصاالت املحلية واالقليمية والدولية ،فضال عن املساهمة املبارشة يف انهاء ملف راهبات معلوال ومتابعة ملف
املطرانني املخطوفني يف حلب.
كام ان عملية التحديث سادت تطوير العنرص البرشي بطريقة علمية اعتمدت عىل الكفاية الشخصية لتشكيل
افراد عسكريني يكونون يف مستوى املرحلة ،ويخوضون غامر املرحلة الدقيقة التي مير فيها بلدنا لبنان ،اىل
الخطط يف متابعة اوضاع االجانب يف لبنان.
زادتكم عبئا االحداث الجارية يف سوريا ،وما نتج منها من نزوح جاوز املليون ونصف مليون مواطن سوري،
اضافة اىل مثانني الف فلسطيني – سوري توليتم ضبط بياناتهم ومراقبة اوضاعهم والتنسيق مع املؤسسات
الدولية املعتمدة يف لبنان يف شأنهم.
لقد عملنا منذ تسلمنا مهامتنا عىل وضع خطة تحديث لالجهزة االمنية اللبنانية ،من بينها مؤسسة االمن العام،
وعملنا عىل التواصل مع ممثيل السلك الديبلومايس والقنصيل لبعض الدول للمساهمة يف تأمني الدعم التقني
واللوجستي والعسكري لهذه االجهزة التي اثبتت انها الساهر عىل امن الوطن.
ان الدم الذي سال من افراد االمن العام ،وخصوصا يف عمليتي الطيونة وفندق دي روي االرهابيتني ،الدليل
االنجع عىل الدور الجديد الذي اضطلعت به هذه املؤسسة االمنية عىل مساحة الوطن.
ان لالمن العام اللبناين الدور االكيد يف مكافحة االرهاب بالتنسيق مع االجهزة االمنية االخرى التابعة لوزارة
الداخلية والجيش اللبناين ،حيث ال ميكن التغايض عن هذا الدور املركزي يف جمع املعلومات السياسية واالمنية،
وعمليات ضبط الحدود عرب نقاط التفتيش ،ومتابعة الذين يسعون اىل العبث باالمن من خالل عمليات ارهابية
تطاول املواطنني االبرياء يف اماكن وجودهم عىل الساحة اللبنانية.

17

18

عدد  - 11آب 2014

اجرى المقابالت جـورج شـاهني

خمسة مديرين عامين سابقين تح ّدثوا في عيد األمن العام:

والتحوالت
محطات في التاريخ
ّ
األدوار ومهمات األمن واإلدارة واإلنجازات واإلخفاقات
يف العيد التاسع والستني لالمن العام الذي تحتفل به
املديرية العامة يف  27آب ،مثة َمن كان عىل رأسها
شارك يف صنع تاريخها وتطورها ،ال يزال يحتفظ
مبخزون وافر يف الذاكرة عن حقب تالية للتأسيس
حتى االمس القريب .هؤالء توجهت اليهم "االمن
العام" الستعادة ما ال يزال عالقا يف البال عن محطات
التح ّول ،عن املهامت واالمن واالدارة والسياسة ،عن
تقويم التجربة خصوصا.
يف الصفحات اآلتية يسرتجع مديرون عامون سابقون
فصوال عنها ،واكبوا يف العقود االخرية مراحل تقل ََّب
فيها لبنان بني االستقرار واالضطراب ،بني صعود الدولة
وهبوطها .ابانها وجد املديرون العامون انفسهم ،اكرث
من مرة ،يف قلب الحدث.
هم:
• العميد الركن املتقاعد السفري انطوان دحداح21 :
ترشين االول  14 -نيسان .1977
• الدكتور جميل نعمة 10 :نيسان  1984ـ  11ترشين
االول .1988
• اللواء املتقاعد نديم لطيف 11 :ترشين االول -1988
 18ترشين االول .1990
• السفري رميون روفايل 18 :كانون الثاين 1991ـ 21
كانون االول .1998

• اللواء الركن املتقاعد جميل السيد 21 :كانون االول
 5 -1998ايار.2005
ها هم يروون التجارب والحقائق والوقائع عن
الظروف التي رافقت اختيارهم من مواقع متفاوتة،
انخرطت يف جهاز نصفه عسكري ونصفه مدين .اتوا اليه
من مناصب امنية وعسكرية وجامعية وادارية لتنفيذ
املهمة .توقفوا امام محطات طبعت مامرساتهم،
واسهبوا يف الكالم عن االنجازات واالخفاقات .ابرزوا
العالمات الفارقة واولوياتهم التي فرضتها املرحلة
امنية ،سياسية ،ادارية .كل ذلك مضافا اىل ما يتمنونه
اليوم لرفاق لهم يف مواقع املسؤولية يف مراتب هرم
املديرية العامة ،ما يرسم رشيطا تاريخيا موثقا ،اىل حد
بعيد ،عن تطور املديرية.
التقى املديرون العامون الخمسة ،اآلتون من خيارات
وطنية مختلفة ،يك ميسوا عيون الدولة وامانها واالستقرار.
كل يكمل ما بدأه سلفه ويستمر به ويطوره.
ٌ
ننس ال ننىس ،عىل هامش الجولة يف تاريخ املديرية
وان َ
مع املديرين العامني السابقني الخمسة ،اسالفا غابوا يك
تبقى انجازاتهم حارضة وماثلة يف عمر املؤسسة :ادوار
ابوجودة ،فريد شهاب ،توفيق جلبوط ،جوزف سالمة،
فاروق ايب اللمع ،زاهي البستاين ،وفيق جزيني.
اىل الجولة معهم در.
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العميد الركن المتقاعد أنطوان دحداح:

صالحيات األمن العام في أيامنا أكبر من قدراته
■ ماذا كان يعني االمن العام بالنسبة
اليك؟ اي اولويات ،ادارية ام امنية؟
□ الدوران االمني واالداري يسريان بعضهام
مع بعض .يك نقوم باملهامت التي كانت
لدينا ،كنا نحتاج اىل جهاز قادر عىل ادائها.
ال تنفع املؤسسة مهامت كبرية بجهاز ال
يستطيع ادارتها .اىل اآلن االمن العام غري
مج ّهز باملقدار الذي يتطلبه حجم مهامته
الكثرية ،ومنها التجسس الذي هو ليس عمل
الجيش او قوى االمن الداخيل ،بل يف صلب
مهامت االمن العام .ال نقوم مبراقبة االجانب
عىل نحو كاف .عندما سألت اللواء عباس
ابراهيم عن عديد املديرية اليوم ،اخربين
انه اصبح  7000ضابط وعنرص وموظف،
بينام كان العدد يف ايامي الفا فقط .يف ما
يتعلق بالجانب االداري والتنظيمي ،اعتقد
انني نجحت يف تأسيس اركان لالمن العام مل
تكن موجودة قبال .عندما دخلت املديرية
كان يف ذهني سؤال واحد هو كيف يسعني
ان اكون منتجا .اكتشفت للتو ان ليس لدي
سوى امانة رس من اربعة اشخاص يحملون
ا ّيل منهكني الربيد اليومي لتوقيعه .قررت
عندئذ انشاء ادارة تحوط يب ملساعديت يف
عميل ،هو ما نسميه االركان .عندما كنت يف
دورة اركان عسكرية يف امريكا ابان وجودي
يف الجيش ،تعلمنا اهمية االركان كعنرص
اسايس ال غنى عنه يف معاونة القائد سواء
كان يأمر  500عنرص او عديد جيش من 250
الفا .عمل االركان هو نفسه .انشأت خمسة
فروع شكلت اركان املديرية يتعني عليها
تقاسم هموم املدير العام ،من غري ان تكون
لها صالحيات تنفيذية .كان عىل رؤساء
الفروع الخمسة ،كام يف اركان الجيش،
تحضري بطاقات القرار للمدير العام وتوفري
املعطيات الكافية والخيارات البديلة .انها
املهمة الفعلية التي تساعد القائد او املدير
العام عىل اتخاذ قراره النهايئ .ر ّكزت عىل

العميد الركن املتقاعد انطوان دحداح.

كنت اول مَ ن ادخل املفوضني
املجازين ،وضممت النساء الى
السلك العسكري
االركان اوال قبل اي هدف آخر ،وسعيت يف
خطوة تالية اىل تحسني معنويات املوظفني.
يجب ان يشعر املوظف والعنرص انك امامه
وتقف اىل جانبه ،وتحميه يك ينفذ االوامر
بدقة ،وال يتعرض لضغوط .مل اسمح بأي
اساءة اىل اي عنرص ،مبا فيه املخالف الذي
اعمد اىل معاقبته داخل االدارة .لكن عىل
املأل حرصت باستمرار عىل الذود عن
معنويات العسكريني .طلب احد املفتشني
مرة من صاحب دور سينام معروفة يف
بريوت ،من عائلة تشكل مفاتيح انتخابية
لرئيس الحكومة وزير الداخلية صائب
سالم ،التزام ما يوافق عليه االمن العام يف

عرض الرشائط السينامئية .بعد اكرث من
انذار وامعان يف املخالفة ،هدده املفتش
باحالته اىل القضاء اذا مل ميتثل لقرارات
االمن العام ،فاشتىك الرجل لدى الرئيس
سالم الذي خابرين وطلب مني ازاحة
املوظف من منصبه فورا .رددت عىل
الرئيس سالم ان مناقشة املوضوع ال تتم عرب
الهاتف .ذهبت اليه يف منزله يف الدوحة،
وقلت له :تطلب مني ازاحة موظف يقوم
بواجبه وينفذ االوامر والتعليامت ضد َمن
يخالف القوانني .لن افعل .ميكنكم ازاحته
يف غيايب .اقدم استقالتي فورا وتقبلونها،
ثم تفعلون باملوظف ما تريدون .الهدف
الثالث الذي توخيته بعد االركان ومعنويات
العسكريني ،هو تحسني الظروف املعيشية.
قلت حينذاك ان من غري الطبيعي لعنرص
االمن العام الذي يحمل حياته بني كفيه
لتنفيذ مهامته ،ان ينذرها للفقر .كان يف
امكان املوظف وقتذاك تقايض ثالثة رواتب:
معاشه الشهري ،زائدا حصته من بند
املكافآت ـ وكانت تقدّر يف املوازنة بـ30
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الف لرية عند تعييني ثم رفعتها اىل 300
الف ثم اىل مليون لرية ،زائدا املساعدات
االجتامعية وهي سوى املساعدات املرضية.
ناهيك بتعويض االنتقال لدى تنفيذ اي
مهمة .كان لدي ما يسمى الصندوق الخاص
يف االمن العام الذي كنت اوزعه شهريا اىل
ان يفرغ متاما نهاية العام .ال يدخل هذا
الصندوق يف املوازنة ،وهو يعنى بجمع
وسعت مالك املديرية
التربعات والهباتّ .
من  400اىل  1000موظف ،وادخلت للمرة
االوىل يف تاريخ االمن العام مفوضني من
حملة االجازة يف الحقوق .متكنا حتى اندالع
الحرب عام  1975التي اطاحت طموحاتنا
من تخريج ثالث دورات من املفوضني
املجازين ،ودورتني من املفوضات املجازات
ـ وكنت اول َمن يدخل النساء يف السلك
العسكري ـ اىل دورة من املفتشات ثانيات.
وكنّ للمرة االوىل ُيط ّوعن يف املديرية
ويخضعن لتدريبات عسكرية ويتسلمن
مناصب ادارية.

ملدير االمن العام دور قيادي
في التقريب بني القيادات
ومع رئيس الجمهورية

يعتقد .يف النصوص القانونية مكافحة
التجسس واالرهاب من مهامتنا ،بينام يفتقر
الجيش وقوى االمن الداخيل اىل نصوص
مامثلة .امن العسكريني وتجسسهم يقع يف
صالحيات الجيش ،والجرمية يف صالحيات
الرشطة القضائية يف قوى االمن .اال ان
التوسع احيانا يف التفسري بالقول بجرمية
التجسس ،يتيح تعدد االجهزة املنوطة
بهذه املهمة .لكن مل يكن يف وسعنا حينذاك
تويل هذه الوظائف لضعف قدراتنا .عندما
دخلت املديرية مل يكن فيها مف ّوض حائز
شهادة جامعية .كانت صالحياتنا اكرب من
مالكنا وقدراتنا مبا ال يقاس .لالمن العام
■ ماذا عن الشق االمني؟
□ صالحيات االمن العام واسعة اكرث مام مراقبة اجهزة الدولة كلها ،واتخاذ التدابري
بعد املديرية العامة لالمن العام ،عينّ العميد الركن انطوان دحداح سفريا يف الربازيل بني عامي
 1977و ،1982عاد اىل بريوت عىل االثر وانرصف اىل وضع معاجم يف اللغة العربية كان بدأ
التحضري لها يف القارة البعيدة ،بلغ عددها  38معجام بينها  15معجام يف قواعد الرصف والنحو.
ابتكر لوحات بيانية مل ّونة العراب اللغة تسهّل تع ّلمها .اصدر بداية  15كتابا باسمه قبل ان
يُو ّقع كتبه الالحقة ،وعددها  ،20باسم ابو فارس دحداح.
عندما انجز مسودة “اعراب القرآن الكريم” عام  ،1994بعد اربع سنوات من بحث دؤوب
وعمل متواصل ،مل يتمكن من نرشها قبل موافقة االزهر .مل يكن من السهل انتزاع املوافقة
تلك عىل كتاب يف اعراب القرآن يُو ّقعه مسيحي .فاتح رجل دين مرصيا يرئس ازهر لبنان هو
الشيخ محمد فهيم ابوعبيه يف مراجعة املسودة ،فوافق عليها بعد ستة اشهر ،وارسل نسخة
منها اىل االزهر يف مرص للحصول عىل اذنه بطبع الكتاب .اعاد االزهر املسودة مقرونة باملوافقة.
يصح .لن يأذن االزهر بطبعه باسم
عند اوان النرش قال له رئيس ازهر لبنان :اسم انطوان ال ّ
انطوان .ابحث عن حل آخر.
اقرتح الضابط والسفري السابق “ابو فارس دحداح” تي ّمنا ببكره ،اسام مستعارا .مل يوافق ايضا
الن يف ذلك اخفاء للحقيقة عن االزهر ،رسعان ما يكتشفها ويرفض .عندئذ صدر “اعراب القرآن
الكريم” بال اسم صاحبه .يف ما بعد اختبأ انطوان دحداح وراء االسم املستعار ،واصدر  20كتابا
يف اعراب الفاظ القرآن وجمله.

التي متكنه من التحقق من سالمة والء
املوظف لدولته .مهامتنا تتشعب يف الداخل
والخارج ويف قلب ادارات الدولة .وازنت
يف االهمية يف واليتي بني االمن االدارة .اذا
مل تكن مثة ادارة قوية ال يستطيع االمن
العمل .والعكس صحيح .من خالل الفروع
الخمسة يف اركان املدير العام عملت عىل
التنسيق بينهام النتظام العمل.
َ
متكنت من تخطي عقبة قدرات
■ كيف
اقل من صالحيات؟
□ كان االمر يحتاج اىل وقت طويل،
واىل برنامج مدروس .اىل اعادة تنظيم
وتوسيع املالك وتعزيز القدرات .عملت
باهتامم اسايس عىل تنشيط املعلومات
واالستقصاءات .انشأت شبكة رسمية
عىل الطريقة الفرنسية مل تكن من قبل
يف الجيش وال يف قوى االمن ،هي جهاز
املخربين ،للمرة االوىل يف االمن العام،
اعطانا نتائج ممتازة .جهاز يجب تطويره
دوريا النه الرثوة .وبسبب عالقتي الوطيدة
برئيس الجمهورية سليامن فرنجية وثقته
املطلقة يب ،راح يوافق عىل كل ما اقوم
به ويؤازرين يف سبيل انهاض االمن العام
وتطويره ،وتوفري التجهيزات واملتطلبات
الرضورية ،والغطاء السيايس ملهامتنا .وهذه
مسألة مهمة .يجب ان ال نغفل هنا جانبا
اساسيا يف االمن العام ،هو دور املدير العام
بالذات .دور قيادي مهم لنسج عالقات
سياسية مهمة ايضا مع االفرقاء اللبنانيني،
اىل اي جهة او حزب انتموا ،ويكون صلة
وصل يف ما بينهم .ابان واليتي ،انشأت
صالت وثيقة دخلت يف صلب مهاميت ،هي
التنسيق بني رئيس الجمهورية مرجعي
االول والقيادات اللبنانية .كانت تلك حايل
مع الرئيس صائب سالم عند توليه رئاسة
الحكومة ووزارة الداخلية ثم الحقا ،ومع
الرئيسني كميل شمعون وكامل االسعد
وكامل جنبالط واالمام موىس الصدر
وغسان تويني وبيار الجميل ورميون اده
وسواهم .كان عيل التعامل معهم وجها
لوجه .بحكم وجودي اىل جانب الرئيس،
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جهاز املخربين يجب تطويره دوريا النه الرثوة

عنيت بشق من املهامت الخاصة التي
اتاحت يل التعرف اىل الرئيس حافظ
االسد بحكم العالقات اللبنانية ـ السورية،
والتنسيق السيايس واالمني بني البلدين.
عرفت ايضا معاونيه حكمت الشهايب
وعبدالحليم خدام .كان ع ّ
يل التعاطي مع
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يارس
عرفات ومعاونيه ومنهم ابوحسن سالمة.
االتصال السيايس ،كاالتصال االمني ،يف
قلب مهامت املدير العام .دوري تقريب
وجهات النظر يف كل اتجاه ،وجعل
عالقة الرئيس بالقيادات يف احسن حال،
ومساعدة هذه عىل االقرتاب من العهد
وخصوصا املعارضني .رمبا يكون الظرف
تغيرّ اآلن بعد اتفاق الطائف ،وتقليص
صالحيات رئيس الجمهورية الذي كان
املرجع االول للمدير العام لالمن العام
ويتوىل تعيينه ويحظى بثقته املطلقة .قد

حماية الناس املسؤولية
االولى لالمن العام،
وطبعا حماية الدولة.
انه مالذ الجميع

يكون الوضع اختلف وباتت له مقتضيات
مغايرة .لكن يبقى ملدير االمن العام الدور
السيايس الرئييس لهذه املراجع العليا،
وخصوصا رئيس الدولة واطالعه عىل
املعلومات املتوافرة لديه ،ومساعدته عىل
اتخاذ القرار .وهو يف الوقت نفسه قناة
تواصل بني االفرقاء املوالني واملعارضني،
وبينهم والحكم.

َ
شعرت انه كان يف وسعك فعل اكرث
■ اين
مام فعلت ومل تسعفك الظروف؟
□ كان ينبغي فعل اعامل كثرية ،لكننا قصرّ نا
رغم االمكانات التي كنا منلكها .سعيت بكل
قواي اىل منع تدخل السياسيني يف شؤون
املديرية .نلت تفويضا مطلقا من الرئيس
صائب سالم ،وزير الداخلية ،باجراء مناقالت
بني املفوضني من دون العودة اليه ،وقطعت
الطريق عىل تدخل السياسيني يف املناقالت،
وكذلك عند تعيني املفوضني واملفوضات،
وكان كل منهم يريد حصة فيهم ،فحلت
دون ذلك بدعم من رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة .االمر نفسه بالنسبة اىل
املناقالت يف املناطق واملعابر الحدودية.
وخالفا ملا اصاب الجيش وقوى االمن يف
“حرب السنتني” عندما انقسام وتشتتا عىل
امليليشيات ،ظل االمن العام وحدة مرتاصة
مل تنقسم ،رغم تع ّرض مبنى املديرية عند
املتحف للهجامت مرارا واطالق القذائف
ومحاولة احتالله ،اىل احراقه يف وقت الحق.
حافظ االمن العام عىل قوته املعنوية التي
سمحت له بالصمود.
■ ما هي مواصفات عنرص االمن العام
والثقافة االمنية التي يجب ان يبثها يف
اللبنانيني واملقيمني؟
□ عىل ضابط االمن العام ،كام عىل العنرص،
التمتع مبستوى عال من الثقافة التي هي
الركيزة االساسية .عليه التعامل مع كل
شخص طبقا ملستواه وقدراته .عىل الضابط
والعنرص عىل السواء االملام بالقوانني
واالنظمة واداء الدور عىل افضل ما يكون.
ال ننىس ان االمن العام هو واجهة لبنان.
اول َمن يبرصه الداخلون اىل بلدنا يف
املطار واملرفأ واملعابر الحدودية ،وآخر َمن
يودعون لدى مغادرة االرايض اللبنانية .لذا
يقتيض امتالك الضابط والعنرص مقومات
اللياقة واالستقبال اللبق ،وكذلك اشعار
الداخلني بانهم يف مأمن ويف حامية رجال
االمن العام .حامية الناس هي املسؤولية
االوىل لالمن العام ،وطبعا حامية الدولة.
انه مالذ الجميع.
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الدكتور جميل نعمة:

في األمن العام اليوم التزام وإلزام
وكثير من العدالة واملساواة
■ كنت مديرا عاما لالمن العام من نيسان اوال عىل رسعة اتخاذ القرار ،وثانيا تنفيذه
 1984حتى ترشين االول  .1988يف اية ظروف باقل رضر ممكن ،وثالثا املحافظة عىل رسية
املعلومات قبل تنفيذ القرار وبعده.
تس ّلمت مهامتك؟
□ كنت مديرا لكلية الحقوق والعلوم السياسية
يف الجامعة اللبنانية ،واستاذا يف الجامعة بعيدا ■ هل كانت الصالحيات مشتتة؟
كل البعد من هذا العامل االمني .بعد ذلك □ ابدا .كانت الصالحيات كام اليوم ،محصورة
تسلمت املديرية العامة لالحوال الشخصية يف يد املدير العام ،لكنه يو ّزعها بحسب
نظرا اىل انني توليت يف الجامعة طوال خمس االختصاص .فالشؤون االدارية يقوم بتفويضها
سنوات تدريس الجنسية واالرث والوصية كليا تفاديا الن يوقع يوميا ما ال يقل عن 1200
والطالق والزواج والوفيات لدى الطوائف معاملة من جوازات السفر اللبنانية ووثائق
املسيحية واملحمدية وغري املحمدية .يف هذه السفر الفلسطينية واقامات االجانب .وهو
االثناء كان الراحل زاهي البستاين مديرا عاما امر مستحيل .جمعت الضباط الكبار وتسلمت
لالمن العام .بعد احداث  6شباط  1984املديرية وبدأت العمل .عينت رئيسا ملكتب
وسقوط مدينة بريوت ،ذهب زاهي خارج جوازات السفر تحت امرته ادارات تساعده.
لبنان وقدّم استقالته ،فعينتني حكومة الرئيس
شفيق الوزان مديرا عاما لالمن العام بالوكالة يف
نيسان  ،1984فانتقلت بذلك من قطاع اكادميي
اداري اىل آخر امني .عندما تسلمت مهاميت
منحت نفيس فرصة لوضع خارطة طريق حول وضعت ثالثة اسس لعملي
كيفية ادارة الجهاز ،وتوصلت اىل ثالث ثوابت :في االمن العام :الحكمة
تجنب اول قرار يصدر عن الدماغ ،اعتامد والشجاعة ،العلم واملعرفة،
العقالنية واالبتعاد عن االنفعال ،ادعاء الجهل الشمولية
عندما ال يتوافر الجواب اليقني واملقنع .ليس
عيبا ان يقول االنسان انه ال يعرف ،اذا كان
فعال ال يعرف .يف ضوء هذه املسلامت الثالث في السلوك االمني وضعت
بدأت االطالع عىل اوضاع الجهاز .وجدت خارطة تعتمد اوال على
داخل االمن العام السلوك االداري والسلوك سرعة اتخاذ القرار ،وثانيا
السيايس والسلوك االمني .السلوك االداري تنفيذه باقل ضرر ممكن،
كأي سلوك يف مؤسسات الدولة مل َ
اتعاط به وثالثا املحافظة على سرية
كثريا ومل يكن يزعجني .اما السلوك السيايس املعلومات قبل تنفيذ
الذي اردت اتباعه فوضعت له ثالثة اسس :القرار وبعده
الحكمة والشجاعة حتى تستطيع االنفتاح عىل
الفريق اآلخر .العلم واملعرفة ،الشمولية .يف
السلوك االمني وضعت خارطة ايضا تعتمد

كذلك شؤون االجانب .بقيت عىل اتصال دائم
برؤساء املكاتب ،ونظمت وقتي قبل الظهر
للناس ،وبعده للضباط والنوم يف املكتب.
بعد حواىل شهرين فوجئت برئيس دائرة
الجوازات يحضرّ يل الربيد وفيه ملفات ،بينها
ملفات أخضعت لقرار املدير العام يف حق عدد
من اللبنانيني الذين ال يجوز لهم الحصول عىل
جواز سفر اال مبوافقته .عند تكرار االمر قيل يل
بالحرف الواحد :هذا اجراء متبع منذ الستينات
يف االمن العام .كل شخص له صفة يسارية ال
يعطى جواز سفر اال بعد موافقة املدير العام
خطيا .وجدت التدبري مشينا يف حق املواطن
اللبناين املستويف الرشوط .بعد دراسة املوضوع
اصدرت قرارا بالغاء كل البالغات الرسية
من هذا النوع ،وقررت منح جواز السفر
ملَن يستويف الرشوط القانونية يف معزل عن
ميوله السياسية .حصلت يومذاك ضجة كبرية
واحتجاجات .يف املقابل حصلت عىل تهنئة
الفريق اآلخر الذي اتصل يب وشكرين .بعدما
تجاوزنا هذه القضية بدأت البحث يف تسهيل
معامالت املواطنني وتنظيم الجوازات .اقرينا
للمرة االوىل اعطاء جواز السفر ملدة  5سنوات
بدال من  3سنوات تخفيفا عىل طالبه وتسهيال
العاملنا .قلنا طاملا ان كلفة جواز السفر لسنة
 60لرية ،فليكن  300لرية للسنوات الخمس.
بعد ذلك انتقلنا اىل موضوع بطاقات قيد
الدرس التي كان عددها  85000الفا ،فطلبنا
تجديدها وفق الرشوط القانونيةّ .
فقل عددها
اىل  .17000من ثم انتقلنا اىل البحث يف وثائق
السفر الفلسطينية ،فوجدت انها نوعان :االول
من الجئي عام  1948ووضعهم قانوين .والثاين
ممن اضيفت اسامؤهم زورا بالقوة خالل
الفرتة بني عامي  1973و 1976عندما كانت
مثة سيطرة للمنظامت الفلسطينية عىل دوائر
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الخارج ،وليس من صالحيات االمن العام ،بل
للسفري الذي من واجبه ان يعود اىل االمن
العام اذا اراد متديد الوثائق .مل يعودوا الينا،
والتزموا تعليامت الرئيس كرامي بالتمديد
بتعميم مبارش منه .عندها طلبنا ايداعنا نسخا
منها الحصاء االسامء وانشاء ملف كامل بها.
رفضوا طلبنا هذا ،وتجاوبوا معنا بالتمديد
مرة واحدة عىل ان تكون الوثيقة غري صالحة
للعودة اىل لبنان .هذا ما حصل .وهذه هي
الرواية الحقيقية ملا يقال اننا وزعنا جوزات
سفر عىل الفلسطينيني .وهو امر كاذب.

الدكتور جميل نعمة.

الدولة ،ومنها مديرية شؤون الالجئني يف وزارة
الداخلية .قررنا اعادة التنظيم اوال بتنظيف
السجالت من االسامء التي اضيفت من دون
وجه حق .اضطررنا اىل اللجوء اىل االمم املتحدة
ومفوضية شؤون الالجئني يف النمسا للتثبت
من صدقية اللوائح .مبعنى شطب االشخاص
الذين دخلوا اىل لبنان بعد عام  1970وايلول
االسود يف االردن .فاصبح لدينا الفلسطيني
املقيم يف لبنان بحسب نظام  ،1948لديه
سجالته .اما الذين شطبت أسامؤهم فاصبحوا
مقيمني غري رشعيني او اجانب .فلسطينيو عام
 1948يستحصلون عىل وثيقة سفر لسنة،
مددت صالحيتها حتى  3سنوات ،وكانت
السياسة املتبعة مساعدتهم عىل السفر .اما
اولئك الذين ال نرغب يف ترحيلهم بالقوة ،فقد
اعتمدنا سياسة تزويدهم جواز مرور لسنة
واحدة عندما ينالون تأشرية او عقد عمل يف
الخارج ،وهي غري صالحة للعودة .وهو ما
تسبب باشكاالت قبل ان يتبني انها السياسة

الصحيحة .للتاريخ ،مثة نقطة اخرى يف املوضوع
الفلسطيني ارغب يف توضيحها .قيل يوما ان
االمن العام اعطى جوازات سفر للفلسطينيني،
وكتب الكثري يف الصحف يف صيغة التهمة.
حقيقة املوضوع تقول ان الرتتيبات التي
حصلت بعد االجتياح االرسائييل عام 1982
مع املوفد االمرييك فيليب حبيب ،اقتضت ان
يخرج ابوعامر من بريوت وبرفقته 13000
مسلح ،مل تكن يف حوزتهم وثائق سفر.
اعطاهم يومذاك املدير العام السابق لالمن
العام الراحل االمري فاروق ايب اللمع وثائق
سفر فلسطينية ملدة  3سنوات يك يسافروا،
وانتهى مفعولها عام  .1985اصطدمنا حينذاك
بقرارات من الدول العربية التي استضافتهم
وكانت تعتزم اعادتهم اىل لبنان .ترافق ذلك
مع ضغط دويل وعريب لتمديد صالحية وثائق
السفر تلك ،فرفضنا كمديرية .طرح املوضوع
عىل وزير الخارجية الرئيس املغفور له رشيد
كرامي ألن امر التجديد يف السفارات يف

■ تكلمت عن الجانب االداري ،اين كان الهم
االمني؟
□ يف السلوك االمني ،يدرك الجميع انه كانت
هناك منطقتان ،رشقية وغربية .كان هناك
انقسام كبري رغم التحسن الذي رافق تشكيل
حكومة الرئيس رشيد كرامي ،وبقيت حركة
االنتقال بني املنطقتني ضعيفة جدا بسبب
اعامل القصف واستمرار انقسام بعض
املؤسسات اال االمن العام الذي بقي املؤسسة
الوحيدة التي مل تنقسم .بقي رؤساء مراكز
القاع واملصنع والعبودية يتلقون االوامر
مني .قمت بتشكيالت عىل مستوى الضباط
من دون اعرتاض .السبب يف رأيي ان هناك
ترابطا بني االمن والسياسة .و ّفر يل اعتامد
سياسة االنفتاح عىل الجميع واقامة عالقات
ممتازة حرية التنقل يف كل املناطق اللبنانية.
االمر الذي مل يكن متوفرا لسواي يف االجهزة
االمنية االخرى .انتجت هذه السياسة ضبطا
لوضع االمن العام ،وبقي الجهاز مرتابطا
ومضبوطا وممسوكا.
■ حتى عىل املستوى االمني واملعلومات؟
□ كنا نحصل عىل املعلومات من كل املناطق
اللبنانية .كانت لديّ عالقات شخصية
ممتازة مع االفرقاء جميعا ،وتحديدا مع كل
املسؤولني االمنيني يف االحزاب .ما كان يهمنا
اكرث هو االستقرار.
■ اىل اي حد ساعدت رئيس الجمهورية او
السلطة السياسية عىل معالجة بعض امللفات؟
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عىل استيعابها .ما حصل معنا يف املنطقة
الرشقية كان اخطر من املنطقة الغربية،
النها كانت تتجاوز السياسة اىل االمن عىل
الفور .ورغم االحداث التي وقعت يف املنطقة
الرشقية حافظنا عىل االمن العام ،فلم يصب
اي عسكري بجرح .اما املشاكل السياسية
البارزة فقد رافقت مفاوضاتنا مع السوريني،
وال سيام يف ملف التعديالت الدستورية .بقينا
كذلك حتى عام  .1987فتحنا خطوط تواصل
معهم وذهبنا اىل الشام والتقينا عبد الحليم
خدام ووليد املعلم وفاروق الرشع واللواء
غازي كنعان .يف تلك الفرتة كنا نذهب اىل
سوريا انا والدكتور اييل سامل وسيمون قسيس
ونقوال نرص .كنت يف عداد كل زيارات الرئيس
الجميل لسوريا .لكن ،ويا لالسف ،مل تسفر
عن نتيجة.
■ ما هي قراءتك لدور االمن العام وصالحيته
يف العيد الـ ،69هل تتناسب مع حاجات لبنان
ومصلحته؟
□ اريد ان ابدأ من عهد اللواء عباس ابراهيم
الذي يختلف عن سائر العهود .فهو يتميز
بأمرين :النظام والتنظيم .عندما متر امام احد
مقار االمن العام تشعر بان مثة نظاما ورهبة
وهيبة .اما التنظيم فعندما تدخل اىل احد
املراكز الرئيسية فتشعر به .تنظيم متامسك
ويف الوقت نفسه ممسوك .تنظيم فيه التزام
اتاح اعتامد سياسة االنفتاح عىل الجميع والعالقات املمتازة حرية التنقل يف كل املناطق اللبنانية (املفتش املتمرن روين هربا) .والزام .هناك قوة فرضته ،لكن فيه الكثري
من العدالة واملساواة .يعيش العنارص يف جو
□ كنت التقي الرئيس رشيد كرامي مرة نتائج السياسة الخاطئة للدولة ،حتى وان مل من االنفراج وليس االنفجار .وراء ذلك كله
يف االسبوع ،حتى يف فرتة اعتكافه ،اضافة يكن صاحب قرار.
شخصية القائد الذي هو املدير العام .اعطى
اىل وزير الداخلية .رئيس الجمهورية يوميا.
االمن العام حقه وحجمه الطبيعيني من دون
كانت لديّ عالقات شخصية متينة جدا مع ■ هل تتذكر مشكلة واجهتك؟
ان يتداخل مع سائر االجهزة االمنية او يتشابك
الوزير وليد جنبالط والوزير آنذاك نبيه □ كانت هناك مشاكل عدة .يوم وقفنا اىل معها.
بري ما سمح لنا بواسطة اصدقاء مشرتكني جانب النائب حسني الحسيني يف انتخابات
برتطيب االجواء .يف تلك الفرتة مل تكن لدينا رئاسة املجلس النيايب ضد الرئيس كامل ■ كيف كانت عالقاتك مع االجهزة الخارجية؟
مشكلة مع اي وزير .كذلك مع رئيس مجلس االسعد نشأت مشكلة .كانت هناك مشكلة □ ال يتعاون الخارج اال مع االمن العام .مل تكن
النواب حسني الحسيني .كنت ان ّفذ سياسة ايضا مع الوزير وليد جنبالط تم ح ّلها .ذهبت لديّ عالقات مع االمريكيني ،فهم يتعاونون مع
الدولة وليس سياستي الشخصية .يف اعتقادي اىل املختارة بوساطة من صديق مشرتك هو الجيش .نجحنا يف بناء عالقات جيدة جدا مع
وظيفة االمن العام املحافظة عىل النظام اكرث سمري فرنجيه ،وامثر اللقاء بزيارة قام بها املخابرات االملانية والفرنسية وااليطالية .كانوا
من املحافظة عىل الحدود وسواها من االمور جنبالط للرئيس أمني الجميل يف بعبدا .يف يدركون ان ما يريدونه ليس موجودا اال عندنا.
التي تدخل يف اختصاص الجيش وقوى االمن املنطقة الرشقية تعددت االشكاالت .كنا يف ماذا تستطيع ان تقدّم لالجهزة االملانية عن
الداخيل .لهذا السبب يتح ّمل االمن العام رصاع مع القوات اللبنانية وكانت لدي قدرة لبناين يقطن يف املانيا؟ االمن العام لديه ملفه.
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اللواء المتقاعد نديم لطيف:

يتولى األمن العام اليوم مهماته بتفان مم ّيز
■ َ
كنت مديرا عاما لالمن العام بني  12ترشين
األول  1988و 13ترشين االول  ،1990فام هي
عصارة تجربتك؟
□ تطوعت يف املدرسة الحربية بصفة تلميذ
ضابط لصالح قوى االمن الداخيل عام .1956
انهيت خدمتي يف هذه القوى بعد  32عاما .كنت
يف السنوات الست االخرية منها مفتشا عاما لها.
مل ألقَ صعوبات طيلة مدة خدمتي مثلام لقيت
يف السنتني االخريتني يف املفتشية ،اذ مل استطع
سوى تقويم النذر الزهيد من االعوجاج الذي
كنت اتحقق منه خالل جواليت عىل مراكز قوى
االمن عىل االرايض اللبنانية ،ومن التحقيقات
التي كنت اجريها .يف مطلق االحوال فإن الثقة
شبه املطلقة التي كان ميحضني اياها يف تلك
االيام السود وزير الداخلية السابق املرحوم
الدكتور عبد الله الرايس مكنتني يف ظروف
عدة من اجتياز الكثري من املطبات .ال اذكر انه
رفض يل اقرتاحا كنت اتقدم به لتقويم أي خلل
يف سلوك قوى االمن ،اللهم اال يف الحاالت التي
كان هو يف ذاته عاجزا عن معالجتها بسبب
االوضاع املهرتئة التي كانت تعاين منها البالد
يف تلك االيام .اذكر بالخري كل الخري ايضا دولة
الرئيس الدكتور سليم الحص الذي ،يف اكرث من
مناسبة ،كنت اضعه يف جو الصعوبات التي
كانت تعرتضني ،فكان يترصف معي يف منتهى
االيجابية والتفهمُ .ر ّب سائل يسأل :ملاذا الرتكيز
عىل العالقة مع الرئيس الحص والوزير الرايس؟
يف  22ايلول  ،1988ك ّلف العامد ميشال عون
ترؤس حكومة عسكرية عىل اثر انتهاء والية
الرئيس امني الجميل ،فأقدم بعد حواىل 20
يوما عىل تعييني مديرا عاما لالمن العام .ردات
الفعل السلبية عىل تعييني هذا جاءتني عىل
جناح الرسعة من دولة الرئيس الحص ومن
وزير الداخلية الدكتور عبد الله الرايس .إذ
اقدم الرئيس الحص يف  13ترشين االول 1988
عىل اصدار بيان اعترب فيه تعيني العميد نديم
لطيف مديرا عاما لالمن العام باطال ،كأنه مل

يكن لصدوره عن سلطة غري صالحة ،وترك
ملعايل وزير الداخلية تكليف احد املفوضني يف
املديرية العامة القيام مبهمة املديرية العامة
طيلة مدة غياب املدير العام االصيل .اما الوزير
الرايس فاتخذ قرارا بتعيني مدير عام بالتكليف،
واصدر تعميام ابلغ اىل كل مراكز االمن العام
واىل البعثات االجنبية قىض بعدم قبول او تنفيذ
اي معاملة صادرة عن املديرية العامة لالمن
العام تكون حاملة توقيع العميد نديم لطيف
وختمه ،وبعدم السامح مبغادرة اي مسافر
يحمل مستندا وقعته انا او املفوضون املمتازون
الذين كنت ك ّلفتهم توقيع بعض املعامالت،
واعتامد التواقيع الصادرة عن رؤساء الدوائر
االصيلني يف كل من دوائر املطبوعات والهجرة
والجوازات .صدر ذلك عن الوزير الرايس علنيا.
فرصح مرارا امام
اما يف مجالسه الخاصةّ ،
وجه
اصدقاء مشرتكني ما معناه ان العامد عون ّ
الينا رضبة مع ّلم بتعيينه العميد لطيف مديرا
عاما ،اذ لو كان االمر عائدا ايل ملا كنت ع ّينت
سواه .خالل االسبوع الذي تال بيان الرئيس
الحص ،استمر املفوضون املقيمون يف الشطر
الغريب من العاصمة يف الحضور اىل املديرية
العامة ،مبلغني ايل ان الرئيس الحص والدكتور
الرايس موافقان عىل ان يستمروا يف املداومة يف
املديرية العامة يف حال ف ّوضت اليهم صالحيايت
وامتنعت عن توقيع اي بريد .رفضت بطبيعة

استحال علينا عام 1989
الوصول الى مستوى الئق
من العمل االمني بسبب الشح
املميت في املال وضيق
الرقعة الجغرافية

الحال هذا العرض الغريب ،كام رفضه الحقا
ارص عىل ان امارس
الرئيس العامد عون الذي ّ
صالحيايت كاملة ،ال سيام منها توقيع جوازات
السفر .عىل هذا االساس بارشت مهاميت مع ما
كان يقرب من ربع العديد الذي كان يتألف
منه مالك املديرية العامة ،عىل بقعة من االرض
مل تكن تتجاوز فعليا ثلث مساحة الجمهورية.
مل يكن قد استقر يب املقام بعد حتى راحت
تعرتضني مشاكل داخلية كبرية ،ليس اقلها
فقدان مئات جوازات السفر من مستودعات
املديرية العامة .االمر الذي تط ّلب مني القيام
شخصيا بالتحقيقات الالزمة ملدة تجاوزت
شهرا من بدء واليتي حتى بان الخيط االبيض
من الخيط االسود يف نهاية املطاف .تال ذلك
نفاد معظم موجودات املديرية العامة من
جوازات السفر .االمر الذي اضطرين اىل تلزيم
رشكة سويدية طبع  500الف جواز سفر بقيمة
اجاملية قدرها  360الف جنيه اسرتليني ،علام
ان التلزيم السابق قبل اربعة اعوام كان قد بلغ
ضعف هذا املبلغ.
■ ما هي االولويات التي حكمت واليتك،
وكيف جرى ترتيبها؟ َمن تقدّم االمن ام
االدارة؟
□ مع مطلع عام  1989راح العمل االداري يف
املديرية العامة يقترص ،بصعوبة فائقة ،عىل انجاز
جوازات السفر ومنح االقامات وبعض االعامل
الروتينية .اما يف ما يتعلق بالعمل االستخباري،
فقد استحال الوصول به اىل املستوى الآلئق
الذي كنا نطمح اليه بسبب الشح املميت يف
املال الذي يتطلبه عمل كهذا ،كام بسبب ضيق
الرقعة الجغرافية التي كنا نعمل يف اطارها.
ضيق قد حال يف ايام املعارك العسكرية بيننا
وبني الوصول اىل مصادر معلوماتنا ،ال سيام بعد
 14شباط  .1989وما دمنا اتينا عىل ذكر املال،
ال بد لنا من االشارة اىل ان مرصف لبنان عمد
منذ االشهر االوىل من قيام حكومة العامد عون
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مسريتنا .وقد صدق حديس يف اوائل شباط
 1990عندما رست شائعة قالت ان مبنيي
وزارة االتصاالت واملديرية العامة قد سقطا .لو
مل نبادر اىل التأكيد اننا كنا ال نزال يف مواقعنا،
لكانت االوضاع اتخذت مواقف دراماتيكية
عىل ما علمنا الحقا ،تقلبها سلبا رأسا عىل عقب.

			
اللواء املتقاعد نديم لطيف.

اىل حجب االموال عن املنطقة الرشقية ،حتى
ان وزير املال قال يل ذات يوم انه قد يضطر اىل
عدم دفع الرواتب ابتداء من مطلع الشهر الذي
كان سييل .قال يل ذلك يف يوم كان قد استشهد
لنا فيه مفتش ليس كمثله ابطال امام مبنى
املديرية العامة ،فيام كان ذوو مفتش زميل
له قد ارغموا عىل نقل نعشه سريا عىل االقدام
عند معرب كان مسلحون يسيطرون عليه.
ابلغت يومها اىل الوزير انني ،مع احتامل كهذا،
ساضطر اىل دفع رواتب العنارص الذين كانوا ال
يزالون يتمكنون من الحضور اىل مراكز عملهم
من االموال التي كنا نحصل عليها من تنظيم
جوازات السفر واالقامات وسائر الرسوم .وهذا
ما حصل فعال لفرتة محدودة ،وسويت االمور
قانونيا يف فرتة الحقة .مكنني التدبري االخري
هذا من عدم استعامل املصارفات الرسية ثالثة
اشهر متواصلة .مصارفات كنت احتفظ بها
للعنارص يف حال اضطر بعضهم اىل قرش ابيض
يف يوم اسود .وملا مل تتم الحاجة تلك ،اعدت
كل املصارفات الرسية هذه اىل ضابط االدارة
يوم غادرت املديرية بعد حواىل اسبوع من 13
ترشين االول  .1990كان الجهد االستخباري
ينصب اىل حد بعيد عىل التنصت الهاتفي الذي
كان بدائيا يف ذلك الوقت .اذ انه كان يوفر لنا
كماّ محرتما من املعلومات مل يكن يف االمكان
توفري معظمها بوسائل اخرى .وال ازال اذكر ما
كم
دمنا يف حأمة االستحقاق الرئايس عام ّ 2014
من النواب الذين كانوا يف الطائف عام 1989
اتصلوا بذويهم ،مبرشين اياهم بأن االتفاق
عىل كل منهم رئيسا للجمهورية العتيدة بات

(املفتش املؤهل أول قاسم حسني).

مسألة ساعات .كان عدد من النواب يف تلك
الحقبة املجيدة من تاريخنا يجنبنا عناء البحث
عن توجهاته وميوله ،فكان يأيت الينا بالذات
ليفيض مبكنونات قلبه .اذا ،عىل مدى سنتني،
اقترص النشاط االداري للمديرية العامة عىل
هذا الواقع ،مع التنويه باننا بذلنا اقىص الجهود
لتلبية حاجات املواطنني امللحة يف ظل ظروف
كانت غاية يف الخطورة و الحساسية.
■ ما هي التحديات االساسية التي واجهتك،
واي اساليب اعتمدتها يف هذه املواجهة؟
وكذلك النتائج التي ترتبت عليها؟
□ التحدي االسايس الذي واجهني ،كان
املحافظة عسكريا عىل مبنى املديرية العامة
بوسائل بدائية وبحفنة من الرجال اخذوا عىل
عاتقهم مالزمتي ليل نهار يف بناء مل يتبق منه
يف النهاية سوى حديد االعمدة التي كان يقوم
عليها .كنت عىل ثقة شبه مطلقة بأن سقوط
مركزنا سيكون مثابة رصاصة رحمة تطلق عىل

صبّ الجهد االستخباري
الى حد بعيد على التنصت
الهاتفي وكان بدائيا
وقتذاك ،لكنه وفر كمّ ا
محترما من املعلومات

■ ما الحدث االبرز الذي عشته ،وال يزال عالقا
يف الذهن وال يفارقك؟
□ بعد حواىل شهر من  13ترشين االول 1990
سافرت يف زيارة لشقيقي الذي كان يعمل
طبيبا يف مدينة ديرتويت يف امريكا .من دون اي
معرفة سابقة يل بقنصل لبنان يف تلك املدينة،
زارين يف منزل شقيقي وطلب ايل قبول دعوته
لتكرميي يف احد الفنادق .استغربت االمر الكرث
من سبب .اال انني لبيت الدعوة .تجاوز عدد
املدعوين  50شخصا .القى القنصل بعد تناول
العشاء كلمة قال فيها تقريبا ما معناه :لرمبا
تتساءلون ملاذا هذه الوليمة عىل رشف الجرنال
لطيف؟ يسعدين ان اخربكم التايل .كنت قبل
تعييني يف ديرتويت قنصال للبنان يف السويد.
خالل حفل كوكتيل كنت دعيت اليه مع السفري
اللبناين ،تقدّم منا احد السويديني وع ّرفنا بنفسه
عىل انه من مسؤويل رشكة "تومبا بروك" التي
تعنى من جملة امور بطباعة جوازات السفر،
وقال لنا ان رشكته تعاملت مرة واحدة منذ
نشأتها مع دولة من دون ان تدفع دوالرا
واحدا عىل سبيل القوميسيون .الدولة تلك
كانت لبنان .و َمن وقع العقد كان الجرنال نديم
لطيف .لهذا السبب نحن هنا لتكريم الجرنال
لطيف".
■ ما هي قراءتك لدور االمن العام وصالحياته
بعد مرور  69عاما عىل تأسيسه ،هل تتناسب
مع حاجات لبنان ومصالحه العليا؟
□ يقوم االمن العام اليوم مبهامته بتفان وعىل
نحو مميز .لست ارى موجبا لتعزيز صالحياته
او تعديلها .اىل رفاقي يف االمن العام اتوجه
يف هذا العيد القول لهم :امتنى لكم جميعا
عيدا سعيدا ،وارجو ان يكون لكل منكم بعد
العمر املديد قنصل يشهد عىل املأل كم كنتم يف
حياتكم املهنية شجعانا نظيفي الكف عفيفي
اللسان ،متفانني تجاه وطنكم ومواطنيكم.
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السفير ريمون روفايل:

لألمن العام مهمات على الحدود وفي الداخل
ولذا ُس ّمي عيون الدولة وآذانها
من املديرية العامة لالمن العام اىل السفارة
يف تونس .تقليد افتتحه املدير الثاين منذ
التأسيس االمري فريد شهاب ،ثم اكمله
جوزف سالمة ،واستقر عليه رميون روفايل.
قىض التقليد بتسمية املدير العام لالمن العام،
يف بعض الحاالت ،سفريا بعد انطواء واليته
كحال انطوان دحداح يف الربازيل ،ثم االمري
فاروق ايب اللمع يف باريس.
يروي املدير العام السابق السفري رميون
روفايل مرحلته“ :مل اتسلم من احد .كان
املدير العام السابق اللواء املتقاعد نديم
لطيف غادر موقعه بعد  13ترشين االول
 1990باسبوع تقريبا ،مسلام اياه اىل احد
الضباط الكبار قبل ان يسافر .تسلمت مهاميت
مطلع عام  1991وبقيت حتى نهاية عام
 ،1998تسلم املديرية من بعدي اللواء جميل
السيد”.

السفري رميون روفايل.

■ كيف؟
□ كانت تربطني عالقة مميزة بالرئيس
املغفور له الياس هراوي منذ ان كنت مديرا
عاما ملكتب الفاكهة والشمندر السكري ،وكان
رئيسا للجنة الزراعة يف مجلس النواب .كلام
رئس وفد لبنان اىل منظمة الفاو كنت رفيقا
دامئا له .هكذا منت عالقات مميزة يف ما بيننا.
عندما انتُخب رئيسا للجمهورية كنت مديرا
عاما للنفط معتكفا يف عهد الرئيس امني
الجميل ،وتحديدا ايام الوزير فيكتور قصري
قبل حواىل عام ونصف عام من نهاية الوالية.
يومذاك تقدمت باستقالتي التي مل تقبل،
ووضعت يف ترصف رئيس الحكومة الشهيد
رشيد كرامي .للتاريخ رفض الرئيس كرامي
توقيع كتاب االستقالة عندما زرته وبرفقتي
ميالد القارح الذي كان مقرتحا ليكون خلفي
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يف حضور النائب رينه معوض الذي صودف
وجوده هناك .يف وقت الحق قصدين رينه
معوض وابلغ ا ّيل اآليت :ما دام رشيد افندي
عىل قيد الحياة لن يوقع املرسوم .بعدما
تألفت الحكومة العسكرية برئاسة العامد
ميشال عون ،اتصل يب اللواء ادغار معلوف
متمنيا عيل زيارته يف وزارة الدفاع والعودة
اىل مديرية النفط .قال يل :اعرف ان املؤسسة
العسكرية تهمك ،وخالك كان قائدا للجيش
(العامد اسكندر) .امتنى عليك ان تساعدين.
ابديت استعدادي رشط ان ال يتدخل احد يف
عميل .ال رشقية عندي وال غربية .يف اليوم
الذي اعقب انتخابه رئيسا وكان ال يزال يف
ثكنة ابلح ،ارسل الرئيس هراوي الصديق
هشام الشعار يقول يل انه يريدين اىل جانبه
مديرا عاما يف القرص الجمهوري .رددت انني
يف ترصف الرئيس .بعد فرتة اعقبت نزوله
اىل املقر الرئايس املوقت يف الرملة البيضاء،
اتصل يب الرئيس وطلب مني زيارته .يف الليلة
التالية قصدته ،فابلغ ا ّيل انه غيرّ رأيه وقال:
يف رئاسة الجمهورية هنا عندي عينان ،لكنني
اريد عينا يل يف الخارج .اريدك مديرا عاما
لالمن العام .استغربت ،فعلق :مدير االمن
العام هو عني الدولة .بعد فرتة التقيت
الوزير ادغار معلوف واعلمته مبا عرضه
عيل الرئيس هراوي ،وانني مضطر اىل ترك
املديرية .وقعت توكيال لحبيب بوصقر الذي
كان يومذاك مديرا عاما للامل يك يحل محيل
يف ادارة املال مع الوزير معلوف .قصدت
صغبني حيث عائلتي ،ومن هناك اىل بريوت
الغربية .انتظرت بضعة اشهر بعدما اعرتض
الرئيس حسني الحسيني عىل تعييني .فهو
يريد شيعيا لالمن العام هو املرحوم اسعد
دياب .لكن الرئيس هراوي عانده وقال يل :ال
مديرا لالمن العام اال انت .طلبت منه ان ال
يتسبب تعييني بازمة ومشكلة ،فرد :املشكلة
موجودة والقصة قصة مبدأ .هذا منصب
مسيحي وسيظل .قصد الرئيس حافظ االسد
وفاتحه يف االمر ،فانتهى االمر بتعييني يف 18
كانون الثاين .1991

منقسم عىل نفسه .امن عام يف بريوت الغربية
تسلمه العميد اسعد الطقش بتكليف من
مجلس الوزراء ،وامن عام مشتت يف املنطقة
الرشقية .اليوم التايل عىل صدور مرسوم
تعييني نزلت اىل مبنى املديرية وجلت عىل
االقسام التي كانت يف حال يرىث لها .كان
املبنى مهددا بالسقوط ،وكذلك مبنى وزارة
االتصاالت املجاور .احدى جهات مبنى االمن
العام محروقة ،ومكتب املدير العام مصاب
بثالث قذائف وارضه تراب ومحروق .كان
السؤال كيف سأجمع االمن العام؟ قررت
انه ال يجمع اال يف مقره .ذهبت اىل بريوت
الغربية وكان ضباط االمن العام يداومون
يف وزارة اإلعالم عىل رأسهم اسعد الطقش.
جمعتهم وتحدثت اليهم بالقول :عينت
مديرا عاما لالمن العام وانا اعتربكم اخوة يل.
ال رئيس وال مرؤوسا اال يف حال املخالفة .كل
ادارة ادخل اليها اريد موظفيها عائلة .لذلك
اعلمكم بانني اريد ان اجمع االمن العام،
وبالتأكيد يف املقر الرئييس رغم انه مهدم.
نقيم بني االنقاض ونعيد بناءه .توجهت اىل
مبنى املديرية ولزمت مكتبي بعد اعادة
تأهيله ،بغية تشجيع املوظفني عىل مالزمة
توحدت املديرية.
مكاتبهم .خالل اسبوع ّ

كبريا لحق بعدد وافر من ضباط املديرية
وعنارصها بسبب القوانني التي ال تساوي بني
االمن العام والجيش وقوى االمن الداخيل.
عملت عىل قانون جديد صدر عام 1992
قىض بتسوية اوضاع ضباط االمن العام
وعنارصه ،واعتمدت الرتب كام يف االجهزة
العسكرية من مالزم اىل مالزم اول وهكذا...
كان مثة مالزمون مل يرقوا خالل مثاين سنوات.
س ّوينا اوضاع العنارص اسوة باالجهزة االمنية
ووحدناها كام
االخرى .غيرّ نا رتب املفتشني ّ
يف القوى االخرى .ال انىس هنا ان اتذكر
انني رفضت عام  1992ضم اي من عنارص
امليليشيات اىل االمن العام رغم صدور قرار
من مجلس الوزراء بذلك ،بناء عىل اقرتاح
وزير الدفاع ميشال املر ،ومل يتمكن الرئيس
هراوي من اقناعي بالعكس بعدما وضعت
استقالتي يف ترصفه .فساندين اىل النهاية.

■ هل تتذكر حجم املديرية وعديدها؟
□ كان يف الجهاز حواىل  1500ضباط وعنرص.
عندما تركت املديرية وصل العدد اىل .4000
تعبنا عىل تنظيم الدورات ،وكان البعض
ينتقدنا ويقول لنا :هل تجعلون من االمن
العام جيشا .كنا نرد :لدينا مهامت عىل
الحدود ويف الداخل ،واال ملاذا سميتمونا
■ هل تتذكر االولويات ،ادارية ام امنية؟
عيون الدولة وآذانها .واظبنا عىل التقارير
□ كانت االولويات ادارية وامنية يف الوقت اليومية بكل ما يأتينا من معلومات نرفعها
نفسه .انطلقنا يف العمل وتبني ان هناك ظلام اىل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير
الداخلية بصورة مستمرة .مل تكن لدي سيارة
وكنت استخدم سياريت ،اىل ان حصلنا عىل
جزء من املساعدة السعودية التي قدرت
توسطت بطلب املاني لتبادل بـ 60مليون دوالر لالجهزة العسكرية ،عندما
تدخل الرئيس هراوي يك تكون لنا حصة .يف
جثتي جنديني اسرائيليني
لدى حزب الله باسرى لبنانيني الشان اإلداري ايضا استطيع القول اننا انجزنا
امرا مهام عندما اعلنا ان يف امكان اي لبناين
لدى اسرائيل
يف اي منطقة الحصول عىل جواز سفره يف
خمسة ايام .يومذاك احرجنا البعض من
رغم قرار مجلس الوزراء
الذين كانوا يعتربون توفري جواز السفر من
رفضت ضم عناصر
ضمن املهلة خدمة انتخابية مميزة .ادخلنا
امليليشيات الى االمن العام
للمرة االوىل نظام الخدمة الرسيعة عرب
وهددت باالستقالة
مكتب العالقات العامة يك ينال طالب جواز
■ ما كان اول التحديات التي واجهتك؟
السفر ،السباب طارئة ،جوازه يف يوم واحد.
□ متثل التحدي االول يف ان االمن العام
سعينا اىل املكننة وبارشناها ،فانعكست فورا
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عىل عمل مراكز االمن العام بتنظيم اللوائح
اليومية للدخول والخروج .اعددنا برمجة
اللوائح السابقة فرصنا نعرف بكبسة زر متى
دخل هذا او ذاك ومتى خرج.
■ وعىل املستوى االمني؟
□ كان هناك عمل امني ،لكنه ال يقاس مبا
هو قائم اليوم .مل يطلب من االمن العام
يومذاك اقامة حواجز كام اليوم .برافو عليه
اللواء عباس ابراهيم عندما ح ّول االمن
العام اىل مؤسسة فاعلة عىل االرض كام هي
قوى االمن الداخيل والجيش .كنا نهتم اكرث
بجمع املعلومات .اي معلومة تعني قوى
االمن الداخيل نرفعها اليها ،وكذلك الجيش
ومديرية املخابرات ،وتحديدا الجهاز الذي
يستطيع تنفيذ مضمونها .مل نكن القوة
التي تنفذ عىل االرض ،ومل ننفذ سوى
مهامت بسيطة .مل تكن لدينا مصفحات وال
اسلحة ،اىل ان حصلنا عىل بعض االسلحة
املتواضعة .الحقا بدأنا تبادل العالقات مع
االجهزة الخارجية وبنينا عالقات وثيقة مع
االجهزة االملانية والفرنسية واالمريكية حتى.
كنا نتبادل واياهم املعلومات .عىل مستوى
العالقات مع السوريني كان االحرتام قامئا
يف ما بيننا .يعلمون ان عالقات الرئيسني
االسد وهراوي ممتازة ،ويعرفون عالقتي
املميزة برئيس الجمهورية ،فساد جو من
الثقة املتبادلة .نسجنا عالقات طيبة ومنسقة.
كانت اوىل التجارب مع االملان .عام 1994
زارين السفري ليبلغ ا ّيل ان بالده كلفت تنظيم
عملية تبادل جثتي جنديني ارسائيليني لدى
حزب الله قتال عىل الحدود ،واحتفظ الحزب
بهام ،وان وزير االمن االملاين شيم باور
سيتوىل املفاوضات .نقلت الطلب اىل الرئيس
هراوي فلم ميانع ،وطلب ان ابلغ االمر اىل
الرئيس الحريري .ملا نقلت اليه الطلب قال:
هل يريد االملان تقوية برييز؟ كان شيمون
برييز رئيسا لحكومة ارسائيل يومذاك .انتهى
اللقاء باملوافقة ،طالبا ابالغ الرئيس نبيه بري
باالمر .توجهت اىل املصيلح واعلمته بالتبادل،
وان االملان يريدونني وسيطا يف املفاوضات.
احك مع حزب
قال فورا :لنا ثقة عمياء بكِ .
الله .طلبت من وفيق صفا موعدا مع السيد

			
وحدت االمن العام يف اسبوع خالل انقسام البالد
ّ

اللواء عباس ابراهيم حوّ ل
االمن العام الى مؤسسة
فاعلة على االرض كما هي
قوى االمن الداخلي والجيش
حسن نرصالله ،وكنت التقيت به قبال مرتني.
عندما اجتمعنا اعرب عن ثقته ،وعرضنا
املوضوع واتفقنا عىل تبادل الجثتني بارسى
يف سجون ارسائيل ومعتقل الخيام .كان لدينا
ما بني  300او  400اسري لبناين .انطلقت
العملية .زارنا الوزير باور وعقدنا اجتامعا
اول عند السيد حسن وتوىل الرتجمة شخص
من الحزب كان يعيش يف املانيا .مل نصل اىل
نتيجة ايجابية .يف طريق العودة اىل الفندق،
عبرّ باور عن النية يف معاودة االتصال برشوط
جديدة .قلت له انت اوصدت الباب .عدنا
اىل لقاء آخر مع السيد حسن انتهى بالتفاهم
عىل التبادل بعد تثبت اطباء املان عرب فحص
 DNAمن ان الجثتني هام لجنديني ارسائيليني
يف مقابل االفراج عن  120او  100لبناين من
معتقل الخيام وعدد من االرسى يف فلسطني
املحتلة .تقرر يومذاك الحد االقىص يف ترتيب
العملية التي متت يف املوعد املحدد .جاء
الحزب بالجثتني اىل طائرة املانية يف نعشني
من حديد ،وسلمناهام اىل الطائرة ورجعنا
اىل املكتب ننتظر الخطوة التالية ،اىل ان تم

(املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

االتصال بنا بعد ساعتني وقيل لنا ان سيارات
بدأت عبور الحدود ،فارتحنا .تكررت
التجربة بيننا والسوريني واالملان مرة اخرى،
عندما تبلغت من السوريني انهم سيسلمونني
اثنني من االملان املخطوفني يف لبنان باتوا يف
عهدتهم ،ردا عىل توقيف مواطن لبناين من
آل حامدة يف املانيا ،اعتقد انه عبد الهادي
حامده .كان مصريهام موضوع حوار سوري
 املاين سابق كام اكتشفت الحقا .اعلمنياملسؤولون السوريون انهم سيسلمونني
الرهينينت التصل باالملان وترتيب االفراج
الذي تم يف فندق الربيستول من دون اي مثن
مبارش .لكنني اكتشفت الحقا انهم خففوا
االحكام يف حق حامده وافرجوا عنه بعد
فرتة .هكذا عززت هاتان العمليتان عالقاتنا
باالملان اىل ان وقعت مشكلة دخول عرشات
اللبنانيني بصورة غري رشعية من بلغاريا اىل
املانيا ،فوضعنا امللف عىل النار .نجحنا يف ما
بعد يف ترتيب االمور ،فزرت املانيا وزاروننا.
انتهينا اىل صيغة ال تهني اللبنانيني ،واتفقنا
عىل تسوية اوضاعهم وفق القانون االملاين.
سويت اوضاع غالبيتهم ،وأبعد اىل بريوت َمن
مل يلتزم تلك االجراءات.
■ هل فكرت يف احياء عيد األمن العام؟
□ برصاحة ال .لكن للتاريخ اوعزت بوضع
نشيد االمن العام الذي لحنه قائد موسيقى
االمن الداخيل اييل فرنسيس شقيق املرحوم
وديع الصايف ،وأنشد للمرة االوىل يف تخريج
دورة مفتشني يف معهد الوروار عام .1994
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اللواء الركن المتقاعد جميل الس ّيد:

عندما يكون البلد مستهدفًا يتق ّدم األمن السياحة
■ كيف تصف عصارة التجربة واالولويات
التي حكمت واليتك ،االمن قبل االدارة ام
االدارة قبل االمن؟
□ اتيت من مؤسسة امنية كبرية هي
مديرية املخابرات يف الجيش اىل مؤسسة
امنية لديها امكاناتها ،لكنها تفتقر اىل
الفاعلية كونها نصف مدنية ونصف
عسكريةَ .من تعاقبوا عليها منذ االستقالل
مل يعملوا يف االمن عىل غرار ما عملنا عليه
نحن ،اضافة اىل تبدل طبيعة املرحلة التي
كنا فيها .حتى ذلك الوقت ،كنا قد اسسنا
ركيزة االمن يف الجيش ما بني عامي 1991
و 1998بعد دمج االلوية واعادة التنظيم يف
خطة اعادة بناء املؤسسة العسكرية .اصبح
الجيش العصب االسايس لالمن يف البلد،
ومديرية املخابرات عنرص فاعل ورئييس
يف هذا الدور .راحت املؤسسات االمنية
االخرى كقوى االمن الداخيل وامن الدولة

اللواء الركن املتقاعد جميل السيد.

واالمن العام تتكل عليهام .عندما تسلمت
مهاميت يف االمن العام اكتشفت ان مثة ازمة
فيه .عديده يف ذلك الزمن مل يكن يتجاوز
 2400عنرص او  2600عنرص حدا اقىص ،اىل
عديد قليل من الضباط ،بينام الفراغ يطبق
عىل كل املستويات ومن الرتب املختلفة،
وهو ما انعكس عىل هيكلية املديرية.
كنت اعرف يومها ان لالمن العام اداء ذا
طابع اداري ،وآخر ذا طابع امني بحكم
صالحياته .فيه االمن السيايس واالجتامعي
واالقتصادي ،وفيه املهامت االمنية االخرى
املتعلقة بالجرائم االرهابية وتلك الواقعة
عىل امن الدولة .لذلك بدأت العمل عىل
خلفية االعتامد عىل ما يسمى التعليامت
والهدف ،ما اقتىض العمل اوال عىل تنظيم
االداة للوصول اىل الهدف .مل تكن االداة
منظمة منذ االستقالل سواء برتكيبها
البرشي او التنظيمي .مل تكن املذكرات

والتعليامت والنصوص ،وان وجدت فهي
بدائية جدا مرتبطة بالقانون االسايس
لالمن العام ،وال تحتوي عىل التفصيل
املسمى "السلوك املعتمد" .يومها حددنا
الحاالت التي تعطى فيها املذكرات ،وعىل
اساسها يترصف العنرص او الضابط ،عندما
يوجد امام حال معينة.
■ ماذا بعد تنظيم االداة؟
□ سعينا اىل ايجاد ثقافة مختلفة .كانت
املديرية من ادارات الدولة املتهمة
بالفساد والرشوة .تاليا يجب نقلها من
اداة غري سليمة عىل مستوى العالقة مع
املواطن ،اىل اخرى محبوبة من املواطن
ومق ّدرة لديه .باتت علينا اعادة تنظيم
النصوص وصوغها ،واعادة تطويع وملء
الشغور وبث روح الخدمة العامة .وكام
اوجدنا عقيدة متتني الوحدة يف الجيش،
يقتيض ايجادها يف االمن العام يف الدرجة
االوىل ،وهي خدمة املواطن وليس خدمة
السيايس .وكون املناخ االمني يف تلك الفرتة
كان االتكال فيه عىل الجيش ،وال مهامت
مداهمة تاليا ،بينام هناك الجيش السوري
ككتلة عسكرية ضخمة مستعدة ملساعدة
الجيش وتوفري الحضانة االمنية لالستقرار،
كان من الطبيعي ان آخذ وقتي يف اعادة
صوغ املهامت التنظيمية لالمن العام عىل
مراحل.
■ كيف؟
□ ارتبطت املرحلة االوىل باليوميات التي
هي خدمة املواطن ،الن هناك يوميات
اخرى تدعى االمن كان يحملها غرينا.
اذا كانت لدينا معلومات نساعده بها.
لدينا جهاز امني مرتبط بصالحيات االمن
العام ،لكن املهامت الكربى أخذها الجيش
عىل عاتقه ما اراحنا ،واعطانا القدرة عىل
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التنظيم يك يتحول االمن العام من عام
 1998اىل عام  2005املؤسسة االوىل يف
الرشق االوسط بتصنيف االمم املتحدة يف
تقرير اصدرته يف حزيران  ،2004صنّف
املديرية العامة لالمن العام يف لبنان احدى
ارقى خمس مؤسسات رسمية تابعة
للدولة يف املنطقة لجهة الكفاية والخدمة
والشفافية والفاعلية .يف الفرتة نفسها
اصدر مجلس املطارنة املوارنة برئاسة
البطريرك الكاردينال مار نرصالله بطرس
صفري بيانا دان فيه الفساد املسترشي يف
االدارة اللبنانية ،واستثنى املديرية العامة
لالمن العام التي قال انها تبلغ من التنظيم
والشفافية وخدمة املواطن ما يوازي ما
يحصل يف الدول الراقية يف العامل .املقصود
هو القول ان املرحلة التي تسلمت املديرية
فيها سمحت يل باعادة تنظيمها ،ومنحها
كل االمكانات املطلوبة برشا ونصوصا ،يك
تكون كفية تجاه خدمة املواطن.

معي سنوات طويلة منذ البدايات .ها هو
يتف ّرغ للهم االمني الذي دهم البلد .لالمن
العام اليوم وجه امني اكرث منه تنظيميا.
هناك عامل اضايف هو ان التجهيزات التقنية
وااللكرتونية املتطورة كانت ممنوعة علينا
يف ايامنا ،وعىل سائر املؤسسات االمنية،
بحكم الوجود السوري يف لبنان ،يف حني
انها بدأت تتوافر للمديرية منذ عام .2005
مثة دول اجنبية انفتحت عىل مديرية
االمن العام وفرع املعلومات يف قوى االمن
الداخيل ومنحتهام تجهيزات تقنية تسمح
بتتبع االتصاالت العادية والخلوية .لذلك
نقول ان مرحلتنا تنظيمية ادارية ادت اىل
رفع املديرية اىل مستوى خدمة املواطن
عىل نحو غري متوقع ،وترك اثرا ايجابيا عىل
مؤسسات الدولة كلها .ال مؤسسة يقصدها
املواطن مقدار ما يقصد املديرية .االمن
العام صورة البلد من املطار اىل الداخل.

■ ما هي التحديات االساسية التي
■ ماذا عن املهامت االمنية يف املديرية واجهتك ،واي اساليب اعتمدتها يف هذه
املواجهة والنتائج التي ترتبت عليها؟
حينذاك؟
□ كنا قد اعدنا تنظيم مكتب شؤون □ حصلت ثغرة يف ايامنا رغم ارادتنا ،هي
املعلومات ،ومل يكن يف استطاعتنا ضمن نظام الدخول اىل لبنان .كان نظام الدخول
العدد املوجود ان نستخدم اكرث من 300
شخص يف كل لبنان .بالكاد معهم 20
ضابطا .بالتايل كان الحجم املعطى لالمن يف
تلك الفرتة ،من ضمن االمكانات املتوافرة ،ص ّنفت االمم املتحدة في
معقوال يف االطار االمني االوسع الذي تقرير حزيران  2004االمن
يؤمنه الجيش ،وكنا قادرين كضابطة عدلية العام اللبناني احد ارقى
عىل خدمة مهامت االمن العام من دون خمس مؤسسات رسمية
ان نكون يف حاجة اىل احد يف ما يتعلق تابعة للدولة في املنطقة،
بالجرائم واملهامت املرتبطة بصالحيات لجهة الكفاية والخدمة
املديرية ،من متابعة الوضاع االجانب اىل والشفافية والفاعلية
تزوير املستندات ،اىل سواها من املهامت.
مل يكن هناك مناخ ملا يسمى اليوم الحرب
عىل االرهاب ومواجهته باالهمية التي يؤخذ العسكري الى االمن
نبرصها اآلن .لكل مرحلة اولوياتها ومواجهة املوت من
وظروفها .مع اللواء عباس ابراهيم اليوم طريق القلب ،ال من طريق
الهم االمني كبري .من حسن الحظ ان الراتب .ال راتب يوازي
الهم التنظيمي متوافر منذ ايامنا .عندما استعداده للموت
اىت اللواء ابراهيم عمد اىل اعادة االمساك
مبوضوع التنظيم .كنا واياه زمالء ،وخدم

اىل لبنان منظام بطريقة ان البلدان التي
لديها يد عاملة يف لبنان تحتاج اىل تأشرية
مسبقة ،وكذلك البلدان التي تتدفق منها
الهجرة تحتاج اىل تأشرية مسبقة ،بينام
منحنا تسهيالت لدول اخرى لكن من ضمن
ضوابط .فجأة فرضت السلطات السياسية
عىل املديرية نظام دخول ال مير عىل االمن
العام ،اباح دخول رعايا من كل الجنسيات
تحت عنوان ان الوضع االقتصادي يف حاجة
اىل دخول السواح ،وكنا حينذاك يف حال
استقرار امني .رغم ذلك اعرتضت وقلت ان
تم تجميده
هذا االجراء غري قابل للتنفيذّ .
بعد اجتامعات مع وزارة الخارجية ورئاسة
الحكومة ،وقلصنا االرضار ،واعدنا التأكيد
عىل َمن يسمح بدخوله بتأشرية مسبقة من
السفارات يف الخارج ،و َمن يسمح له بتأشرية
عند دخوله من املطار .قلصنا الداخلني من
بلدان الهجرة والعاملة ،اي بلدان الفقر
الذي يؤدي اىل االرهاب والتوظيف االمني
املضاد .لكن ،ويا لالسف ،عندما ذهبنا
اعادوا طرح املوضوع وتطبيقه عشوائيا.
ليس من االمن العام ،بل من القرار السيايس.
اباحوا دخول البلد فوضويا .عندما تفاقم
الوضع االمني اصبح لزاما عىل السلطات
السياسية اعادة النظر يف نظام التأشريات .ال
تستطيع ادخال اناس من جنسيات مختلفة
وعدد بال ضوابط ،وتتمكن من مراقبتها.
عندما يصبح هؤالء يف الداخل يضيعون،
ويصري االمن اضعف عليهم .قوة االمن
من سيطرته عىل الباب .ما ان يفقدها
يضعف .افقدونا حينذاك هذا الباب .اليوم
يعاد البحث يف موضوع التأشريات واتفهم
موقف االمن العام .اعتقد ان من االفضل
ان نعتمد مبدأ شامالَ .من يريد دخول
لبنان من الجنسيات تلك مننحه تأشرية عىل
املطار اذا تجاوز عمره  50عاما ،وما دون
ذلك يطلب التأشرية مسبقا .ليس هدف
االمن العام التضييق عىل جنسيات معينة،
لكن املطلوب تحديد الفئات العمرية.
ال نجد شخصا انتحاريا فوق  50سنة اال
يف ما ندر .علينا ان نخفف بنسبة  99يف
املئة من االخطار املحتملة ،وامكان دخول
االنتحاريني .يف ظل املكننة واالنرتنت
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والتواصل املبارش ،ليس مثة اسهل من
ان نجعل املوافقة عىل التأشرية خالل
 48ساعة .اي سفارة ميكنها منح التأشرية
يف اقل من  10اىل  15يوما .عندما يكون
البلد مستهدفا ،يقتيض وضع مقاييس االمن
قبل السياحة .كلام كان االمن مستقرا كرث
السياح .يف السنوات املاضية ،ما بني عامي
 2000و 2004مل تكن املشكلة مطروحة.
كانت االرضية االمنية متوافرة ،ولبنان
البلد االكرث امنا تقريبا يف العامل .يبدو من
املمكن الوصول اىل الواليات املتحدة ،لكن
يصبح من املمكن ايضا منع دخولها .هنا
يصري االمر مختلفا ويتفاعل الجدل سياسيا.
اذا اعدت شخصا عند الحدود تقوم القيامة
كأنك ارتكبت جرمية .ال يعلم اللبنانيون ان
لالمن العام حقا مكتسبا يف القانون ،هو منع
اي شخص من دخول االرايض اللبنانية ،من
غري ان يضطر لتربير هذا االجراء او تفسريه
الي احد ،سواء كان سياسيا او غري سيايس .قوة االمن من سيطرته عىل الباب ،ما ان يفقدها يضعف
ينبغي منع االرهايب من الدخول اىل لبنان،
ال ان يصبح يف الداخل ،ثم نجد انفسنا
مرغمني عىل مطاردته وتعقبه ومقاومته يف
الفنادق.
لالمن العام اليوم وجه امني

اكثر منه تنظيميا في ظل
■ ما هي قراءتك لدور االمن العام الحرب على االرهاب

وصالحياته بعد مرور  69عاما عىل
تأسيسه؟ هل تجدها تتناسب مع املصالح
العليا الحالية للبنان؟
□ من حسنات هذه االيام السامح
بالتطويع ،بعدما كان البعض يعتقد يف
ما مىض بان زيادة التطويع يف الجيش
واملؤسسات االمنية استهالك اموال بال
فائدة .كانوا يحاربون التطويع والرواتب،
متجاهلني قاعدة مهمة يف االمن هي ان
بناء مؤسسة امنية بكل ما تتطلبه ،هو
بناء واستثامر للمستقبل .خالل وجودي
يف االمن العام طوعت عىل دفعتني 1300
عسكري ،وكلفني ذلك من املواجهات
واملساومات ما ال يحتمل .كانت الخطة
الوصول بالتطويع يف املديرية اىل 4000
عسكري .من حسن حظ اللواء عباس
ابراهيم ان مثة َمن يزايد من السياسيني
واالشخاص اآلخرين اكرث عىل سواه .عندما

يقول احدهم بتطويع  2000عنرص ،يجيب
آخر بطلب تطويع  .4000لو اتيح لنا ذلك
يف املايض ملا كنا وصلنا اليوم اىل الثغرة
االمنية .االمن ليس عددا فقط 100 .الف
عسكري ال يحققون بالرضورة االمن،
و 1000عسكري يستطيعون احيانا تحقيق
ما مل يفعله اولئك .االمن بيئة وظروف
واحاطة ومعنويات .يؤخذ العسكري اىل
االمن ومواجهة املوت من طريق القلب،
ال من طريق الراتب .ال راتب يوازي
استعداده للموت .عندما ميارس الجندي
والعسكري والضابط االمن وقتال العدو،
تكون التضحية يف مقابل معنويات وثقافة
وماهية املهمة السامية املنوطة به .يجب

(املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

ان ال ننىس ان القلب قريب من املعدة.
ال ميكن ان تأخذه اىل املوت من طريق
معدته ،بل من طريق قلبه من دون ان
تنىس رضورة اشباع معدته.
■ ما هو الحدث االبرز الذي عشته وال
يزال عالقا يف الذهن ال يفارقك؟
□ عندما اتيت اىل االمن العام مل تكن
وظيفة ،بل مهمة .املهمة شأن يومي .كان
االمن العام مهمة لديها اهدافها وكلفت
مواجهات .كانت رصاعاتنا مع السياسة
التي مل تكن تلبي يف تلك الفرتة الكثري مام
كنا نحتاج اليه .االمن العام قضية ،والقضية
ال تنام .الحدث لديّ يومي يف االمن العام
كام من قبل يف الجيش .كانت مثة احداث
يومية كبرية ومتعبة ،مرهقة ومريحة ،ومن
كل االنواع .الرسالة التي يجب ان يعطيها
االمن العام اىل العامل هي يف الخدمة
الجيدة ،واالمن من ضمن القدرات .ال
نستطيع تحميل املديرية فوق قدراتها .ال
امكاناتها توازي تلك التي للجيش وال تلك
التي لقوى االمن الداخيل .ما يعطيه االمن
العام كبري ،كبري جدا جدا.
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مقابلة

حاوره العميد منير عقيقي

بالمبلي :القرار  1701نقطة مرجعية
في دعم املجتمع الدولي لبنان
في مواجهة التح ّديات

بكثير من الثقة واالرتياح ،ينظر ممثل االمني العام لالمم املتحدة في لبنان السفير ديريك بالمبلي الى القرار
 1701والتزام لبنان واسرائيل بنوده ،واالستقرار الذي اشاعه في الجنوب .بيد انه ع ّد للقرار اهدافا قريبة
االمد واخرى بعيدة تتوخى السالم واالمن واالستقرار النهائي .ال يفصل بني القرار  1701وسائر القرارات
الدولية التي يأتي على ذكرها في متنه ،ويرى وجوب تنفيذها .اال انه يجد في القرار " 1701نقطة مرجعية
بالنسبة الى دعم املجتمع الدولي لبنان في مواجهة التحديات الحالية الناجمة عن االزمة السورية".
حاورت "االمن العام" السفير بالمبلي في الذكرى السابعة لصدور القرار  1701في  12آب  2006في اآلتي:

منذ عام  2006دعمنا تعزيز قدرات القوى االمنية مبا فيها االمن العام عىل ادارة الحدود اللبنانية.

■ يف الذكرى السابعة لصدور القرار ،1701
ما االهمية التي اكتسبها؟ ماذا تحقق منه وما
مل ُيط ّبق؟
□ عندما تبنى مجلس االمن القرار  1701يف
آب  ،2006كانت للقرار اهداف قصرية وطويلة
االمد .نجح الهدف القصري االمد عندما وضع
حدا لـ 33يوما من الحرب املدمرة ،وجعل
وقف االعامل العدائية الذي ال يزال سائدا
ممكنا .ادخل القرار اطول فرتة من الهدوء
واالستقرار يشهدها جنوب لبنان منذ عقود.
طبعا تقع حوادث عىل جهتي خط االنسحاب
املوقت ،الخط االزرق ،الذي يفصل بني لبنان
وارسائيل .لكن التزام االفرقاء عموما القرار
 1701واملحافظة عىل الهدوء ال يزال قامئا.
بالنسبة اىل االهداف الطويلة االمد ،تم تطبيق
البعض منها والبعض اآلخر ليس بعد .يطمح
القرار اىل التوصل اىل وقف دائم للنار بني لبنان
وارسائيل الذي يؤمن سالما وامنا واستقرارا
عىل املدى الطويل .هذا مل يتحقق بعد .لكن
بعض االنجازات الفورية التي ميكن تسجيلها
كان االنسحاب االرسائييل من معظم االرايض
اللبنانية ،وتبادل االرسى عام  ،2008وازالة
االلغام والقنابل العنقودية .يستمر التقدم يف
وضع عالمات واضحة عىل الخط االزرق بغية
جعل رؤيته واضحة عىل االرض .انه اجراء
اسايس لبناء الثقة ،وقد ساهم يف منع خروقات
برية غري متعمدة .ال نزال نحض لبنان وارسائيل
عىل امليض قدما يف تطبيق ما تبقى من بنود
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نالحظه عىل الحدود اللبنانية ـ االرسائيلية .اىل
متى يظل يف رأيك ضامن هذا االستقرار؟
□ االمن واالستقرار مرتبطان عىل نحو وثيق
باالرادة السياسية .ما دامت ارادة االطراف
موجودة ،يبقى القرار فاعال .ال ارى تدنيا
يف ذلك مع مرور الوقت ،بل عىل العكس.
املساهمة التي يقدمها القرار لالمن االقليمي
حقيقية يف الوقت الحايل ،ويف وقت تعم
االضطرابات انحاء املنطقة .لكن االحداث اخريا
تدل عىل ان املحافظة عىل ذلك تتطلب عناية
املعنيني جميعا والتزامهم ،وتحتاج اىل التواصل
واالرتباط عىل فاعل من خالل "اليونيفيل".
املساهمة التي يقدمها القرار لالمن االقليمي حقيقية يف الوقت الحايل ،ويف وقت تعم االضطرابات انحاء املنطقة.

القرار .عىل سبيل املثال انسحاب ارسائييل من
الجزء الشاميل اللبناين لقرية الغجر ،ووقف
الخروقات الجوية االرسائيلية شبه اليومية،
ومعالجة موضوع مزارع شبعا ،ووضع حد
للسالح خارج سلطة الدولة يف لبنان .بالنسبة
اىل البند االخري ،شجع االمني العام تكرارا عىل
السعي اىل حوار وطني يف لبنان كافضل وسيلة
للسري قدما.
■ ال يزال البعض يقول ان ما نفذ من القرار
 1701هو وقف العمليات العسكرية فقط،
وليس وقف النار .مع ذلك يبدو الواقع عىل
االرض سوى ذلك من خالل استقرار ملموس
وجدي .كيف تفسرّ ذلك؟
□ وقف دائم للنار هو الهدف الطويل االمد
الذي يسعى اليه القرار سعيا اىل تعزيز الهدوء
واالمن عىل جهتي الخط االزرق .يف اتصااليت مع
الجهات املعنية ،شجعت عىل تجديد االلتزام
بهدف وقف دائم للنار واقرتحت عليهم التفكري
يف ما ميكن ان يتضمن ذلك والطريقة االمثل
للميض قدما.
■ كيف ترى دوافع ارساء القرار 1701
االستقرار يف الجنوب ،وقد عجز عنه من قبل
القرار  425طوال  22عاما؟
□ اعطانا القرار  1701ادوات عملية من خالل
تعزيز مهمة "اليونيفيل" التي توسعت من قوة
عددها  2000اىل قوة قوامها  10000عنرص

اهم االنجازات الفورية للقرار
 1701االنسحاب االسرائيلي
وتبادل االسرى وازالة االلغام
والقنابل العنقودية
من  37دولة .ادخلت آليات جديدة لقنوات
االرتباط والتواصل والتنسيق مثل االجتامعات
الثالثية التي ترأسها "اليونيفيل" يف حضور
ضباط لبنانيني وارسائيليني ،واآلن ايضا بتمثيل
عن مكتب املنسق الخاص لالمم املتحدة يف
لبنان .كانت آلية االجتامعات الثالثية فاعلة،
وازدادت قوة عىل مدى سنوات منذ عام .2006
تقدم هذه االجتامعات منتدى ملعالجة املسائل
اليومية وتفادي التوتر والتصعيد غري املربرين.
هذه تطورات مهمة مقارن ًة بالوضع السابق.
باالضافة اىل تبني القرار  1701باالجامع،
ومبوافقة كل من لبنان وارسائيل واملجتمع
الدويل .اعتقد انه يحظى بدعم االطراف
اللبنانيني جميعا ودعم الشعب اللبناين ،مبا يف
ذلك سكان جنوب لبنان .من املهم ان نذكر
ذلك عندما ندعو اىل تطبيق القرار.
يكتف بضامن استقرار
■ الواضح ان القرار مل ِ
الجنوب ،بل قدّم منوذجا لالستقرار االقليمي

■ تح ّول القرار  1701مرجعية قرارات مجلس
االمن املتعلقة بلبنان ،ويكاد يتضمن معظمها
او يخترصها .هل تراه مظلة املجتمع الدويل
التي ال غنى عنها؟
□ يتضمن القرار  1701بالفعل عددا من
متطلبات القرارات السابقة التي تتعلق بلبنان،
لكن هذا ال يعني انه يحل مكانها .يجب تطبيق
كل القرارات الصادرة عن مجلس االمن وذات
الصلة ،اال يف حال متت االشارة بالتحديد اىل
العكس .رغم ذلك ،فان الفكرة التي اثرتها
جيدة .يشكل القرار  ،1701مبا يتضمنه من
دعم واسع المن لبنان واستقراره وسلطة
ٍ
الدولة اللبنانية ،نقطة مرجعية بالنسبة اىل
دعم املجتمع الدويل لبنان يف مواجهة التحديات
الحالية الناجمة عن االزمة السورية .وهذا
واضح يف تقارير االمني العام حول تطبيق القرار
 1701التي تعالج هذه املواضيع ومواضيع
اخرى تتعلق بجنوب لبنان او بالخط االزرق
فقط .كام كان القرار نقطة االنطالق للبيان
الرئايس الشامل الصادر عن مجلس االمن يف
متوز من العام املايض والذي دعا اىل دعم قوي
ومنسق للبنان ،وساعد يف عمل مجموعة الدعم
الدولية من اجل لبنان.
■ عندما تم ترسيم الخط االزرق بقيت اراض
لبنانية متحفظ عنها تحت االحتالل ،كجزء من
قرية الغجر وتالل كفرشوبا ،متى تعود اىل
السيادة الوطنية؟ ما الذي يعيق ذلك؟
ـ يف تقريره االخري حول تطبيق القرار ،1701
قال االمني العام لالمم املتحدة بان يك مون
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ان "اليونيفيل" تقدمت يف حزيران 2011
باقرتاح اىل االطراف املعنيني يتعلق بالرتتيبات
االمنية بهدف تسهيل انسحاب قوات الدفاع
االرسائيلية من الجزء الشاميل لقرية الغجر
ومن منطقة محاذية لها شامل الخط االزرق.
وفيام وافقت القوات املسلحة اللبنانية عىل
االقرتاح ،مل تقدم ارسائيل بعد ردَها عليه .ال
نزال" ،اليونيفيل" وانا ،نثري هذا املوضوع مع
السلطات االرسائيلية.
■ للقرار  1701هدف اسايس هو تسهيل بسط
سلطة الدولة اللبنانية بقواها االمنية الذاتية
وضبط الحدود للمرة االوىل لعقود خلت .ما
الذي اتاحه القرار للوصول اىل هذا الهدف؟ وما
هو دور "اليونيفيل" يف مؤازرة الجيش؟
□ يعترب انتشار الجيش اللبناين يف جنوب لبنان،
للمرة االوىل ،انجازا آخر للقرار  ،1701واحد
اهم اسباب نجاح القرار كان وال يزال التعاون
املمتاز هناك بني القوات املسلحة اللبنانية
و"اليونيفيل" .لقد اتفقا عىل تسيري دوريات
مشرتكة ،وعىل نشاطات تهدف اىل تطبيق
القرار  .1701تعمل "اليونيفيل" عن كثب من
خالل آليات التواصل واالرتباط والتنسيق من
اجل دعم وجود القوات املسلحة اللبنانية
يف املنطقة جنوب نهر الليطاين .ومن خالل
حوارهام االسرتاتيجي ،قدمت "اليونيفيل"
والقوات املسلحة اللبنانية رؤية لتعزيز
القدرات الحالية للقوات املسلحة اللبنانية
من اجل متكينها من تويل بعض مسؤوليات
"اليونيفيل" ضمن القرار  .1701يتضمن هذا
التعاون التدريب ومتارين عسكرية مشرتكة .يف
االجتامع الوزاري الذي عقد يف روما اخريا حول
دعم الجيش اللبناين ،اعلنت الحكومة االيطالية
انها ستساعد عىل اقامة مركز جديد للتدريب
يف جنوب لبنان للقوات املسلحة اللبنانية،
يف اطار الحوار االسرتاتيجي .يف ما يتعلق
مبكتب املنسق الخاص لالمم املتحدة يف لبنان
( ،)UNSCOLفان املكتب منخرط عىل نحو
كبري يف تشجيع تعزيز قدرات القوات املسلحة
اللبنانية .قدّم الدعم يف صوغ الخطة الخمسية
التي اصبحت نقطة مرجعية للمساعدة الدولية
للقوات املسلحة اللبنانية عموما .وتحظى هذه
الخطة اآلن بدعم جيد ،خصوصاً مع زيادة

ممثل االمني العام لالمم املتحدة السفري ديريك بالمبيل يتحدث اىل العميد منري عقيقي (املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

املساهمة التي يقدمها
القرار لالمن االقليمي
حقيقية في الوقت الحالي،
وفي وقت تعم االضطرابات
انحاء املنطقة
مساعدة املانحني الحاليني ،فضال عن التفاهم
الذي تم بني لبنان واململكة العربية السعودية
وفرنسا .كان املؤمتر الوزاري يف روما قد عقد
مبشاركة اكرث من  43دولة ومنظمة من اجل
دعم القوات املسلحة اللبنانية.
■ رغب بعض السياسيني يف اوقات متفاوتة يف
توسيع نطاق القرار  1701يك يتجاوز جنوب نهر
الليطاين اىل الحدود الرشقية والشاملية للبنان
مع سوريا؟ هل يتضمن القرار يف مضمونه
توسيع مهامته؟ وهل ترى الحاجة اىل ذلك فعال؟
□ يحتاج اي تغيري يف الرتتيبات الحالية بني
الحكومة اللبنانية واالمم املتحدة اىل طلب
رسمي من الحكومة اللبنانية ،وبعد ذلك اىل
موافقة مجلس االمن .كلتا الخطوتني مل تحصال.
لكن منذ عام  2006دعم مكتب املنسق الخاص
لالمم املتحدة يف لبنان مبادرات لتعزيز قدرات

القوى االمنية ،مبا يف ذلك االمن العام عىل
ادارة الحدود اللبنانية .وتم اخريا تقديم املزيد
من املساعدات لتعزيز وجود القوات املسلحة
اللبنانية عىل الحدود الشاملية والشاملية
الرشقية .يف رأينا ان تعزيز قدرات لبنان يف
هذا املجال هو الطريقة الفضىل واالكرث عملية
ملعالجة املشكلة.
■ اىل اهمية مهامتها العسكرية واالمنية،
اضطلعت "اليونيفيل" يف جنوب لبنان بدور
اجتامعي وثقايف وامنايئ عزّز عالقتها بالبلديات
واالهايل والجمعيات ،واتاح التعاون وتقديم
اوسع مروحة من الخدمات والخربات
واملصاهرة والتقارب اللغوي حتى .ماذا يعني
ذلك بالنسبة اىل مهمة "اليونيفيل"؟
□ رأيت بنفيس العالقات الوثيقة املوجودة.
اعتقد انك عىل حق .وجود "اليونيفيل"
يف الجنوب محل تقدير .وكام ارشت ،فان
العالقات الجيدة حاسمة لنجاح املهمة ،وتعطي
"اليونيفيل" اولوية لذلك.
■ متى تنتهي يف رأيك مهمة القرار 1701؟
□ لن ابدي توقعات ،لكنني آمل يف ان نتطلع
اىل وقت يكون قد تم تطبيق القرار كامال حيث
يكون الوقف الدائم للنار موضع تنفيذ ،ومعه
تسوية مستدامة للمدى الطويل .سكان جنوب
لبنان واملنطقة يستحقون ذلك.
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مقابلة
أرادت إسرائيل من حرب تموز تدمير لبنان وتفتيت نسيجه الوطني

السفير بطرس عساكر:
هكذا أدار لبنان مفاوضات القرار 1701

رافق السفير بطرس عساكر مراحل التفاوض اللبناني مع االمم املتحدة واملجتمع الدولي إلنهاء
احتالل اسرائيل اراض لبنانية في خضم حرب تموز  .2006انتهى ذلك التفاوض الى القرار  ،1701وحصل
فيه لبنان على مكاسب رئيسية منها نشر الجيش ـ الى جانب القوات الدولية ـ في الجنوب .لكن االبرز
حمل الجيش االسرائيلي على االنسحاب الى ما وراء الخط االزرق.
تق ّلب السفير عساكر في مناصب ديبلوماسية في روما وروسيا وبيلالروسيا ،مديرا للشؤون
السياسية في وزارة الخارجية وامينا عاما بالوكالة للوزارة ،فسفيرا للبنان في باريس قبل ان يستقر
اخيرا سفيرا للجامعة العربية في العاصمة الفرنسية.
من باريس يروي لـ"االمن العام" القواعد التي حددتها الديبلوماسية اللبنانية الصدار القرار ،1701
ودالالته ،الى شرح اهمية قرار مجلس االمن
■ بصفتك مديرا للشؤون السياسية وامينا عاما
بالوكالة لوزارة الخارجية واملغرتبني ،كيف قاربت
الديبلوماسية اللبنانية ملف التفاوض الذي اع ّد
للقرار 1701؟ ما هي القواعد التي رسمها لبنان
يف سبيل وقف النار وانهاء العمليات العسكرية
وتكريس حقه يف السيادة الوطنية؟
□ صباح  11متوز  ،2006وكان وزير الخارجية
واملغرتبني فوزي صلوخ غادر لبنان اىل ارمينيا يف
زيارة رسمية ،استقبلت يف مكتبي سفري احدى
الدول الكربى االعضاء يف مجلس االمن لبحث
بعض جوانب العالقات الثنائية ،وتقييم التقرير
نصف السنوي للسيد تريي رود الرسن عن
تنفيذ القرار  ،1559اىل مراجعة التقرير الرابع
للجنة التحقيق الدولية املستقلة الخاصة باغتيال
رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي قدمه سريج
برامرتس اىل مجلس االمن يف  10حزيران 2006
خالل جلسة خاصة له شاركت فيها ممثال للبنان.
يف اثناء اللقاء اتصل يب ضابط االتصال اللبناين مع
القوات الدولية يف الجنوب العميد عبد الرحمن
شحيتيل يعلمني بحصول اطالق نار عرب الخط
االزرق .ثم ،يف مكاملة ثانية بعد خمس دقائق،
اخربين بحادثة أرس جنود ارسائيليني .نقلت اىل
زائري ما جرى ،فوقف لتوه وغادر وهو يقول:
انتظروا قصف بريوت .اليوم التايل اعلنت ارسائيل
شن حرب عىل لبنان ،ومل تكن ذيول عدوانها

عىل غزة واالرايض الفلسطينية املحتلة اواخر
حزيران قد زالت بعد .تركزت االجراءات االوىل
ملواجهة الحرب االرسائيلية عىل لبنان ،بناء عىل
التوجيهات املشرتكة التي تلقتها وزارة الخارجية
من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزير فوزي
صلوخ ،الذي كنت عىل اتصال به ،عىل:
• الطلب من بعثة لبنان يف نيويورك تقديم شكوى
ضد ارسائيل ،ودعوة مجلس االمن اىل االنعقاد
استثنائيا ملعالجة املوقف ،واتخاذ قرار بوقف
فوري وشامل للنار ورفع الحصار عن لبنان.
• تزويد مندوب لبنان لدى الجامعة العربية
يف القاهرة موقف الحكومة من العدوان،
واملعلومات التي تجمعت حول عقد اجتامع
وزاري طارئ يف القاهرة يف  15متوز.

لوال صالبة املقاومة
وصمود اللبنانيني
وتضامنهم ملا امكن
الديبلوماسية اللبنانية
تحقيق نجاح في تفاوض
شائك انتهى الى القرار 1701

• تشكيل خلية ازمة يف وزارة الخارجية من
مديريتي الشؤون السياسية واملنظامت الدولية
ملتابعة التطورات السياسية والعسكرية ،ونقلها
اىل البعثات اللبنانية يف الخارج اوال باول.
• التعميم عىل سفارات لبنان وقنصلياتها العامة
مواقف الحكومة اللبنانية ،ووجوب الدفاع عنها،
وفضح مامرسات ارسائيل وخرقها القانون الدويل
وميثاق االمم املتحدة .كام طلبت الخارجية من
البعثات اللبنانية التواصل مع الحكومات يف
بلدان االعتامد ،ومع وسائل االعالم االجنبية،
اىل رضورة تحفيز الجاليات اللبنانية والعربية
للتظاهر تضامنا مع لبنان وتنديدا بارسائيل
وعدوانها ومامرساتها.
• تزويد مندوبية لبنان لدى املنظامت الدولية
يف جنيف املعلومات املفصلة عن الخسائر
املادية والبرشية ،وتعليامت طلب عقد جلسة
طارئة ملجلس حقوق االنسان لبحث خرق
ارسائيل معاهدات جنيف عام  ،1949واحتفاظ
لبنان بحقه يف مطالبة الدولة املعتدية بتعويض
الخسائر التي تسببت بها.
يف ما بعد لعبت الرنوج دورا مهام يف اطالق
ما يسمى مسار اوسلو يف اعقاب الحملة
الديبلوماسية التي جندها لبنان ضد ما ارتكبته
ارسائيل ،واستخدامها اسلحة فتاكة وممنوعة
ومن بينها القنابل العنقودية .واجه الشعب
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• بسط سلطة الدولة اللبنانية بواسطة قواها
االمنية عىل كل االرايض اللبنانية.
• تعزيز قوات الطوارئ الدولية عديدا وعتادا
وتوسيع نطاق عملها.
• اتخاذ االمم املتحدة االجراءات الالزمة لتثبيت
اتفاق الهدنة والبحث يف تطويره مع احكامه.
• تعهد االرسة الدولية مساعدة لبنان اقتصاديا
واعامره.

السفري بطرس عساكر.

اللبناين صفا واحدا العدوان االرسائييل وما سببه
من قتل لالبرياء ،وتدمري البنى التحتية وتهجري
ابناء الجنوب والضاحية .كان التعاطف النفيس
واملادي مع الجنوبيني شامال ،كام كان التواصل
بني الرؤساء الثالثة اميل لحود ونبيه بري وفؤاد
السنيورة بهدف تحديد سبل املواجهة والصمود
قامئا باستمرار .ما قيل حينذاك عن انقسام يف
اآلراء بني املسؤولني الكبار ،او ما شاع احيانا
اخرى عن مسؤولية هذا الطرف او ذاك يف ما
حصل ،كان مرده يف رأيي الشخيص اىل حصول
الكارثة التي حلت بلبنان عىل الصعد االنسانية
واملادية واالقتصادية ،مضافة اليها التدخالت
الخارجية املتضاربة بهدف ج ّر لبنان اىل هذا
املوقع او ذاك ،ومبا ال يتناسب احيانا كثرية مع
مصلحته الوطنية العليا ومع استقالله وسيادته
ووحدة شعبه .علام ان تطور العدوان وحجمه
اكد الهواجس واملعلومات التي تكونت عن
تخطيط مسبق ،وعن "بنك اهداف" لدى ارسائيل
لتدمري لبنان وتفتيت نسيجه الوطني ،واعادته
خمسني سنة اىل الوراء كام نقل عن رئيس
وزرائها االسبق ارييل شارون.
تولت الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها
وعضوية نواة من الوزراء عىل رأسهم وزير
الخارجية فوزي صلوخ ،بتنسيق وثيق مع رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،ملف املفاوضات مع

ارسائيل عرب اطراف دوليني عىل رأسهم الواليات
املتحدة وفرنسا ومرص .وقد حددت لنفسها
اهدافا اولية ملحة ابرزها :وقف فوري الطالق
النار وانسحاب ارسائيل .عىل ان تبارش يف مرحلة
الحقة مناقشة موضوعات اخرى اكرث تعقيدا
طرحت عىل مراحل ابرزها :تأليف قوة دولية
تنترش جنوب نهر الليطاين ،وكانت الواليات
املتحدة طالبت ورفض لبنان ان تكون من الناتو
او متعددة الجنسية.
عىل وقع القصف االرسائييل ،رست املفاوضات
يف اطاريها الداخيل والخارجي عىل سبع نقاط
عرضتها الحكومة امام الدول ( 14دولة اعضاء
 )Core Groupخالل اجتامع روما يف  27متوز
 .2006وشكلت هذه النقاط روحية القرار 1701
الذي صدر يف  11آب .وهي:
ـ اعالن وقف فوري وشامل الطالق النار بالتزامن
مع تسليم الجنديني االرسائيليني اىل السلطات
اللبنانية ،واالتفاق عىل العمل الطالق االرسى
واملعتقلني يف السجون االرسائيلية.
• انسحاب القوات االرسائيلية اىل ما وراء الخط
االزرق.
• تعهد مجلس االمن بوضع مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا تحت مظلة االمم املتحدة حتى ترسيم
الحدود ّ
وبت لبنانيتها نهائيا ،والتعهد بتسليم
خرائط االلغام.

■ هل مثل صدور القرار  1701نجاحا
للديبلوماسية اللبنانية ،وماذا اعطى لبنان؟ ما
اهمية ما انجزه الستقرار الجنوب والداخل؟
□ اعترب بأن الحركة الديبلوماسية التي قادها
املسؤولون اللبنانيون حققت نجاحا ملموسا
بعد تفاوض شائك ومتشابك انتهى اىل القرار
 ،1701يك يستجيب عىل نحو كبري الرشوط او
املطالب اللبنانية .مل يكن ذلك النجاح ممكنا لوال
صالبة املقاومة وصمود اللبنانيني وتضحياتهم
وتضامنهم يف وجه ارسائيل .حالت الحكومة
دون صدور القرار تحت الفصل السابع،
وافشلت صيغا ملشاريع قرارات كانت تصب يف
هذا االتجاه .كام متكنت ،بتوافق داخيل وتأييد
لب القرار.
دويل واسع ،من جعل النقاط السبع ّ
رفضت القبول بادخال قوات متعددة الجنسية
او تابعة للناتو اىل الجنوب ،ومتكنت من ادراج
موضوع مزارع شبعا وتالل كفرشوبا يف منت
القرار (املادة  ،)10وهو االمر الذي اعترب اعرتافا
من املجتمع الدويل بحق لبنان يف هذه املزارع.
ّ
لعل ابرز نجاح للديبلوماسية اللبنانية كان يف
احباط محاوالت ارسائيل تحقيق اهدافها بالقوة،
فاضطرت لالنسحاب اىل ما وراء الخط االزرق
يف غضون اسابيع ،ووقف عملياتها العدائية
واطالق االرسى واملعتقلني .ما ادى يف النهاية
اىل عودة النازحني اىل قراهم بعد اطمئنانهم اىل
انحسار العاصفة ،واستتباب االمن واالستقرار
يف ربوع الجنوب .يف مقابل ذلك ،هناك َمن رأى
يف حينه ان القرار ليس عادال او متوازنا ،وفيه
جوانب سلبية ناتجة من غموض يف بعض بنوده.
عىل سبيل املثال ان ال ضامنات حول مفهوم
ارسائيل ملرحلة وقف العمليات العدائية ،وانها
قد ال تتوقف عن خرقها السيادة اللبنانية ،وهي
ال تزال تخرق هذه السيادة يوميا جوا واحيانا
كثرية برا ،وان هناك لبسا بني رشوط الحل الدائم
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ورشوط وقف النار ،اىل عدم الزام ارسائيل
تعويض الخسائر التي الحقتها بلبنان ومواطنيه.
يف املحصلة ارى ان القرار  ،1701يف الصيغة التي
صدر ،من اهم ما صدر عن مجلس االمن عن
لبنان وقضيته او قضاياه .فهو مثال يستذكر يف
املقدمة كل القرارات السابقة وابرزها القرار 425
عن انسحاب ارسائيل وتشكيل القوات الدولية،
والقرار  520الذي يدين دخول ارسائيل اىل
بريوت وينص عىل احرتام سيادة لبنان واستقالله
وتأكيد السلطة الحرصية لحكومته وجيشه،
والقرار  1559القايض بانسحاب القوات االجنبية
من لبنان وحل املليشيات وتعزيز سلطة الدولة،
والقرار  1680الذي يشجع عىل اقامة عالقات
ديبلوماسية بني سوريا ولبنان وتحديد الحدود
ومكافحة تهريب السالح .هذا ما يسمح بالقول
ان تراكم القرارات واستذكار مجلس االمن لها يف
مقدمة القرار  1701يلخص جانبا من تاريخ لبنان
الحديث ،وخاصة الجزء املتصل بالرصاع العريب ـ
االرسائييل ،وعالقاته مع دول الجوار والتجاذب
االقليمي حوله ،واملوقع الذي يجب ان يحتله،
والدور الذي يلعبه فيام لو طبقت تلك القرارات.
■ هل تعترب ما حققه القرار  1701من استقرار
داخيل كان مدخال الستقرار اقليمي؟
□ ال شك يف ان القرار  1701وفر استقرارا مرحليا
للجنوب انعكس استقرارا نسبيا يف الداخل اللبناين.
هناك مقولة بأن سالم لبنان وحروبه تهب من
الجنوب وتنتهي فيه ،وذلك العتبارين :ارتباطه
من جهة بالرصاع العريب ـ االرسائييل وغياب
حل عادل ونهايئ وشامل للقضية الفلسطينية،
ووجود ارسائيل عىل حدوده واحتاللها اجزاء
من ارضه واطامعها يف مياهه ونفطه .وايا تكن
القرارات الدولية فإنها يف الغالب تأيت لحامية
السلم واالمن الدوليني ،ومعالجة آثار حرب
عدوان او رسم خارطة طريق الستقرار او سالم
يبقى هشا اذا امتنع طرف منخرط يف النزاع
عن تنفيذ بنود القرارات .وقد دلت التجربة
اللبنانية واستمرار ارسائيل يف خروقها اليومية
للسيادة الوطنية وزرعها شبكات من العمالء
والجواسيس ،ان نياتها املضمرة هي زعزعة
االستقرار الداخيل والوحدة الوطنية بهدف جعل
توطني الفلسطينيني يف لبنان امرا واقعا .اذا كان
لبنان قد التزم طوعا ،حفاظا عىل مصالحه ،تنفيذ

بعد أرس جنديني ارسائيليني قال يل سفري دولة كربى :انتظروا قصف بريوت.

حال لبنان دون صدور القرار
 1701تحت الفصل السابع،
ورفض القبول بادخال قوات
متعددة الجنسية او تابعة
للناتو الى الجنوب ،وادرج
مزارع شبعا في منت القرار
ما يعنيه من القرارات الدولية ،فأي قرار دويل
التزمته ارسائيل استجابة ارادة املجتمع الدويل؟
ان الكالم عىل استقرار وفره القرار  1701ميتد
يف الجنوب إىل الداخل ،فاىل املنطقة ،فيه الكثري
من التعقيد والجدلية والتبسيط .وقد بات مسلام
به ،بعد التطورات الدرامية املتتالية يف دول
شامل افريقيا والرشق االوسط وغزة وفلسطني
والتجاذب االقليمي والدويل حولها ،ان لبنان عىل
خط زالزل ومواجهات يتلقى تردداتها بسبب
موقعه الجغرايف وتكوينه الدميغرايف .ومنها:
• مواجهة بني ارسائيل والفلسطينيني ،وانسداد
آفاق حل تفاويض عادل ونهايئ ينتهي باقامة
دولة فلسطينية مستقلة تعالج يف اطارها قضية
الالجئني يف الدول املضيفة ،ومنها لبنان.
• مواجهة بني السنّة والشيعة متتد من املنامة اىل
بريوت ،وال فائدة من ذكر عبثيتها الدامية.
• مواجهة بني ارسائيل والغرب مع ايران عىل
خلفية برنامجها النووي .لست أفهم ،بكل
تواضع ،ما الفائدة او املصلحة الوطنية يف الخطاب
السيايس اللبناين الحاد املؤيد او املعارض لهذا
الربنامج .كام ال افهم ارصار هذا الفريق وذاك
عىل تأييد هذا املحور او ذاك التحالف االقليمي
عىل حساب املصلحة الوطنية العليا.
• مواجهة قامئة ومستمرة بني النظام الحاكم

يف سوريا ومعارضيه التي تنعكس مبارشة عىل
الداخل اللبناين ،وتهدد الوحدة الوطنية نتيجة
انخراط االطراف جميعا يف هذه املواجهة.
يف ضوء ذلك كله ،هل ميكن االدعاء بأن القرار
 1701وفر نهائيا االستقرار الثابت يف ربوع لبنان
واملنطقة؟
■ هل وجد لبنان صعوبة يف التفاوض عىل دور
بنّاء وقوي للجيش يف القرار 1701؟
□ حالت ظروف ومواقف سياسية محلية
واقليمية يف املايض الذي سبق القرار  1701دون
وجود فاعل قوي وكثيف للجيش يف الجنوب،
امتدادا من نهر الليطاين حتى الحدود الدولية
رغم العقيدة الوطنية التي اعيد بناء الجيش عليها
بعد اتفاق الطائف ،واملطالبة الشعبية امللحة
والواسعة بتسليمه زمام االمور يف تلك املنطقة.
ال فائدة من العودة اىل تلك املربرات التي كانت
تساق يف هذا االطار .اال ان تغيرّ االزمان واملعطيات
دفعت بقوة ،ورسخت االقتناع لدى الفاعليات
جميعا محليا واقليميا ودوليا ،برضورة اناطة
املسؤولية االمنية يف الجنوب بالجيش اللبناين.
رحب مجلس االمن يف مقدمة القرار  1701بقرار
الحكومة اللبنانية املتخذ باالجامع يف جلستها يف
 17آب  2006نرش قوى مسلحة لبنانية مؤلفة من
 15.000جندي يف الجنوب مع انسحاب الجيش
االرسائييل اىل خلف الحدود ،تكون مهمتها بسط
سلطة الدولة والتأكد من احرتام الخط االزرق
وتطبيق القوانني .يف جلسة وزارية الحقة لصدور
القرار ،تع ّهد وزراء حزب الله تسهيل عمل
الجيش والقوات الدولية ومساعدة الدولة عىل
بسط سيطرتها .من املفارقات ان يستعان الحقا
واخريا بألوية من الجيش عاملة يف الجنوب حيث
يستتب الهدوء ،ملعالجة التوترات وترسيخ االمن
يف مناطق اخرى من لبنان.
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ضيف العدد

تموز على الحرب اإلسرائيلية:
نصر ّ
املقاومة باإليمان باألرض واإلنسان
عاش جييل معظم عمره متنقال بني آماله العراض
يف التحرر بعنوان تحرير فلسطني ،وخيباته املريرة
نتيجة الهزائم العسكرية يف مواجهة العدو االرسائييل
التي توالت بني عامي  1948و ،1967واهدار النرص
املحتمل يف حرب  ،1973فضال عن انزالق الثورة
الفلسطينية اىل مستنقع "السلطة" الغية وهج القضية
املقدسة.

ومل ترفع االعالم البيض مع بداية صيف  .1982وحني
انسحب بعدما ُأخرجت املقاومة الفلسطينية من
لبنان بالقوة ،كان عىل مجاهدي املقاومة الوطنية
يف لبنان التي سنعرفها بعد ذلك باسامء عدة ابرزها
واقواها واخطرها عىل العدو "حزب الله" ،ان يتابعوا
مهمتهم املقدسة حتى التحرير الكامل الرض الوطن.
وهو ما تم يف  25ايار .2000

كانت الشعوب العربية تخرس يف كل من هذه الحروب
بعض معنوياتها كاالميان بقدرتها ،ورفض التسليم
بالهزمية كقدر ،وبالعدو االرسائييل كجبار ال يقهر.

كانت تلك اول هزمية فعلية مينى بها جيش االحتالل
االرسائييل الذي انسحب ذات ليل ،متخليا عن عمالئه
يف "جيش لحد" الذين ارتكبوا جرمية الخيانة يف حق
وطنهم ،ثم تركهم العدو للريح والذالل اللجوء اليه.
مل يكن جالء قوات العدو نهاية الحرب ،بل ظلت
ارسائيل ترتبص باملقاومة التي سجلت انتصارا مؤزرا
عىل جيشها الذي ال يقهر .يف املقابل ،ظلت املقاومة
عىل سالحها ،واعية ان العدو سوف يرد عىل هزميته
باالنسحاب املفاجئ بعد اختيار التوقيت املناسب.

االخطر ان الشعوب كانت ممنوعة باألمر من
املشاركة يف املعركة بطاقاتها الكاملة تحت شعار
"ان الحرب للعسكريني" .اما املاليني ،عرشات املاليني
من املتحرقني اىل دور يف معركة املصري ،فكان عليها
ان تسمع عن الحرب ثم عن نتائجها التي ستغتال
مستقبلها عرب االذاعة والتلفزيون ،ونرشات االخبار
املصنعة مبا يخفي الحقيقة ،حرصا عىل معنويات
الشعب وتحصينه وتأكيد مناعته يف مواجهة ادعاءات
العدو الذي مل يعد "العدو القومي" للعرب جميعا
بعد "الزيارة" ،ثم اتفاق كامب ديفيد مع مرص،
واتفاق وادي عربه مع االردن ،ثم اتفاق اوسلو مع
منظمة التحرير الفلسطينية.
وحدها املقاومة يف لبنان خرجت عىل منطق "الصلح"
الذي كاد يكون استسالما للعدو االرسائييل ،وتابعت
جهادها من اجل تحرير االرض التي كان احتل بعضها
يف االجتياح االول يف آذار  ،1978ثم متدد حتى
الوصول اىل العاصمة ـ االمرية بريوت التي احرتقت

لقد وجد العدو يف اقدام بعض مجاهدي املقاومة عىل
اختطاف بعض جنوده عند "الرشيط" يف الثاين عرش
من متوز  2006الذريعة املناسبة .هكذا بارش حملته
الحربية باسلحته كلها ،جوا وبحرا وبرا ،موسعا
اطارها الجغرايف باتساع مساحة لبنان ،وحيثام قدّ ر
ان للمقاومة قواعد ثابتة او طرق امداد او مخازن
سالح او قواعد خلفية متوغال بطريانه الحريب اىل
داخل االرايض السورية.
هي الحرب ،اذن ،التي كان العدو يحرض لها ويستعد
باسلحته كلها.
هي الحرب اذن .وستكون ايامها االوىل قاسية جدا،
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طالل سلمان
اذ اطلق العدو اسلحته يدمر كل مكان تطاوله ،يف
الجنوب اساسا ،ويف الضاحية الجنوبية التي تهاوت
احياؤها املزدحمة مببانيها التجارية والحشد البرشي
الذي يتخذها دار سكن ،يف البقاع ،يف الجبل ،يف
الشامل ،عىل الطرقات التي تربط بني سوريا ولبنان.
هي الحرب .وألن قيادة املقاومة كانت تتخذ من
الضاحية مركزا قياديا ،وألن االمني العام لـ"حزب
الله" السيد حسن نرص الله هو الهدف االول والدائم،
ومعه سائر رفاقه واعوانه يف قيادة العمليات ،ح ّول
العدو االرسائييل الضاحية اىل جحيم :غارات متوالية
عىل مدار الساعة .كان يقصف كل مكان واي مكان ،اي
مبنى يقدّ ر انه غرفة عمليات ،مقر مجلس الشورى،
مبنى تلفزيون "املنار" ،املكتب االعالمي ،وصوال اىل
املبنى الذي ملا كان انتهى تشييده بعد والذي سيغدو
مسجد االمام الحسن ،فضال عن طرق املواصالت
والجسور ،وكل هدف وجد عىل هذه الطرق .كان
يريد تحويل الضاحية اىل ركام مبا يدمر معنويات
اهلها ويخرجهم منها .وهو ما اراده بالقصف املركز
لكل ما اعترب مقرا قياديا ،او مخبأ للصواريخ ،او جرس
تواصل واتصال.
ومع ان الشعب يف لبنان بدا موحدا ،وتكشف االهايل
يف انحائه املختلفة عن عواطف نبيلة اذ بادروا اىل
استضافة اخوتهم يف الوطن ،باملجان غالبا ،وفتحوا
ابواب االديرة يف بعض املناطق واملدارس الرسمية
والخاصة يف معظم انحاء الجبل فضال عن بريوت
العاصمة ـ االمرية.
كذلك فإن الشعب السوري عبرّ عن اخ ّوته الصادقة
بعفوية ،ففتحت البيوت واملضافات واملدارس لالشقاء
اللبنانيني الذين اضطرتهم النار االرسائيلية اىل ترك
منازلهم التي تهدم املئات منها بالكامل ،او تقطعت
اسباب االتصال بني قراهم واملركز ،او باتت هدفا
ثابتا للغارات ومطر الصواريخ والقنابل الحارقة.
عىل الجانب السيايس ،كان بديهيا ان ينكشف عمق

التحالف االرسائييل ـ االمرييك ،فجاءت وزيرة الخارجية
االمريكية عىل جناح الرسعة اىل القدس املحتلة،
وبارشت اتصاالت كثيفة وبلهجة حادة مع املسؤولني
العرب يف العواصم القريبة والبعيدة ،باستثناء سوريا.
ثم جاءت اىل بريوت مغضبة .وشهرية هي اللقطات
التي اخذت لها "تعتصم" يف سيارتها املصفحة يف باحة
الرسايا الحكومية رافضة ان تغادرها ،حتى ينزل
رئيس الحكومة الستقبالها يف الباحة ومرافقتها اىل
مكتبه .ولقد نزل فعاتبته بقسوة وصعدت معه إىل
مكتبه .كانت غاضبة ،بل مستفزة ،وطلبت ان تلزم
الحكومة "حزب الله" اعالن وقف فوري للنار ،بينام
قوات العدو االرسائييل تعجز عن اخرتاق الجبهة يف
جبل عامل ،رغم استخدامها لكل ما متلكه من اسلحة
دمار حديثة برا وجوا وبحرا.
كان رشط "حزب الله" ان يوقف العدو النار وينسحب
من النقاط التي متكن جنوده من الوصول اليها ،داخل
الرشيط الحدودي .وقد رفض العدو ،معززا باالدارة
االمريكية هذا الرشط .واستمرت الحرب لتقع مفاجأة
من خارج التوقع :متكنت صواريخ املقاومة من اصابة
بارجة ارسائيلية امام الشواطئ الجنوبية لبريوت،
وقد خرج االمني العام لـ"حزب الله" عىل الناس ،عرب
شاشات التلفزيون ،يطلب اليهم تركيز النظر عىل
الشاطئ مقابل بريوت ،حيث كانت البارجة االرسائيلية
تتقدم يف مواجهة بريوت .وركزوا ابصارهم فشاهدوا
ما مل يكن واردا يف احالمهم حتى :صواريخ املقاومة
تصيب البارجة اصابة مبارشة فتعطبها .جن الناس
فرحا بهذا االنجاز النوعي للمقاومة.
يف الرب ،كانت املقاومة تقاتل ببسالة منقطعة النظري،
وقد سهر املواطنون يف اكرث من منطقة عىل وهج
احرتاق دبابات املريكافا ،وهي مفخرة جيش االحتالل
االرسائييل .وصار سهل الخيام مقربة املريكافا.
تكاتفت الجهود دوليا لفرض قرار وقف اطالق النار
عرب مجلس االمن .ولقد قدمت صيغ عدة ملرشوع
القرار .كانت غالبية الدول العربية اضعف من ان
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تواجه الضغوط االمريكية واالوروبية ،فاجتهد عدد
من وزراء الخارجية العرب يف تعديل مرشوع القرار
مبا يحفظ كرامة دماء اللبنانيني ،السيام املدنيني منهم،
الذين خرسوا معها املئات من بيوتهم ومتاجرهم
واسباب حياتهم.
اخريا ،بعد مفاوضات معقدة وصعبة امكن الوصول
اىل القرار  1701الذي يربط وقف العمليات القتالية
واالنسحاب االرسائييل من بعض املواقع التي احتلها
بكلفة عالية جدا يف منطقة وادي الليطاين ،بانسحاب
قوات املقاومة بعيدا من الرشيط الحدودي اىل نقطة
جرس القاسمية ،عىل ان يحل الجيش اللبناين وحده يف
كل منطقة جنوب الليطاين ،تتقدمه قوات اليونيفيل
(قوات الطوارئ الدولية) بعد رفع عديدها اىل 15
الف جندي.
يف املقابل كان الضغط النفيس عىل املقاومة شديدا
بسبب االعداد الهائلة للمهجرين ،ليس من الجنوب
فقط ،بل كذلك من الضاحية الجنوبية التي كادت
تخلو من سكانها (اقل قليال من مليون مواطن) ثم
من البقاع وبعض انحاء الجبل.
لعل ما ساعد املقاومة عىل تسهيل مهمة الحكومة
(وكان لـ"حزب الله" ممثلوه فيها) يف قبول القرار
الدويل ،اطمئنانها اىل متانة عالقتها باهلها يف
الجنوب الذين اثبتوا انهم جميعا من املقاومة وفيها،
بحكم اميانهم بارضهم ،واعجابهم باملستوى الرفيع
الستبسال املقاومني وثباتهم يف ارضهم وتكبيدهم
العدو خسائر فادحة ستجعله يحسب الف حساب
يف املستقبل قبل االقدام عىل اي مغامرة عسكرية
ضد لبنان واملقاومة فيه .ولقد اكد الجنوبيون حسن
الظن بوطنيتهم وارادة الصمود عندهم ،بدليل
تزاحمهم عىل العودة مع الساعات االوىل لوقف
اطالق النار يف مشهد تاريخي مؤثر .مع وعيهم
ان معظم قراهم مهدمة .لقد اقاموا فعال يف خيام
وبيوت خشبية جاهزة اليام واسابيع ريثام يصلح ما
ميكن اصالحه من بيوتهم.
وها هي املقاومة اليوم ،ممثلة بـ"حزب الله" وقيادته
التي سطرت صفحات مجد يف تاريخ الرصاع العريب ـ

االرسائييل عموما ،ويف صد العدو االرسائييل ومنعه
من التفكري يف تكرار تجربته البائسة يف "الزحف"
الحتالل لبنان.
ان لالرض حرسا من اهلها ،ثم ان "حزب الله" قد
قدم عرب قيادته ممثلة بامينه العام السيد حسن نرص
الله منوذجا فريدا يف بابه عن القائد املتميز يف حسن
ادارته للرصاع ،ويف استقطاب تأييد جامهري الشعب
اللبناين عموما ،حتى يف اوساط َمن يختلفون معه عىل
نهجه السيايس.
من هنا ان الجامهري العربية يف اقطارها املختلفة
رفعت صور السيد حسن باعتباره "بطل األمة"،
ثم عبرّ ت عن تقديرها العايل لدور الجيش وسائر
االجهزة االمنية التي ثبتت يف امليدان طوال واحد
وثالثني يوما من النار االرسائيلية التي مل توفر سالحها
يف الرب والجو والبحر.
لقد انهت املقاومة يف لبنان مجسدة يف "حزب الله"
بقيادة امينه العام السيد حسن نرصالله اسطورة
القوة االستثنائية الرسائيل التي ال تقهر.
وها هو لبنان اليوم يلقى االحرتام والتقدير من
اخوانه العرب ،بل من العامل اجمع .فلقد اثبت ان
شعبه اقوى بكثري من حكوماته ،وان استعداد هذا
الشعب للبذل والعطاء يفوق اي تصور.
ولعل صور البيوت الجديدة التي ارتفعت عىل
الحد الفاصل بني االرض اللبنانية جنوبا واالرض
الفلسطينية املحتلة ،وعىل رؤوس التالل املرشفة عىل
الجليل والتي ميكن منها وعربها مراقبة اي تحرك
لجيش العدو االرسائييل ،تؤكد اميان هذا الشعب
اللبناين بارضه ،وثقته بقدرة جيشه ومقاومته عىل
صد اي عدوان محتمل (دامئا) .حتى لو كان بال رئيس
للجمهورية ،وبحكومة شبه معطلة ،ومبجلس نيايب ال
يكتمل نصابه ،وبادارة تشلها السلسلة باالرضابات.
لقد فعل االميان باالرض فعله ،واكد االنسان ان
ارتباطه بارضه هو االصل ،بغض النظر عن اوضاع
القمة السياسية لنظام الحكم فيه.
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تحقيق

جاد إبراهيم

القرار ّ 1701
فكك قواعد اإلشتباك في الجنوب

إسرائيل تخرقه يوميًا ولبنان يحترم بنوده
اطفأ القرار  1701شمعته السابعة بعد والدته
في عز لحظات العدوان االسرائيلي ضد لبنان في
جلسة عقدها مجلس االمن في  11اب ،2006
حملت الرقم  .5511جاء هذا املولود على وقع
اطنان من القنابل والصواريخ كان يمطرها الطيران
االسرائيلي على االراضي اللبنانية ،غير عابىء
بحياة املدنيني ،فحصدت آلة املوت االف الشهداء
والجرحى.
ينس اللبنانيون الى اليوم ،بعد موافقة
لم َ
طرفي حرب تموز على القرار ،زحف قوافل
النازحني عند مطلع ساعات الفجر الى ديارهم
في الجنوب .عبرت على ما تبقى من جسور على

طول الطريق الساحلية لتحضن احجار منازلها،
وان كانت مدمرة ،ونزع "الهدايا" التي خلفها
االسرائيليون الطفال الجنوب من قنابل عنقودية
في مالعب طفولتهم وحدائق منازلهم.
مَ ن استفاد من الـقرار  ،1701اسرائيل ام لبنان؟ ماذا
حل باملقاومة؟ هل يتم تطبيقه وفق مسار
بنوده التي اشرف مجلس االمن على وضعها؟ هل
ثمة خشية من اشتعال جبهة الجنوب مجددا؟
اسئلة حملتها "االمن العام" الى مديرة معهد
العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف
الدكتورة فاديا كيوان ،واستاذ القانون الدولي
في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني

كيوان :من املتع ّذر توسيع صالحيات 1701
إلى الحدود مع سوريا
■ بعد مرور سبع سنوات عىل القرار ،1701
هل حفظ االمن يف الجنوب؟
□ نعم ،ويف شكل قاطع اعتقد انه حافظ عىل
الهدوء اىل حد كبري باستثناء بعض املناوشات
والخروق التي بقيت محدودة جدا .يدل
االمر عىل ان مثة قرارا سياسيا عىل اعىل
مستوى ،يف لبنان او يف الجانب االرسائييل،
بتهدئة الحدود بني البلدين .يبقى هذا االمر
مهام جدا الن اشعال فتيل اي مواجهة مع
ارسائيل اليوم محفوف باالخطار لسببني:
االول ان لبنان قلق بسبب ما يجري يف سوريا
وتبعات ما يحصل يف هذا البلد عليه ،والثاين
من الناحية التكتيكية كأن يرضب العدو
االرسائييل يف خارصة لبنان يف حال تم افتعال
اي حادث عىل الحدود.
■ منذ عام  2006اىل اليوم ،هل ُط ّبق القرار
يف املسار الصحيح؟

□ مل يطبق مئة يف املئة .ال يتصل القرار
بحدود الجنوب ،وهو يحوي ثالثة عنارص:
احرتام الخط االزرق الذي س ّبب بعض
املناوشات ،نزع السالح يف منطقة تصل من
الخط االزرق اىل نهر الليطاين ينص عليها
القرار وهذه النقطة ال اعرف اىل اي مدى
نلتزمها ،تعهد الحكومة اللبنانية منع ادخال
السالح ليس اىل هذه املنطقة فحسب بل
اىل كل حدودها ملنع تهريبه وضامن تلك

احترم القرار 1701
الخط االزرق ،لكنه خدم
لبنان واسرائيل وفك
االشتباك بينهما

الحدود .ال بد من االشارة اىل ان نزاعنا مع
ارسائيل ال يزال مربوطا ،ونحن اىل حد ما
خرجنا من اطار الهدنة ،ومل نجد اىل اليوم
حال لقضية الالجئني الفلسطينيني .كل الحلول
والتصورات التي توضع يف هذا الشأن تستثني
حق عودة هؤالء ،وال تزال لدينا ايضا اراض
محتلة مثة خالف عليها.
■ هل خدم القرار حزب الله اكرث ام ارسائيل؟
□ اعتقد انه خدم الفريقني وفك االشتباك
بينهام .لكن الرسائيل مشاكل اخرى مثل
قطاع غزة .بالتايل سمح لها تربيد الجبهة مع
لبنان بأن تركز عىل مواجهة غزة .ال شك يف
ان تربيد الجبهة يف الجنوب ساعد الحزب
ايضا ،وانا اعتقد ان مثة قرارا مبدئيا صائبا
هو عدم انجراره اىل اي مشكلة قد تستدرجه
اليه ارسائيل .ال ننىس ان للحزب اليوم جبهة
سوريا ،وهو ال يستطيع فتح جبهتني يف آن.
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هذا املوقف .مثة امران مينعان توسيع مهامت
القرار  ،1701االول استمرار حركة نزوح
النازحني السوريني اىل لبنان ونحن ال نستطيع
منعها ،والثاين وجود فريق من اللبنانيني
دخل يف االشتباك السوري  -السوري واصبح
جزءا منه .ال نستطيع تحقيق هذا االمر يف
الوقت الحارض ،ويبقى طوباويا النه غري قابل
للتنفيذ يف املرحلة الحالية .اعتقد ايضا ان
االمم املتحدة لن تتعامل بجدية مع الحكومة
اللبنانية يف هذا املوضوع ،علام انني اشكك يف
ان تقدم الحكومة وفق تركيبتها عىل التوجه
اىل هذا الطلب.

الدكتورة فاديا كيوان.

اخاف من افتعال مشكلة من جهة ثالثة
تفتح جبهة الجنوب لتخفيف الضغط عىل
غزة ،وتؤدي اىل توريط حزب الله وارسائيل
ولبنان.
■ كيف تقيمني رد الحكومات اللبنانية
املتتالية عىل خروق ارسائيل القرار 1701؟
□ ردنا دامئا كان دون مستوى التحدي.
ال يتعلق االمر بالحكومة الحالية او التي
سبقتها .عموما كان الرد الرسمي للبنان
يقترص عىل تقديم شكوى اىل مجلس االمن.
موقع لبنان ضعيف ،وال نستطيع توفري مظلة
حامية للقرار املستند عىل القرار  1559الذي
ينص عىل تجريد امليليشيات من السالح،
وليس خروج القوات غري اللبنانية من لبنان
فحسب .ما دام السالح ال يزال موجودا يف
ايدي اللبنانيني وسواهم يف بلدنا ،ونقل
السالح من خارج الحدود اللبنانية مع سوريا
ورمبا اكرث من ذلك ،ال يستطيع لبنان التزام ما
نص عليه مئة يف املئة ،باستثناء تربيد الجبهة
يف الجنوب .ال شك يف انه خفف الضغط علينا
الننا نعرف اين تبدأ املعركة وال نعرف كيف
تنتهي ،علام اننا البلد العريب الوحيد الذي

لنا مصلحة في ترك حزب الله
كيانا ضاغطا على اسرائيل
التي ال ترتدع اال من قوة
احتلت ارسائيل عاصمته.
■ هل توافقني رؤية بعض القوى السياسية
القائلة بتوسيع صالحيات القرار  1701يك
تشمل الحدود الشاملية؟
□ يبقى هذا املوضوع من امنياتنا للتحكم
بحدودنا ،لكنه متعذر يف الوقت الحارض الن
قيام القوات الدولية بحراسة حدودنا يحتاج
اىل التزام من الحكومة اللبنانية ،ووجود
مناطق مجردة من السالح ،ووضع حزام
حول الخط االزرق كام حصل يف الجنوب
وقد وافق لبنان هناك عىل اخالء منطقة
كاملة من السالح .مل يكن موقف النأي
بالنفس كذبا ،بل محل موافقة الحكومة التي
عملت عىل تطبيقه ،ويجب ان نسعى اىل

■ ملاذا اخذ القرار  1701طريقه اىل التنفيذ،
بينام نام القرار  425يف ادراج االمم املتحدة
 22عاما بال تنفيذ؟
□ مثة فارق بني القرارين .يف القرار 425
احتلت ارسئيل قسام من لبنان اىل حني
رأت نفسها تخرس وتنزف بسبب هجامت
املقاومني ،وال تستطيع حامية حدودها عرب
هذا االحتالل ،فاضطرت اىل االنسحاب .اما
القرار  1701فهو لتربيد جبهة ،بينام طبيعة
القرار االول مختلفة ومل يطبق يف حينه ألن
لبنان مل يكن ميلك القدرة عىل تطبيقه ،ومل
تكن الدول تقف اىل جانبنا .يف الـقرار 1701
مل يقف احد معنا ايضا ،لكنني اعتقد بان
الحكومة التي وصلت اىل هذا الـقرار يف
ظروف صعبة جدا تحت القصف االرسائييل،
ورغم ضغوط فريق من داخلها ،احرزت
تقدما فيه .املحافظة عليه هي من باب
الحكمة كون لبنان وارسائيل استفادا منه.
القرار  425نفذته سواعد املقاومني ،ولو مل
يتكبد االرسائيليون خسائر برشية ملا انسحبوا
من االرايض اللبنانية.
■ هل لديك خشية من خرق الهدنة؟
□ نعم من طابور خامس وليس من حزب
الله وال من ارسائيل ،الن ليس من مصلحة
الطرفني تسخني الجبهة.
■ كيف ترين تعاطي الجيش اللبناين مع
القرار يف ظل الخالفات القامئة بني القوى
السياسية يف البلد؟
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□ ال ميلك الجيش الغطاء السيايس الالزم
يك يكون موجودا ويقوم مبهامت بهذه الدقة،
ومل يز ّود بالتايل االعتدة والسالح املطلوب،
علام ان هناك ضغطا دوليا لعدم تسليحه كام
يقتيض.
■ كيف تنظرين اىل تعاطي "اليونيفيل" التي
ترشف عىل تطبيق القرار 1701؟
□ تتعاطى بطريقة حكيمة ،وهي

تحاول ايجاد عالقة ايجابية مع ابناء
البلدات التي تنترش فيها يف الجنوب.
ال يقترص دور وحداتها عىل االمن
فحسب ،بل عىل التهدئة وتعزيز السلم.
وهذا امر جيد .ال تسمح مهمة جنودها
القيام باكرث مام يفعلونه ،اضافة اىل
رفع التقارير اىل االمم املتحدة وهي
موضوعية اىل حد كبري .يف النهاية علينا
قراءة الـقرار  1701جيدا ،ومن مصلحة

لبنان التمسك به كونه ربط نزاع،
واالستمرار يف املواجهة الديبلوماسية
الستعادة ما تبقى من ارضنا املحتلة
يف مزارع شبعا وكفرشوبا .يف املقابل،
لنا مصلحة يف ان نرتك حزب الله كيانا
ضاغطا عىل ارسائيل ،وهي التي ال
ترتدع اال من قوة .من مصلحة لبنان
الحفاظ عىل هذا القرار يف الحدود
الدنيا التي يطبق بها يف الجنوب.

جوني :توازن الرعب حافظ على أمن الجنوب
■ كيف متت والدة القرار 1701؟
□ ال ميكن فهم ما يحصل االن يف نتائج هذا
القرار من دون العودة اىل املراحل التي ادت
اىل والدته .لذا يجب درسها جيدا لتبيان
معرفتها وطبيعتها القانونية .جاء القرار نتيجة
مفاوضات شاقة جدا وحرب ديبلوماسية
قادها رئيس مجلس النواب نبيه بري .ولد
يف خضم اعامل القصف والقتل املمنهج ضد
شعبنا ،الن املفوضني االمرييك والفرنيس ارادا
الحصول من لبنان عىل تنازالت اسرتاتيجية
يف ما يتعلق بالرصاع اللبناين  -االرسائييل.
كان مساعد وزيرة الخارجية االمريكية
آنذاك دايفيد ولش يقدم اقرتاحات خطرية
جدا اىل الرئيس بري .اخطرها الورقة التي
سميت االمريكية – الفرنسية بعدما اعلن
بعض االفرقاء اللبنانيني موافقتهم عليها ،رغم
خطورتها عىل البلد ووحدته .اجتمع مجلس
االمن ملناقشة الورقة عىل اساس ان لبنان
موافق عليها ،لكن بفضل صمود املقاومة
استطاع رفضها ،وكذلك بفضل املقاومة
الديبلوماسية التي ارشف عليها الرئيس بري
الذي انقذ لبنان من نتائجها .ال ننىس املؤمتر
الصحايف الذي عقده وتناول فيه حيثيات هذا
الرفض ،وابرازه خطورة ما تضمنته الورقة.
يف الخالصة استطاع لبنان بواسطة املقاومتني
العسكرية والديبلوماسية تجنب موقف
انهزامي كان سيضعه تحت الفصل السابع.

مَ ن يطالب بتوسيع القرار
 1701في اتجاه الحدود مع
سوريا ال يعرف مصلحة لبنان
وجغرافيته وتاريخه

■ هل حققت الدولة اللبنانية انتصارا
باملوافقة عىل القرار؟
□ اضطر العدو االرسائييل اىل القبول به ،وهو
انتصار كبري للمفاوضات التي قادها الجانب
اللبناين رغم بعض النقاط السلبية فيه .اال ان
من الصعب الحصول عىل قرار من مجلس
االمن يصب يف مصلحتنا مئة يف املئة .لذا كان
افضل املمكن .تنبع اهميته من انه كان املعبرّ
عن قبول ارسائيل بوقف عدوانها عىل لبنان.
ال بد من القول ان ما يحافظ عىل استقرار
الجنوب ،ليس القرار يف ذاته بل توازن الرعب
بني لبنان وارسائيل ،خصوصا وان االخرية
اعرتفت بهزميتها ،والقرار هو مثابة االعالن
عن هزميتها ألنها مل تستطع تحقيق اهدافها
السياسية والعسكرية .مل يعد يف مقدورها يف
تاريخ الرصاع العريب  -االرسائييل املغامرة
مرة اخرى يف الجنوب .سبق لشيمون برييز

ان قال ان ارسائيل ال تستطيع تحمل هزمية
اخرى .للمرة االوىل ينعم لبنان بهذا الهدوء،
مع تأكيد عدم االعتداء عليه عند كل حادثة
صغرية او كبرية .ال ننىس هنا كيف ان
طائرة من دون طيار حلقت يف سامء العدو
وانطلقت من لبنان ومل يرد ،اىل تفجري لغم
بجنود ارسائيليني يف اللبونة يف الناقورة ومل
يحصل اي تهديد للبنان .ال يشء يردع العدو
عن العدوان سوى توفر اسباب توازن
الرعب .الدليل عىل ذلك ان ارسائيل مل تحرتم
اي قرار من قرارات االمم املتحدة املتعلقة
بنزاعها مع لبنان وفلسطني.
■ امل يشكل الـقرار  1701رادعا الرسائيل يف
االعوام االخرية؟ هل هو مظلة حامية دولية
للبنان؟
□ ليس القرار هو الرادع .املؤكد ان ارسائيل
تدعي انها تطبقه وتحرتمه ،يف وقت تؤكد
االمم املتحدة ان العدو سجل االف الخروق
ضد لبنان .ال بد من االشارة اىل ان القرار مهم
للبنان رغم اقتناعي بأن هذه املظلة ناتجة
من وجود توازن الرعب والقوى يف املنطقة.
ال تبحث الدول الكربى عن مصلحة لبنان،
واال ألقدمت عىل منع العدوان ،وهي تسعى
وتعمل الستقرار الجنوب تخ ّوفا من الحاق
هزمية اخرى بارسائيل .اما بالنسبة اىل الوضع
الحايل ،فان اللبنانيني يف حال دفاع دائم لصد
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وهذا ما اكدته تقارير االمني العام لالمم
املتحدة بان يك مون الذي اشاد بالدور الذي
تؤديه القوى املسلحة اللبنانية وتعاونها
املمتاز واملتواصل مع "اليونيفيل" ،ودورها يف
مقاربة التحديات االمنية.

					
الدكتور حسن جوين

العدوان .توفر هذه املظلة االستقرار من
دون اعرتاض لبنان عليها.
■ هل خدم القرار لبنان اكرث ام ارسائيل؟
□ خدم لبنان اوال النه اوقف العدوان ،ومل
تستعد ارسائيل ارساها اال من طريق التفاوض،
واعاد االرسى اللبنانيني اىل بلدهم .تسلم لبنان
خرائط االلغام التي زرعها االرسائيليون يف
االرايض اللبنانية .يف املحصلة وجود "اليونيفيل"
يف الجنوب ال يرض بلبنان بل عىل العكس ،تشهد
هذه القوة يوميا عىل االنتهاكات االرسائيلية،
ووجودها قد يكون مصدر قوة للبنان .من
النتائج االيجابية ان املقاومة يف وضع اقوى من
السابق باعرتاف العدو.
■ هل احسنت الدولة اللبنانية االستفادة من
الـقرار 1701؟

(املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

□ عبرّ لبنان دامئا عن احرتامه هذا القرار
والتزم بنوده .وساهمت وزارة الخارجية يف
الحكومات املتعاقبة يف السهر عىل تطبيقه،
وكانت تتحرك يف املحافل الدولية يف الشكل
املطلوب عندما تقدم ارسائيل عىل انتهاكه.

حقق لبنان في القرار انتصارا
رغم بعض السلبيات فيه،
وصدر على اساس الفصل
السادس ،ولم يعد في
مقدور اسرائيل املغامرة
في الجنوب

■ مثة جهات لبنانية اقرتحت توسيع مهامت
الـقرار لتشمل الحدود مع سوريا؟ هل يف
االمكان حصوله؟
□ بالطبع ال ،ألن لبنان ليس مزرعة مطلوب
حاميتها ،وليس دولة فاشلة يف املفهوم
القانوين ،بل يستطيع حامية حدوده من
خالل اجهزته العسكرية من الجيش واالمن
العام وقوى االمن الداخيل يف ارشاف
الحكومة .من الخطأ والجرمية شمول القرار
الحدود الشاملية ،ألن سوريا دولة صديقة
وليست معادية للبنان الذي ال تربطه اي
حدود اال معها ،فضال عن عدم وجود حرب
بني البلدين ،واتفاق الطائف يحكم العالقة
بينهام .اىل ذلك مثة معاهدات تنظم العالقات
اللبنانية  -السورية ،فيام يتم االستعانة بالقوة
الدولية مثل "اليونيفيل " للفصل بني جهتني
تتناحران وتتقاتالن بني حدودينَ .من يطالب
بتوسيع القرار  1701يف اتجاه الحدود مع
سوريا ال يعرف مصلحة لبنان وال جغرافيته
وتاريخه.
■ ما الفارق بني القرارين  425و1701؟ ملاذا
تأخر تنفيذ االول  22سنة؟
□ كل القرارات املتعلقة بالرصاع العريب-
االرسائييل مل تطبق الن ارسائيل رضبتها عرض
الحائط .مل تطبق الـقرار  425منذ صدوره كغريه
من القرارات التي انتهكتها ،مبا فيها الـقرار
 1701الذي تنتهكه يوميا .من املفيد التذكري
بأن القرارين يشريان اىل ان الوضع يف الجنوب
يهدد السلم واالمن الدوليني .رغم ذلك صدرا
عىل اساس الفصل السادس وليس السابع .ليس
صحيحا ان القرار  ،1701كام يجتهد البعض،
هو بني الفصلني السادس والسابع .يكفي هنا
ان يشري مجلس االمن اىل ان الوضع يف هذه
املنطقة يهدد االمن والسلم الدوليني ،وان
كل القرارات التي يصدرها عىل اساس الفصل
السابع تأيت يف نص رصيح يف القرار.
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شخصية

داود رمال

aborami20@hotmail.com

القائد الـ 13لـ"اليونيفيل"
الجنرال لوتشيانو بورتيلالنو خبرات واسعة خلف الحدود
اعتاد اللبنانيون على سماع اسم جديد ينضم الى قادة القوات
الدولية املوقتة في جنوب لبنان .يحتاج التعود على االسم
وترداده وقتا كي يصبح مألوفا لديهم ،كما االلفة املتوارثة مع
ضباط "اليونيفيل" وعناصرها .ربما سيستصعب البعض لفظ اسم
القائد الجديد الجنرال لوتشيانو بورتيلالنو
مهامت "اليونيفيل" جراء تعدد
االجتياحات االرسائيلية للبنان ،وابرزها
يف اعوام  1982و 1993و 1996وصوال
اىل الحرب السادسة يف  12متوز .2006

شكل مجلس االمن القوات الدولية
املوقتة التابعة لالمم املتحدة عام
 1978للتحقق من االنسحاب االرسائييل
من لبنان ،واستعادة االستقرار واالمن
الدوليني ،ومتكني الحكومة اللبنانية من
اعادة بسط سيطرتها عىل املنطقة التي نيطت بالقوات الدولية املوقتة مهمتان
تخليها القوات االرسائيلية املنسحبة .بحسب نص الفقرة الثالثة من القرار
تعددت التعديالت واالضافات عىل :425

مهمات جديدة لـ"اليونيفيل"
اىل التفويض املمنوح للقوات الدولية مبوجب القرارين  425و ،426الذي حرص نشاطها يف مراقبة
الوضع يف جنوب لبنان وارسال تقارير عنه اىل مجلس االمن ،فان مهمة القوة املعززة مبقتىض
القرار  1701للعام  2006تشمل:
• مراقبة وقف االعامل العدائية.
• مراقبة انتشار الجيش اللبناين عىل الخط االزرق بالتزامن مع انسحاب ارسائيل من لبنان.
• تنسيق النشاطات مع الحكومتني اللبنانية واالرسائيلية.
• ضامن وصول املساعدات االنسانية اىل املدنيني واالرشاف عىل العودة اآلمنة للنازحني اىل ديارهم.
• التأكد من خلو املنطقة بني الخط االزرق ونهر الليطاين من اي مظاهر مسلحة ما عدا سالح الحكومة
اللبنانية وقوة "اليونيفيل" املنترشة يف املنطقة.
• مساعدة الحكومة اللبنانية ،بناء عىل طلبها ،عىل تأمني حدودها ومعابرها ملنع دخول اي سالح
من دون موافقتها.
• مهمة قوة "اليونيفيل" املعززة دفاعية عىل نحو اسايس ،مع امكان استخدام القوة املناسبة عندما
تدعو الحاجة .من حق جنود قوة "اليونيفيل" املعززة فتح النار دفاعا عن النفس ولحامية املدنيني
يف لبنان .لكنهم لن يكلفوا البحث عن اسلحة "حزب الله" بحسب القواعد املوقتة ملهمتهم.
• اىل الدفاع عن النفس ،ميكن اللجوء اىل القوة التي يجب ان تكون متكافئة ملنع استخدام
املنطقة العازلة بني الخط االزرق ونهر الليطاين النشطة عدائية .يسمح ايضا باستخدام القوة
للتصدي ملحاوالت عرقلة مهمة "اليونيفيل" ،او لحامية املدنيني من اي خطر وشيك.

• تأكيد انسحاب القوات االرسائيلية يك
تكون وحدة االرض اللبنانية وسيادة
لبنان واستقالله محرتمة بدقة.
• مساعدة الحكومة اللبنانية عىل تأمني
عودة سلطتها الفعلية اىل الجنوب.
بعد تبني القرارين  425و)1978( 426
مبارشة ،بدأ االمني العام لالمم املتحدة
اتخاذ التدابري الرضورية لتشكيل القوات
وجعلها عاملة يف اقرب فرصة ممكنة.
وضعت هذه القوات تحت قيادة االمم
املتحدة التي اوكلت اىل االمني العام
بصفته الرئيس التنفيذي للعملية .ميارس
القيادة عىل االرض قائد للقوات يعينه
االمني العام الذي مل يتأخر يف تسمية
الجرنال اميانويل ارسكني رئيس اركان
قوات املراقبة الدولية يف الرشق االوسط
قائدا لقوات االمم املتحدة يف لبنان.
متركزت القيادة العامة للقوات الدولية
يف الناقورة يف جنوب لبنان وال تزال.
يف  30كانون الثاين  2001اصدر مجلس
االمن القرار  )2001( 1337الذي حدد
مبوجبه فرتة انتداب القوات الدولية ستة
اشهر ،وقرر اعادة عديدها اىل املستوى
العمالين السابق ( 4500رجل من كل
االختصاصات) حتى  31متوز .2001
تراجع هذا العدد اىل  3600رجل خريف
 .2001يف  11آب  2006تبنى مجلس
االمن القرار  ،)2006( 1701فانتهت
االعامل العدائية يف  14منه .وكانت
الحكومة اللبنانية قررت يف  7آب نرش
 15000جندي يف الجنوب حتى الخط
االزرق .بناء عليه قرر مجلس االمن رفع
عديد القوات الدولية املمدد لها حتى
 31اب  2007اىل الحد االقىص ،اي 15
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تعاقبوا على قيادة
"اليونيفيل" في لبنان
• الجرنال اميانويل ارسكني (غانا).
• الجرنال وليم كاالهان (ايرلندا).
• الجرنال غوستاف هاغلند (فنلندا).
• الجرنال الرس اريك والغرن (السويد).
• الجرنال تروند فور هوفداي (الرنوج).
• الجرنال ستانسالف فوزنياك (بولونيا).
• الجرنال جيو جيكونورويت (فيجي).
• الجرنال اللييتمو هانتيواري (الهند).
• الجرنال اآلن بلليغريني (فرنسا).
• الجرنال كالوديو غراتسيانو(ايطاليا).
• الجرنال الربتو اسارتا (اسبانيا).
• الجرنال باولو سريا (ايطاليا).
• الجرنال لوتشيانو بورتيلالنو (ايطاليا).
الجرنال لوتشيانو بورتيلالنو.

الف جندي .كلفت مراقبة وقف االعامل
العدائية ومواكبة الجيش اللبناين ودعمه
يف عملية انتشاره ،وتسهيل العودة مهمة "اليونيفيل"
للمدنيني الذي نزحوا عن قراهم.
املعززة دفاعية ،مع امكان

مع تعيينه قائدا جديدا للقوات الدولية ،استخدام القوة املناسبة
يكون الجرنال لوتشيانو بورتيلالنو عندما تدعو الحاجة

صاحب الرقم  13يف عداد الذين تعاقبوا
عىل قيادة هذه القوات ،والجرنال
االيطايل الثالث يف املنصب.
َمن هو الجرنال بورتيلالنو؟
حتى تعيينه ،كان يتوىل منصب مساعد
رئيس اركان الجيش االيطايل .خدم سابقا
يف افغانستان يف اطار القوات الدولية.
ولد يف مدينة اغريجنتو االيطالية يف 18
ايلول عام  54( 1960سنة) .درس االداب،
وحاز ماجستري يف نظام االدارة املتكاملة
وتنمية املوارد البرشية ،وماجستري يف
العلوم االسرتاتيجية.

عديد "اليونيفيل"
تضم قوات "اليونيفيل" حاليا 12346
عنرصا .تأيت يف طليعة املشاركني اندونيسيا
 1465عنرصا ،تليها ايطاليا  1212عنرصا،
فاسبانيا  1161عنرصا ،ونيبال 1022
عنرصا ،وتشارك فرنسا بـ 868عنرصا.

امىض حياة عسكرية طويلة ،اذ انضم
اىل الجيش االيطايل عام  .1981شغل
سابقا قائد لواء "ساساري" ،وقبله
قائدا لقوات املساعدة االمنية الدولية
"ايساف" العاملة يف القيادة االقليمية
الغربية يف افغانستان .ذو خربة واسعة
يف العمليات املتعددة الجنسية ،اذ
عمل يف اثناء توليه قيادة "ايساف"
عىل نحو وطيد مع املجتمع الدويل ،مبا
يف ذلك بعثة االمم املتحدة ،للمساعدة
عىل تنفيذ قرارات مجلس االمن يف
افغانستان .شغل مناصب قيادية يف
العراق وكوسوفو وجمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،ومنصب رئيس
املراقبني العسكريني مع بعثة االمم
املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت،
وبعثة املراقبة يف العراق وايران التابعة
لالمم املتحدة بني عامي  1990و.1992
متأهل وله ولدان .من ابرز هواياته
عزف البيانو وقراءة الكتب التاريخية.
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تقرير

داود رمال

aborami20@hotmail.com

من القرار  425إلى القرار :1701

لبنان واألمم املتحدة قصة قرارات أم مظلة دولية؟
عانى لبنان على مدى عقود من تضارب مصالح دولية هددت
وجوده وتدخلت في شؤونه وتالعبت بتوازناته الداخلية .اوالها
نكبة فلسطني وتدفق االف الالجئني على ارضه ،وصوال الى ما
امسى عليه اليوم يجبه ازمات داخلية ونزاعات اقليمية .قاوم
احتالالت اسرائيلية ورفض الدولة العبرية تطبيق القرارات الدولية
الداعية الى انسحابها بال شروط ،بعدما عهد مجلس االمن الى
قوات االمم املتحدة في مساعدة الحكومة اللبنانية على بسط
سلطتها على اراضيها
اذا كان العدو االرسائييل ال يقيم وزنا او
اعتبارا الي قرار دويل ،ع ّد لبنان اي قرار
يصدره مجلس االمن حول الرصاع العريب
– االرسائييل ،وتحديدا ما يخص العدوانية
االرسائيلية ضده ،مثابة مظلة دولية حامية
له يف مواجهة اطامع الدولة العربية ،ورضبها
الدائم بعرض الحائط القرارات واملواثيق
الدولية كلها.
 28سنة فصلت بني قرار مجلس االمن 425
عقب اول اجتياح ارسائييل لجنوب لبنان يف

السفري غسان تويني يف مجلس االمن ،آذار  :1978القرار .425

بني القرارين  425و1701
ثالثون عاما مرت على القوة
الدولية املوقتة من دون
ان يعرف لبنان وجنوبه
االمن واالستقرار

اذار  ،1978والقرار  1701يف آب  2006عقب
عدوان متوز .ورغم ان املنهج واحد يف هذين
القرارين ،مل يكن التفاؤل كبريا بأن يحقق
الثاين ما مل يحققه االول وقامئة طويلة من
القرارات اصدرها مجلس االمن ابان ازمات
متوالية شهدها جنوب لبنان ،وارتبط اهمها
باالجتياحات االرسائيلية الراضيه وانتهاك
سيادته.
ما يجدر التوقف عنده يف القرار ،1701
الذي ادى اىل تراجع الثقة مبجلس االمن،
التباطؤ الشديد يف معالجة االزمة الناشئة،
وعدم متكنه من اصدار قرار يدعو اىل وقف
القتال خالل شهر كامل .مل يحدث منذ انشاء
االمم املتحدة عام  1945ان نشبت حرب،
وانتظر مجلس االمن شهرا كامال قبل اصدار
قرار بوقف النار ،ألن ما هو طبيعي مبادرة
املجلس ـ كخطوة اوىل ـ اىل املطالبة بوقف
القتال بحكم مسؤولياته التي ينوب فيها عن
املجتمع الدويل.
اصدر مجلس االمن قراره االول  425يف
االجتياح االرسائييل الواسع االول يف  14اذار
 ،1978بان طالب بوقف النار وانسحاب
القوات االرسائيلية بعد خمسة ايام .عندما
وقع العدوان الثاين عىل لبنان مساء 4
حزيران  ،1982مل ينتظر املجلس سوى
ساعات الصدار قراره  508دعا فيه اىل وقف
فوري لالعامل الحربية كلها بحلول السادسة
من صباح  6حزيران .مل يكتف بذلك
حينئذ ،بل اصدر ثالثة قرارات اخرى خالل
اسبوعني من بدء االجتياح .مل متض ساعات
عىل القرار  ،508اصدر مجلس االمن القرار
 509الذي طالب ارسائيل بسحب قواتها من
االرايض اللبنانية فورا من دون اي رشوط.
واذ كان القرار  511الصادر يف  18حزيران
روتينيا يتعلق مبدة والية قوة االمم املتحدة
(اليونيفيل) ،تبعه القرار  512يف  19حزيران،
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حرب متوز  :2006امثولة العدوان.

داعيا اطراف النزاع اىل احرتام حقوق السكان
املدنيني من دون متييز ،ورافضا كل اشكال
العنف ضدهم.
لكن ما يقتيض عدم اغفاله ان ارسائيل
اعتدت بقسوة عىل لبنان مرتني عىل التوايل
قبل اجتياح  :1978مهاجمة مطار بريوت
يف  28كانون االول  1968وتدمري  13طائرة
مدنية ،واجتياز الحدود اللبنانية واحتالل
عرشات القرى والبلدات يف اول غزو يف 16
ايلول  1971استمر ثالثة ايام.
بني تاريخي صدور القرارين  425و1701
ثالثون عاما مرت عىل وجود قوات االمم
املتحدة املوقتة ،مل يعرف لبنان وجنوبه
االمن واالستقرار ،ومل يتوقف االرهاب
االرسائييل برا وبحرا وجوا ،اىل خاليا تجسسية
وعمليات امنية يف الداخل اللبناين .لعل ما
حققته االجهزة االمنية اللبنانية من انجازات
يف كشف شبكات التجسس االرسائيلية خري
دليل عىل امعان العدو يف مامرسة ارهاب
الدولة ضد كل لبنان.
عرب تاريخه السابق لالستقالل والالحق له،
شهدت شواطئ لبنان ومطاره نزول قوات
دولية السباب شتى .يجدر التذكري بايار
 1840عندما عقد يف لندن اجتامع رسي ضم
ممثلني عن االنكليز والنمسويني والروس
والربوسيني وقعوا يف  15متوز اتفاقا رسيا
نص ،يف ما يتعلق بلبنان ،عىل استبدال
ّ

االمري بشري الثاين بحاكم اخر جديد .نتيجة
لذلك ظهر عىل الشواطئ اللبنانية يف 14
اب  1840اسطول حريب مشرتك انكليزي –
تريك – منسوي بقيادة امريي البحر ستوبفورد
وباندريرا ،انزل قوات انكليزية يف جونيه
وزعت  30الف بندقية عىل املتمردين .طلب
االمري بشري عرب القنصل الفرنيس مساندة
فرنسا له ،فلم يتلق جوابا ،فسلم نفسه اىل
االنكليز قرب صيدا .من هناك تم ترحيله اىل
مالطا ،ومنها اىل اسطنبول حيث تويف بعد
عرش سنوات.
اما العملية االوىل لحفظ السالم فجاءت
عقب املؤمتر الذي انعقد يف باريس وحرضه
ممثلون عن الدول الخمس ،فرنسا والنمسا
وروسيا وبروسيا وانكلرتا ،وقعوا يف  3آب

اخفقت القوات الدولية
على مدى الصراع العربي –
االسرائيلي في فرض احترام
ما يطلق عليه "الشرعية
الدولية" على الطرف
املعتدي دائما

عام  1860اتفاقا اعلن غاية هذه الدول من
التدخل يف سوريا ولبنان ومساعدة الباب
العايل عىل العمل عىل اعادة الهدوء اىل
نص البندان االول
سوريا واعادة تنظيمهاّ .
والثاين من االتفاق عىل ان عدد القوات
االوروبية ميكن ان يصل اىل  12الف جندي،
وابدت فرنسا استعدادها لتأمني نصف
العدد .يف  6آب  ،1860قبل املصادقة عىل
االتفاق الذي وقع يف  5ايلول  ،1860كانت
القوات الفرنسية تبحر من مرفأ طولون عىل
البحر املتوسط يف اتجاه بريوت ،وانزلت يف
العاصمة سبعة االف رجل وسالح مدفعية
بقيادة الجرنال دوبوفور دوت الذي كان
رئيسا الركان ابراهيم باشا.
يف  8ايار  1958انطلقت رشارة االحداث يف
لبنان ،ويف  11حزيران التأم مجلس االمن،
وقرر بناء عىل طلب الحكومة اللبنانية ارسال
فريق من املراقبني الدوليني ()GONUL
قضت مهمته بـ"التأكد من عدم حصول
تسلل غري مرشوع لالشخاص واالسلحة
واملعدات االخرى عرب الحدود اللبنانية".
يف  14متوز وقع انقالب عسكري يف العراق
اطاح امللكية ،واعلن قادته تأييدهم السياسة
النارصية ،ما قلب موازين القوى يف املنطقة
ملصلحة الرئيس املرصي جامل عبد النارص
وش ّد عضد معاريض الرئيس كميل شمعون يف
الداخل .مل تنقض ساعات ،صباح  15متوز

53

54

عدد  - 11آب 2014

جنود دوليون جنوب نهر الليطاين تطبيقا للقرار  :1701مظلة االمان.

 ،1958تم انزال القوات البحرية االمريكية
يف االوزاعي جنوب بريوت .بعد انتخاب قائد
الجيش اللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية
يف  31متوز  1958غادر فريق املراقبني التابع
لالمم املتحدة يف  25ترشين االول.
عقب االجتياح االرسائييل االول للبنان
ليل  15 – 14اذار  ،1978تقدمت كل من
الحكومتني اللبنانية واالرسائيلية ،اليوم
التايل  17اذار ،بطلب دعوة مجلس االمن
اىل االنعقاد .التأم يف اليوم ذاته ،وجاءت
االشارة االوىل اىل احتامل ارسال قوات دولية
اىل جنوب لبنان يف ترصيح مندوب لبنان
لدى االمم املتحدة السفري غسان تويني .يف
 19اذار  1978تبنى مجلس االمن القرارين
 425و .426يف القرار االول قرر ان ينشئ
فورا تحت سلطته املبارشة القوات الدولية
املوقتة للبنان والتي متركزت قيادتها العامة
يف الناقورة وال تزال ،وجرى تعزيزها استنادا
اىل القرار  1701الصادر يف  11آب 2006
عقب عدوان متوز.
تاريخيا ،فشلت القوات الدولية املوقتة
العاملة يف لبنان ،عىل مدى تاريخ الرصاع
العريب – االرسائييل ،يف فرض احرتام ما يطلق
عليه "الرشعية الدولية" عىل الطرف املعتدي
دامئا ،وهو الدولة العربية ،رغم خروقاتها
املستمرة منذ اجتياحها االول الجنوب عام

كشف االجهزة االمنية
اللبنانية شبكات التجسس
االسرائيلية خير دليل على
امعان العدو في ممارسة
ارهاب الدولة ضد كل لبنان

 ،1978واستهدافها املتواصل مراكز االمم
املتحدة وبعثاتها ،كام حصل يف مجزرة قانا
عام  ،1996او استهداف قوات املراقبني
الدوليني يف متوز  2006واسفر عن استشهاد
اربعة منهم من جنسيات مختلفة.
مل تستطع القوات الدولية املوقتة ـ وان ملرة
واحدة ـ صد العدوان االرسائييل عىل املدنيني
اللبنانيني ،او منع التسلل عرب الحدود
الدولية .واصل جيش العدو انتهاكه القانون
الدويل وحدود لبنان وسيادته املكفولة
بالرشعية الدولية والقانونية ،كام حدث يف
اجتياح  ،1982واالعتداءات الكربى عامي
 1993و ،1996وحرب عام  ،2006بينام
استمر لبنان متمسكا بالقرارات الدولية
وقوات "اليونيفيل" باعتبارها الشاهد عىل

العدوانية االرسائيلية ،ومظلة امان دولية
وان شكلية حامية للبنان.
ميكن اختصار املوقف اللبناين من القرارات
الدولية بالعمل ،مع املجتمع الدويل واالمم
املتحدة ،عىل الزام ارسائيل تنفيذ القرارات
الدولية بكل مندرجاتها ،مع ضامن استمرار
دعم مهمة "اليونيفيل" ،والسعي اىل توفري
الرشوط الضاغطة الالزمة لدفع ارسائيل اىل
تنفيذ كل مندرجات القرار  ،1701واسرتجاع
او تحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة،
والكف عن االنتهاكات والخروقات املتواصلة
للسيادة ،وزرع شبكات التجسس وتجنيد
العمالء ،والوقوف يف وجه االطامع مبياه
لبنان وثرواته الطبيعية مبا فيها حقول النفط
والغاز ،ووقف التهديدات بشن حروب
جديدة ضده ،والحؤول دون توطني الالجئني
الفلسطينيني فيه ،مع االحتفاظ بحق لبنان
يف حامية نفسه والدفاع عن سيادته وثرواته
الطبيعية ،وتحرير او اسرتجاع ما تبقى من
اراضيه املحتلة بالطرق املتاحة واملرشوعة،
مبا فيها خيار املقاومة.
مل يتخل لبنان يوما عن مظلة االمان الدولية،
ومل يبحث يف جدواها ،امنا ارادها ان تستمر
شاهدا عىل العدوانية االرسائيلية ،مع امل
متجدد يف ان تتطور يك تصبح رادعة لهذا
العدوان.
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تقرير
جورج ياسمني

georgesyasmine@hotmail.com

يف حرب متوز تخطت ارسائيل االهداف العسكرية اىل اهداف سياسية.

القرار :1701
بدل من ضائع الشرق األوسط الجديد
كان يمكن اسرائيل ان تلجأ الى بدائل اقل شراسة للرد على العملية
العسكرية التي نفذها حزب الله في  12تموز  2006على املقلب
الفلسطيني من الحدود مع لبنان .لكنها فضلت استغاللها
ملباشرة تطبيق خطة قلب اوضاع املنطقة انطالقا من لبنان،
وتغيير قواعد اللعبة ،واعالن والدة الشرق االوسط الجديد
يخترص محللون اسرتاتيجيون بارزون يف
الواليات املتحدة االمريكية ،وداخل الكيان
االرسائييل حتى ،قصة القرار  1701بانه بدل
من ضائع هو الرشق االوسط الجديد ،ونتيجة
اخفاق العدوان االرسائييل وتحالف غريب
دعمه يف رسم خارطة املنطقة من جديد عىل
انقاض اتفاق سايكس ـ بيكو.
يقول سيمور هريش يف مقالته الصادرة يف

"نيويوركر" االمريكية يف  14آب  ،2008وواين
ماديسون يف تقرير عن ندوة معهد "امريكان
انرتبرايز" يف كولورادو يف الواليات املتحدة عام
 ،2005ان نائب الرئيس االمرييك ديك تشيني
تباحث مع ثالثة مسؤولني ارسائيليني كبار
هم ايهود اوملرت وبنيامني نتنياهو وايهود
باراك وشيمون برييز يف خطة تدمري حزب
الله واسقاط الرئيس السوري بشار االسد

وعزل ايران انطالقا من لبنان .وتم تداول كل
السيناريوهات املؤدية اىل وضع هذه الخطة
موقع التنفيذ ،اىل ان جاءت العملية العسكرية
التي نفذها حزب الله يف  12متوز  .2006يخلص
ماديسون اىل ان قرار الحرب عىل لبنان وحزب
الله كان امريكيا  -ارسائيليا بعدما فشلت
مفاعيل القرار  1559يف تغيري الوجه السيايس
للبنان ،واخراج املقاومة من املعادلة الداخلية،
وان اقترص نجاحه عىل خروج القوات السورية
من هذا البلد.
خاضت املقاومة اعنف املعارك وارشسها يف
متوز ــ آب  ،2006ونجحت يف تجاوز اقوى
اعتداء ارسائييل عىل لبنان منذ عام ،1982
واثبتت انها االقدر عىل الثبات يف وجه آلة
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الحرب االرسائيلية التي وضعت نصب اعينها
تحقيق اهداف ثالثة:
ــ تدمري البنية العسكرية لحزب الله يف اقرص
وقت.
ـ تأليب الشعب اللبناين عىل املقاومة وتحميلها
مسؤولية الحرب.
ـ استخدام الورقة الطائفية وبث سموم
املذهبية يف العامل العريب واالسالمي ضد
املقاومة.
يف هذا الوقت كانت الواليات املتحدة تتحرك
سياسيا وديبلوماسيا يف اتجاه اوروبا ،ومتكنت
من اقناع مجموعة الدول الثامين التي عقدت
قمتها يف مدينة سان بطرسربغ يف روسيا يف
 16متوز  ،2006بالقاء اللوم عىل املقاومة
وتحميلها مسؤولية الحرب بالتكافل والتضامن
مع سوريا وايران ،واعتبار هذا املثلث "اساس
عدم االستقرار يف الرشق االوسط" .ترافقت
مع مواقف متشددة لواشنطن زايدت فيها
عىل تل أبيب يف رفض كل النداءات النهاء
الحرب ووقف النار ،وتوجتها وزيرة الخارجية
كوندوليزا رايس مبوقف صادم اعتربت فيه "ان
وقف النار يجب ان ال يتقرر اال حني تصبح
الظروف مؤاتية لضامن عدم العودة اىل الوضع
السابق غري املستقر".
استمر القصف االرسائييل الهمجي والعبثي
برا وبحرا وجوا ،وعاشت وحدات النخبة
االرسائيلية اسوأ ايامها ،وعاينت ابشع
كوابيسها يف مارون الراس وبنت جبيل ،وسط
رهان عىل كسب الوقت يف محاولة جديدة
لتعديل موازين القوى وفرض واقع جديد
مي ّكن ارسائيل من حسم املوقف العسكري
لفرض رشوط التسوية ووقف النار ،بالتزامن
مع مؤمتر روما الذي انعقد يف آب 2006
ملساعدة الدولة اللبنانية عىل بسط سلطتها
عىل االرايض اللبنانية ،والتعامل مع الواقع
الناشئ عن االعتداء االرسائييل.
يف هذا املؤمتر طرحت الحكومة اللبنانية ممثلة
برئيسها فؤاد السنيورة مرشوع النقاط السبع
التي شكلت ارضية مشرتكة ومساحة تالق
حول الحد االدىن من التفاهم الداخيل والوفاق
الوطني .اال ان ارسائيل امعنت يف اعتداءاتها،
بينام كان مجلس االمن يتحضرّ الصدار قرار
يتناسب مع االهداف السياسية للعدوان وليس

بالرضورة االهداف العسكرية ،اىل ان صدر
القرار .1701
فشل فرض الرشق االوسط الجديد ،فاذا القرار
 1701جائزة ترضية لتل ابيب من خالل بنوده،
والسيام منها املادة الثامنة القائلة بـ"انشاء
منطقة بني الخط االزرق ونهر الليطاين خالية
من اي افراد مسلحني او معدات او اسلحة
بخالف ما يخص حكومة لبنان وقوة االمم
املتحدة املوقتة يف لبنان ."...بالتعبري االرسائييل
إبعاد مقاتيل املقاومة اىل ما وراء جنوب نهر
الليطاين.
ما عجزت الدولة العربية عن تحقيقه بالوسائل
العسكرية ،سعت واشنطن اىل تعويضه
بالوسائل السياسية والديبلوماسية ،وجاء
القرار  1701يف رأي مراقبني حياديني دوليني
وعرب منحازا اىل املعتدي وبدال من ضائع،
رغم ان املقاومة انترصت باملفاهيم العسكرية
واالستخباراتية واملعنوية واالخالقية والوطنية.
ال تزال موجودة وتحتفظ بامكاناتها ،وتتعامل
مع مزارع شبعا عىل انها ارض محتلة .اثبت
حزب الله جدارته العسكرية واالمنية وكفايته
وجدارته يف ادارة ملف االرسى اللبنانيني
لدى سجون االحتالل االرسائييل توصال اىل
تحريرهم ،واستطاع فرض توازان رعب عىل
الحدود مع فلسطني املحتلة ،رغم التزامه
القرار  1701وسحب مقاتليه اىل ما وراء نهر
الليطاين انفاذا للقرار .مل يعر كذلك اهتامما
باالنتقادات املوجهة اليه وتصب يف خانة اعتبار
القرار  1701ونرش القوات الدولية جنوب نهر

الليطاين تراجعا عن مبدأ االشتباك املستمر مع
ارسائيل ،فضال عن املواقف التي تتبنى وجهة
النظر االمريكية من القرار وتقول ان وقف
العمليات الحربية من دون اعالن وقف النار،
يعني ان ارسائيل تنتظر الظروف املالمئة دامئا
الستكامل حربها عىل لبنان واملقاومة ،وان
قرار الحرب والسلم يف يدها ،واملبادرة كذلك.
ميكن بعض املحللني والخرباء يف الشأنني
العسكري واالسرتاتيجي ان يجدوا القرار 1701
قد ع ّوض ارسائيل الهزمية العسكرية مبكاسب
سياسية .لكن القراءة املوضوعية والواقعية
لنتائج عدوان متوز ،ومن ضمنها القرار ،1701
توصل اىل حقائق دامغة منها ان لبنان ،مبقاومته،
حقق نرصا عسكريا ومنع ارسائيل من تحقيق
احد ابرز االهداف السياسية للعدوان ،برضب
املقاومة من الداخل عرب تأليب اللبنانيني عليها
واشعال الفتنة وايقاظ الحساسيات الطائفية
واملذهبية عىل نحو يجعل املشكلة لبنانية،
وليس ارسائيلية او امريكية ،ملنع حزب الله
من ان يكون جزءا من الحل يف لبنان ويف
مواجهة مرشوع الرشق االوسط الجديد.
ليست مصادفة ان تكشف وثائق ويكيليكس
مبارشة بعد عدوان متوز ،عىل لسان االمريكيني
انفسهم ،ان الهدف مل يكن تدمري املقاومة
عسكريا فحسب ،بل كيفية تحويلها اىل مشكلة
داخلية لبنانية متهيدا لتحويل لبنان اىل "رأس
جرس اسرتاتيجي للعبور اآلمن اىل املنطقة"
عن طريق الرشق االوسط الجديد .وهذا ما
مل يحصل.

اخفق العدوان يف تأليب اللبنانيني عىل املقاومة واشعال الفتنة وايقاظ الحساسيات املذهبية.
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

العدوان اإلسرائيلي على غ ّزة:

تقويض حكومة املصالحة الوطنية
واإلفالت من مفاوضات السالم
لم تكن الحرب االسرائيلية الثالثة ضد غزة وحماس تحت عنوان "الجرف
الصامد" ،بعد "عمود السحاب" عام  2012و"الرصاص املسكوب"
عام  ،2008مجرد رد على خطف املستوطنني الثالثة وقتلهم،
وانما جاءت في اطار خطة منهجية لتقويض حكومة املصالحة
الفلسطينية واالفالت من مفاوضات السالم بحجة عدم وجود
شريك فلسطيني .اما االهداف االمنية والعسكرية ،فلم تكن قابلة
للتنفيذ .رفعت اسرائيل سقف توقعاتها ،وباتت في حاجة الى مَ ن
ينزلها عن الشجرة
مل تكن ارسائيل يف االشهر املاضية مرتاحة
اىل مجمل التطورات ومسار االوضاع
من حولها .ساءها ان الواليات املتحدة
قررت امليض قدما يف اتفاق نووي نهايئ
مع ايران واالرشاف عىل مفاوضاتها مع
الفلسطينيني ،وصوال اىل االتفاق حول
الوضع النهايئ ومامرسة ضغوط عليها
لتسهيل املفاوضات ،وتشجيع الرئيس
الفلسطيني محمود عباس واعطائه
حوافز مثل وقف االستيطان واطالق
االرسى .بعدما دفعت باملفاوضات اىل
طريق مسدودة وافشلت جهود وزير
الخارجية االمرييك جون كريي ونسفت
اتفاق االطار الذي سعى اليه ،مل تكن
تتوقع ردا فلسطينيا اقرب اىل التحدي
واالستفزاز ،عندما قرر عباس انضامم
دولة فلسطني اىل املعاهدات واملواثيق
الدولية ،وتشكيل حكومة مصالحة
وطنية مع حامس .ذهب الرد االرسائييل
يف اتجاهني:
االول ،امرييك للتعبري عن صدمة وخيبة
عميقة من ادارة الرئيس بارك اوباما
التي اعلنت استمرارها يف العمل مع

ما جرى مخطط اسرائيلي
سبق حادثة الخليل التي
يكتنفها الغموض بهدف
احداث انقالب في الحياة
السياسية الفلسطينية
الحكومة الفلسطينية ،وعدم قطع
املساعدات عنها ،وانها تحكم عليها من
خالل افعالها .ونقل عن رئيس الحكومة
االرسائيلية بنيامني نتنياهو انه غاضب
ويشعر بالخيانة والخداع ،وانه تلقى
طعنة يف الظهر ،وان استعداد واشنطن
للتعاطي مع حكومة تضم منظمة حامس
امر ال يستوعبه عقل ،ويدل عىل خنوع
السياسة االمريكية.
الثاين ،فلسطيني للتلويح باجراءات
عقابية وضاغطة تبدأ بحصار وتضييق
مايل وضم الكتل االستيطانية يف الضفة اىل
السيادة االرسائيلية ،والغاء االمتيازات

املعطاة اىل مسؤويل السلطة الفلسطينية
ومنع وزراء غزة من االلتحاق بحكومة
رام الله .ميكن القول ان الحكومة
الفلسطينية الجديدة اتاحت الرسائيل
االعالن عن نهاية املفاوضات ،بعدما
كانت خيرّ ت الرئيس الفلسطيني بني
استئنافها او التفاهم مع حامس .وكان ان
اختار حامس ،وقد يئس من املفاوضات
وجدواها.
مت ّثل الرد االرسائييل املبارش عىل حكومة
الوحدة بني فتح وحامس ،يف اطالق املاكينة
العسكرية يف عملية تأديبية ،وعملت
الدولة العربية عىل استغالل حادثة
خطف املستوطنني وقتلهم ،واستثامرها
اىل الحد االقىص لرضب حامس وتقويض
حكومة الوحدة واملصالحة بينها وفتح
واسقاطها ،عرب مامرسة ضغوط قوية عىل
عباس لفك تحالفه معها ،والتخيل عن
الرشاكة الحكومية بسبب تورط حامس
يف اعامل ارهابية.
ما جرى كان تنفيذا ملخطط وضعته
ارسائيل قبل حادثة الخليل التي يكتنفها
الغموض وستظل لغزا ،بهدف احداث
انقالب يف الحياة السياسية الفلسطينية
واخراج حامس من املشهد الفلسطيني،
واعادة االوضاع اىل ما كانت عليه قبل
حكومة املصالحة التي اتاحت لحامس
التمدّ د سياسيا يف اتجاه الضفة وكرس
الحصار ضدها .اىل ذلك ،احتواء الضغوط
االمريكية (واالوروبية) عىل ارسائيل
التي تتهم بانها وراء انهيار املفاوضات
مع الفلسطينيني ،وتحويل هذه الضغوط
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الدولة العربية التي تريد استعادة قوة الردع وهيبته ،تفادت التورط يف اجتياح بري لغزة.

يف اتجاه حامس اوال الدانتها وتكريس
وضعيتها حركة ارهابية ،ويف اتجاه
السلطة الفلسطينية برئاسة عباس
لالبتعاد عن حامس واالبقاء عىل تنسيقها
االمني مع ارسائيل.
َض َغط اليمني املتشدد بكل قواه للقيام
برد متدرج يتضمن:
• ابعاد قادة حامس اىل خارج الضفة
الغربية.
• توسيع االستيطان يف الضفة الغربية.
• العودة اىل سياسة االغتياالت والتصفية
الجسدية لقادة حامس يف الضفة
والقطاع.
• تدمري البنى التحتية لحامس يف غزة.
هذه االجواء من التصعيد والتهديد التي
وصلت اىل حد املطالبة بشن "حرب
ابادة" ضد حامس ،خرقتها اصوات قليلة
دعت اىل الحذر والرتوي ،والقيام برد
محدود ومدروس ،وعدم الذهاب اىل
حرب انتقامية واسعة تؤدي اىل:
• تغيري املوقف الدويل املتعاطف حاليا
مع ارسائيل ضد حامس.
• حرش الرئيس الفلسطيني واحراجه،

لحماس هامش مناورة
ومغامرة لتغيير املعادلة
وتعزيز مكانتها بازاء اسرائيل
وفي املنطقة ،وفي اطار
البيت الفلسطيني
فيام يقتيض تعزيز مكانته كرشيك يف
الحملة عىل االرهاب بدال من اضعافه.
• استدراج مواجهة عنيفة وواسعة ميكن
ان تتطور اىل سقوط الصواريخ عىل مدن
ارسائيلية عدة ،مبا فيها تل ابيب وشل
الحركة فيها ،واىل خروج الوضع عن
السيطرة.
ظهر ارتباك ارسائييل عىل املستويني
السيايس والعسكري .فإرسائيل التي
تريد استعادة "قوةالردع وهيبته" ال
تزال تتفادى اجتياحا بريا وتبحث عن
اقتحامات وتوغل محدود ،وتقطيع
اوصال لالسباب اآلتية:

• االجتياح الربي سيكون مكلفا للطرفني
بسبب حرب الشوارع يف مناطق مكتظة
سكانيا.
• اعادة احتالل غزة تعيد القطاع وسكانه
اىل تحت مسؤولية ارسائيل وترتب عليها
اعباء جديدة.
• تريد ارسائيل تطويع حامس وترويضها
واحتواء خطرها ،وال تريد اسقاطها
وتدمريها ،وتعترب نفسها غري معنية
بإنهاء حكمها يف قطاع غزة لخشيتها من
فراغ متأله تنظيامت اكرث تطرفا تابعة
لـ"القاعدة".
تحت وطأة الضغوط الداخلية واملناخ
الدويل املؤايت ،اعطى رئيس الوزراء
بنيامني نتنياهو اوامره للجيش للقيام
بعملية برية ضد قطاع غزة وصفت بانها
"محدودة" يف نطاقها واهدافها ،وال تعني
خروجا عىل املوقف املعلن منذ بداية
هذه الجولة .وفحواه ان الدولة العربية
ليست يف صدد اجتياح غزة واعادة
احتالل القطاع ،وانها غري معنية باسقاط
حكم حامس وسلطتها.
اما اهداف العملية الربية فهي:
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• هدم االنفاق املقامة عند حدود غزة
مع ارسائيل والحاق رضر كبري بالبنى
التحتية.
• رفع درجة الضغوط عىل حامس
الجبارها عىل قبول وقف النار بالصيغة
املطروحة وبالرشوط االرسائيلية .وهذه
الضغوط تجاوزت كل الحدود ووصلت
اىل حد ارتكاب جرائم ضد االنسانية عرب
مجازر جامعية بدأت من حي الشجاعية.
• احتواء الضغوط املتصاعدة من قوى
اليمني املتطرف ضد نتنياهو ،واتهامها له
بالرتدد والضعف وتكبيل الجيش الذي ال
يستطيع االستمرار يف هذا الوضع .فاما
يعيد الجنود اىل منازلهم او يدفعهم اىل
التحرك.
• تغيري الواقع واملعطيات عىل االرض
لتغيري قواعد اللعبة وواقع حامس .ما
تريده ارسائيل هو ان يكون االخرتاق
العسكري لقطاع غزة مدخال اىل تفكيك
البنية العسكرية لحامس وافقادها
القدرة عىل تعويض خسائرها وترميم
قدراتها ،خصوصا يف مجال التصنيع
املحيل للصواريخ التي ـ وان كانت
فاعليتها العسكرية محدودة ـ يظل
أثرها النفيس كبريا .فارسائيل تبحث عن
نهاية للجولة الحالية ال تكون مشابهة
لنهايات الجوالت السابقة التي ابقت
لحامس قدرة عىل استعادة املبادرة
والتهيئة لجولة مقبلة .وتعترب ان
الظروف والفرصة سانحة القتناص وضع
جديد يكرس معادلة "توازن الرعب" التي
تسعى حامس اىل استمرارها.
عىل املستوى السيايس ال ُيظهر اليمني
املتطرف يف الحكومة استعدادا الن تنتهي
املعركة اىل اتفاقات وقف نار جديدة
تبقي لحامس قدراتها الصاروخية ،وامنا
اراد نهجا حاسام يوصل اىل حل جذري
وتجريد حامس من اسلحتها وصواريخها،
عىل غرار ما حدث يف سوريا العام املايض
بتجريد النظام السوري من اسلحته
الكيميائية ،او عىل غرار ما حدث يف لبنان
عام  1982مع رضب منظمة التحرير
الفلسطينية واخراجها من بريوت.

ال تخ��وض ح�ماس ح��رب الدفاع عن النفس فقط ،امن��ا ايضا حرب رد االعتبار واس��تعادة الدور بعد نكس��ة ارتباطها
بـ"االخوان املسلمني".

ال تريد اسرائيل اعادة احتالل
غزة ،وانما هدم االنفاق
والقبول بشروطها
لوقف النار وتفكيك البنية
العسكرية لحماس
لكن ارسائيل تعرف ان هذا سقف عالٍ
للطموحات والتوقعات ال ميكن بلوغه ،الن
وضع حامس يف غزة مختلف بكل املقاييس:
ليست منظمة التحرير يف بريوت ،وهي يف
ارضها وبني شعبها يف غزة كام يقول طوين
بلري .تخوض معركة وجودية ،فيام ارسائيل
تخوض معركة عىل صورتها كدولة رادعة.
ومع ان حامس تخوض الحرب منفردة،
من دون سند او ظهري يف ظل انكفاء
دويل وغيبوبة عربية وضائقة تعانيها عىل
املستويني املايل والسيايس ،اال انها تلعب
ورقتها االخرية سواء استُدرجت اىل هذه
الحرب ام استدرجت ارسائيل اليها .ليس
لديها الكثري لتخرسه ،بل هامش مناورة
ومغامرة لتغيري املعادلة وتعزيز مكانتها
بازاء ارسائيل ويف املنطقة ،ويف اطار
البيت الفلسطيني .وهي ال تخوض حرب

الدفاع عن النفس فقط ،امنا ايضا حرب
رد االعتبار واستعادة الحضور والدور
بعد نكسة ارتباطها التحالفي بـ"االخوان
املسلمني".
عامل الوقت مهم يف مثل هذه
املواجهات :حامس تراهن عىل طول
املعركة ،ومقدرتها عىل شل الحياة
الكرب قدر ممكن من االرسائيليني .اما
الدولة العربية فرتاهن عىل تكثيف
الرضبات ودفع حامس اىل الرتاجع عن
اطالة املعركة والتوصل إىل تفاهامت
يف ارسع وقت .لكنها وجدت ان عدوها
يترصف بطريقة "انتحارية" ويع ّقد
عملياتها ليأسه ،ويحاول ج ّرها بالقوة اىل
مواجهات مسلحة يك يستعيد من جديد
مكانته كالعب ذي شأن يف املنطقة،
واعتقادا منه بأن تعرضه للهجوم يخلصه
من ضائقته السياسية واالقتصادية.
الخطورة يف الوضع اآلن ان الطرفني ال
يريدان حربا شاملة مفتوحة .كل منهام
يحاول ابالغ اآلخر انه مستعد للذهاب
حتى النهاية اذا مل تتم استجابة مطالبه.
لكن ال يبدو ان هناك كوابح وقدرة
السيطرة عىل ارتفاع لهب النريان.
ميكن الوضع ان يخرج يف اي لحظة عن
سيطرة الطرفني ،ويتدحرج اىل نقطة ال
يريدها احد.

نشاطات
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 150مفتشًا ثانيًا متمرنًا
تخ ّرجوا في “دورة التطور العلمي”

من العرض العسكري.

 ...والعرض القتايل.

احتفل معهد قوى االمن الداخيل يف الوروار ،يف االول من متوز ،بتخريج
دورة تنشئة عسكرية ومسلكية وقانونية لـ 150مفتشا متمرنا درجة
ثانية من املديرية العامة لالمن العام .حرض االحتفال ممثل املدير
العام لقوى االمن الداخيل قائد معهد قوى االمن الداخيل العقيد احمد
الحجار وممثل املدير العام لالمن العام العميد الركن حسن عيل احمد
وممثل قائد الجيش العقيد هرني سيقيل وممثل املديرية العامة المن
الدولة العقيد رؤوف سكرية وممثل املديرية العامة للدفاع املدين نبيل
صالحاين ،اىل ممثل محافظ جبل لبنان وضباط وعسكريني.
بعد النشيد الوطني ،سميت الدورة باسم “دورة التطور العلمي”،
ُوضعت بعد ذلك االكاليل التكرميية عىل رضيح شهداء قوى االمن
الداخيل وعزف لحن املوت ،ثم وزعت الجوائز عىل املجلني يف الدورة،
وهم طليع الدورة احمد ابو زيد والياس نقوال داود وسامل بشارة سكر.
ثم جرى تبادل دروع تذكارية بني ممثيل املديرين العامني لقوى االمن
الداخيل واالمن العام ،اىل درعني تذكاريتني اىل قائد مدرسة الرتباء فادي
حامد وآمر الدورة رئيس قسم التدريب املقدم مارون مطر.
والقى العميد عيل احمد كلمة يف تخريج الدفعة “من اجل رفد املديرية
بعنارص شابة ودم جديد ،تجمع القوة البدنية اىل العلم والشجاعة،
اىل الثقافة وروح املبادرة ،اىل املواطنة الصالحة والشعور باملسؤولية
الوطنية ،وااللتزام العميق باملبادىء التي قامت عليها مؤسستنا منذ
نشأتها ،اي خدمة املواطن ،كل مواطن ،والحفاظ عىل الدولة وامنها
واستقرارها ،وردم الهوة بينها وبني املجتمع من خالل بناء منظومة
تكامل يف كل املجاالت للوصول اىل الوطن القوي واملنيع يف وجه العدو

االرسائييل واالرهاب ،وكل َمن يرتبص بوحدة ترابه وشعبه وعيشه
الواحد”.
واكد ان “اغناء عنارص االمن العام بالعلم واالختصاص ال يعني ابدا
اسقاط صفة الحزم لديهم .بل عىل العكس زيادة قدراتهم ومهاراتهم
االمنية والعسكرية ،بالتوازي مع تدريبات متخصصة ذات نوعية عالية،
بهدف ضخ الحياة يف اوردة املؤسسة التي تتطور يوما بعد يوم ،لتبلغ
كامل ما تطمح اليه .وما كان طموحها يوما اال مصلحة لبنان وتعزيز
دور الدولة وحضورها الفاعل كحاضنة البنائها ،وراعية آلمالهم يف وطن
يوفر العدالة واالمن والسالم للجميع من دون متييز او مفاضلة”.
تاله العميد الحجار قائال“ :يواجه لبنان هذه االيام تحديات امنية كبرية.
فهو جزء ال يتجزأ من منطقة تعاين ما تعانيه من مخاطر واضطرابات.
االمر الذي يتطلب من االجهزة االمنية اقىص درجات اليقظة والحذر.
يف هذا السياق ،نفذت هذه االجهزة خالل االيام املاضية عمليات امنية
نوعية استهدفت الشبكات االرهابية ،فقدمت الشهداء وجنبت البالد
اعتداءات وشيكة”.
وقال“ :يشكل التعاون بني مؤسساتنا االمنية ركيزة اساسية يف فاعليتها
ورشطا رضوريا لنجاحها .واذا كان هناك تاريخ طويل من التعاون بني
الجيش اللبناين واالجهزة االمنية االخرى ،فان للتنسيق والتكامل يف
العمل بني قوى االمن الداخيل واالمن العام اهمية خاصة ،ويشكل
تحت غطاء معايل وزير الداخلية والبلديات حجر الزاوية يف حفظ
النظام وتوطيد االمن”.
يف الختام عرض عسكري قتايل.
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تحقيق
مكتب شؤون اإلعالم في األمن العام:

ض ّد الرقابة ومع ح ّرية يظللها القانون
شراكة مع املجتمع املدني تعزيزا للقيم
تولي املديرية العامة لالمن العام موضوعي االعالم والحريات
اهمية الفتة ،فتتشارك مع هيئات املجتمع املدني وجمعياته
في رفض اي رقابة على الحريات ،وتتعاون مع املؤسسات الرسمية
املعنية لتطبيق القوانني التي ترعى العمل االعالمي .بني االثنني
تدقق في االعمال من دون رقابة على االفكار واالراء والفن واالبداع
ما دامت تستظل الدستور والقوانني

رئيس مكتب شؤون االعالم العميد منري عقيقي.

زاوج مكتب شؤون االعالم يف املديرية
العامة لالمن العام بني الحرية االعالمية
واحرتام القوانني النافذة ،فشكل اداؤه
املتوافق مع املواثيق الدولية والقوانني
اللبنانية ومع حقوق االنسان ،محط تقدير
وسائل االعالم وهيئات املجتمع املدين
املحلية والدولية.
مم تتألف الهيكلية االدارية ملكتب االعالم؟
ّ
ما هي املسؤوليات التي يضطلع بها؟ هل
ميارس الرقابة عىل االعامل الفنية واالعالمية

ام التدقيق يف مدى احرتامها وتطابقها
مع القوانني النافذة؟ اي دور يلعبه عرب
املؤمترات واملحارضات والتنسيق مع
املجتمع املدين؟ ما ابرز انجازاته؟
تحدثت “االمن العام” اىل رئيس مكتب
شؤون االعالم العميد منري عقيقي قائال:
“تتألف هيكلية مكتب شؤون االعالم ،اىل
رئاسته ،من شعبتني هام امانة الرس ومجلة
“االمن العام” املستحدثة منذ اقل من سنة.
كام تتبع له دائرتان هام املطبوعات والبث
املريئ واملسموع”.

■ ما هي ابرز املهامت؟
□ املهمة االساسية للمكتب التدقيق يف مدى
احرتام وسائل االعالم املرئية واملسموعة
واملكتوبة احكام القوانني املرعية االجراء،
وكذلك التأكد من تطابق مضمون
الكتب واملجالت والصحف واعالنات
الطرق ،واملرسحيات واالفالم السينامئية
والتلفزيونية والوثائقية ،واملسلسالت
واالرشطة الدعائية املصورة يف لبنان او
املستوردة من الخارج ،مع نصوص القوانني
النافذة واحكامها .ندقق يف مدى احرتام
االعامل القوانني التي وضعتها السلطة
الترشيعية من دون ان منارس اي رقابة عىل
مضمونها الفكري .الحرية مقدسة تحت
سقف الدستور والقوانني التي تنظم حقوق
الناس جميعا وواجباتهم يف املجتمع.
■ بعض النصوص القانونية التي ترعى
عمل املكتب تذكر عبارة الرقابة رصاحة
يف مواد عدة ،واللواء عباس ابراهيم اكد يف
احاديث اعالمية رفضه منطق الرقابة ،كيف
تفرس ذلك؟
□ نحن ضد مفهوم الرقابة اساسا ،واللواء
ابراهيم عبرّ عن ذلك رصاحة يف احاديث
عدة بقوله حرفيا« :نرفض موضوع الرقابة
جملة وتفصيال ،ونعمل عىل حذفها من
قاموس االمن العام» .لتوضيح االمر من
الناحية القانونية ،يجب التمييز بني شكل
القوانني ومضمون احكامها كااليت:
من حيث الشكل :بعض القوانني التي
ترعى عمل االمن العام صدرت منذ عرشات
السنني تحت عناوين تتضمن كلمة رقابة،
كام تضمنت اسامء مصالح او دوائر تربز
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فيها كلمة الرقابة او املراقبة ،كقانون مراقبة
املرسحيات وغريه.
من حيث املضمون :ان الصالحيات التي
تعطيها تلك القوانني لالمن العام ،واملواد
القانونية فيها واملعنونة بكلمة رقابة او
مراقبة ،ال تف ّوض اىل االمن العام من قريب
او بعيد اي حق يف الرقابة عىل حرية االراء
او التعبري او االعالم ،امنا حق التدقيق يف
مدى احرتام تلك االعامل احكام القوانني
النافذة فحسب .تذكر العناوين كلمة رقابة،
اما املضمون فال يعطي اال حق التدقيق
القانوين فقط ال غري .اكرث من ذلك ،يخضع
تدقيق االمن العام لرقابة القضاء كامال من
دون اي استثناء من اي نوع كان.
■ اذا كيف تفرس بعض االقوال واالنتقادات
التي يطلقها احيانا بعض الفنانني او
االعالميني او منظمي املهرجانات بأن االمن
العام راقب عمال معينا مثال او منعه؟
□ للتوضيح عىل نحو واقعي وقانوين ،ال بد
من االشارة اىل امرين:
االول ،هو وجود حقيقة عاملية مفادها
ان «حرية الرأي والتعبري مصانة ضمن
حدود القانون» .وهذا ما يؤكد عليه
الدستور اللبناين ويتبناه يف وضوح يف
املادة الثالثة عرشة منه التي نصت عىل
ان «حرية ابداء الرأي قوال وكتابة مكفولة
ضمن دائرة القانون» .استطرادا هذا ما
تنص عليه معظم املواثيق واملعاهدات
واالتفاقات الدولية ،كالعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية (،)1966
واالتفاق االورويب لحامية حقوق االنسان
وحرياته االساسية ( ،)1950وهذا ما تبناه
ايضا القانون الفرنيس والربيطاين والكندي
والعراقي...
الثاين ،هو ان البعض عن حسن نية تتمثل
بعدم معرفتهم بالنصوص القانونية النافذة،
يقدمون لنا اعامال تخالف احكام القوانني
فنقوم نحن بابراز املادة القانونية التي
متنع بعض ما يرد يف اعاملهم .منهم َمن
يتف ّهم الوضع بعد رؤيته النص القانوين
او مراجعة محام او اي مرجع قانوين،

مقال

بني التدقيق اإلعالمي
واإلنترنت املباح للجميع
يتسائل الكثريون عن جدوى التدقيق يف تطابق او عدم تطابق فيلم او كتاب او
مرسحية او سواهم مع احكام القوانني اللبنانية النافذة ،ما دامت االنرتنت التي
تحتوي كل االفالم وغريها ،من ضمن وسائل التواصل االجتامعي ،مباحة ومتاحة
للجميع يف اي مكان ،وعرب وسائل بسيطة كالهاتف املحمول مثال.
السؤال منطقي وواقعي ،ويف محله الصحيح .لكن االجابة عنه تطرح بدورها
تساؤالت مضادة منطقية وواقعية ،تأخذ يف االعتبار مصلحة االنسان يف اي بلد او
مجتمع كان .من ابرز التساؤالت تلك:
اوال :هل من مصلحة االهل واملجتمع ككل تع ّرف الطفل مثال عىل العالقة
الجنسية الكاملة يف اي عمر كان ،عرب االنرتنت ،عشوائيا ال يفهم منها سوى انها
لذة جسدية ميكانيكية تبحث عن مجرد ارضاء الغريزة من دون اي اعتبار اخر؟
ام التعرف عليها بتد ّرج يتناسب مع عمره ومستوى تفكريه عىل نحو يرسخ فيه
ابعادها االنسانية وارتباطها بشعور الحب وخضوعها لقيم دينية واجتامعية،
ينفرد بها االنسان عن الحيوانات التي متارسها غرائزيا؟
يُجمع علامء النفس االجتامعي عىل اختيار االحتامل الثاين ،الن بناء الشخصية
االنسانية السليمة واملتوازنة يقتيض ذلك.
ثانيا :هل من مصلحة االنسان واملجتمع ككل ان يتاح الي شخص كان ،تحت
شعار الحرية ،اهانة معتقد او ديانة او شخص يف اي مكان يف العامل؟ ام ان
الحرية تقف عند حدود احرتام حرية االخرين ومعتقداتهم وكراماتهم تحت
سقف القانون؟
طبعا هناك اجامع عاملي حاسم عىل اختيار االحتامل الثاين.
امام رسعة الثورة التكنولوجية التي سبقت كل القوانني العاملية ،وما فرضته
من اسئلة مضادة ،بدأت املجتمعات االنسانية تتنبه اىل مخاطر رضب القيم
االنسانية ،وتح ّول الحرية اىل انفالت من دون اية ضوابط ،ما راح يدفعها اىل
اتخاذ اجراءات عدة متثلت بأن بدأت الرشكات العاملية املالكة لالنرتنت قبول
طلبات االشخاص والدول بحذف اي فيلم او سواه مام ييسء اليهم ،او منعه.
كذلك قضاء الدول تلك .بدورها دول عدة بدأت ترشع القوانني الالزمة لذلك.
االمم املتحدة تبحث ايضا عن حلول عاملية تحمي الحرية والقيم االنسانية من
التدمري بواسطة التكنولوجيا.
يف االستنتاج ،مل يعد السؤال عن جدوى التدقيق القانوين املحيل يف االعامل ،امنا
متى يتمكن الترشيع العاملي من ضبط هذا الفلتان تحت سقف القوانني حامية
للكرامة والقيم االنسانية ككل ،وعدم السامح بتح ّول الحرية اىل انفالت يشبه
رشيعة الغاب ،ما دامت املصلحة االنسانية هي املحور االسايس الذي يجب ان
تدور يف فلكه كل االخرتاعات واالعامل واالنجازات البرشية .مع التأكيد عىل
رضورة االستفادة من حسنات االنرتنت التي ال تحىص وال تعد.

املحامي منري الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com
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ومنهم َمن يعترب القوانني تلك غري مواكبة
للعرص وينتقدها ويتذمر منها ومنا ،كأننا
نحن َمن وضعنا هذه القوانني .نتف ّهمهم،
لكن واجبنا تطبيق القانون النافذ حتى يتم
تعديله او الغاؤهَ .من يريد الغاءه فلرياجع
السلطة الترشيعية صاحبة الصالحية يف هذا
املوضوع .بكل اسف يقدّ م البعض اىل االمن
العام من ضمن عرشات االفالم التي يتضمنها
مهرجان معني عىل سبيل املثال ،وعن سابق
تصور وتصميم ،فيلام واحدا ينطوي عىل
مخالفة فادحة للقوانني اللبنانية كوجود
ممثلني ارسائيليني فيه ما يتعارض مع قانون
مقاطعة ارسائيل ،او تضمنه اهانة رصيحة
للشعائر الدينية او مس العقائد الدينية.
بعد اعالمه من الدائرة املختصة يف االمن
العام بأن الفيلم يتضمن مخالفات قانونية،
يفرتض ان يحال الرشيط عىل لجنة الرقابة
عىل االرشطة السينامئية املعدة للعرض
واملؤلفة من ممثلني عن ست وزارات ،يبدأ
ببناء كل حملته التسويقية للمهرجان عىل
شعار مفاده ان االمن العام يقمع حريته
وعبقريته والفن ،ويعرقل املهرجانات
وسواها .طريقة للتسويق وتشويق الجمهور
لحضور املهرجان ،ويك يظهر صاحبه يف
مظهر بطل الحريات السابق لعرصه الذي
تحاربه الدولة اللبنانية .اي انه يتقصد
بناء كل حملته التسويقية عىل شعارات
غري صحيحة .اذا كنا يف السابق نتغاىض
عن االهانات والقدح والذم والتشهري التي
تطاول مؤسسة رسمية عريقة زورا ،فذلك
من باب استيعاب الحال الن الكل مواطنون
لبنانيون .اال ان التامدي يجعلنا نتخذ قرارا
حاسام يقيض مبراجعتنا القضاء املختص عند
اي قدح او ذم يطاول مؤسسة االمن العام،
وهي مؤسسة للشعب اللبناين ،من اجل ان
ينال كل متطاول العقوبات التي تنص عليها
القوانني .يف املقابل ،كل َمن يرى االمن العام
خالف نصا قانونيا ميكنه بدوره مراجعة
القضاء ،ونحن تحت سقف القانون ايا يكن
حكم القضاء.
■ يالحظ اخريا ،وعىل نحو الفت ،ان

احدى ُشعب مكتب شؤون االعالم.

ثمة مشاريع نعمل على
انجازها مع املؤسسات
االعالمية الرسمية
والخاصة وجمعيات
املجتمع املدني لتعزيز دور
االعالم املسؤول واملتبني
قضايا حقوق االنسان
يقتصر عملنا على التدقيق
في مدى احترام االعمال
االعالمية احكام القوانني
النافذة

االمن العام يشارك يف املؤمترات والندوات
واملحارضات االعالمية واالعالنية والفنية،
ويعقد ندوات ومحارضات يف املدارس
والجامعات ،ما السبب؟
□ هذا االمر طبيعي وليس العكس ،وان
كان ذلك مل ُي َ
عط االولوية يف املراحل
السابقة السباب شتى .لكن منذ تويل
اللواء ابراهيم مهامته يف املديرية جاءت
ترسخ نهج عمل
تعليامته وتوجيهاته ّ

مفاده ان من واجبنا ان نتشارك مع كل
الفاعليات االجتامعية واالعالمية والقانونية
واملدارس والجامعات والطالب هواجسهم
وطموحاتهم يف كل املجاالت ،وخصوصا
التي تتعلق مبوضوع االعالم ككل ،الن
القوانني تتيح لنا لعب هذا الدور ،والن هذا
مجتمعنا الذي نعيش فيه ويرتىب ويعيش
فيه ابناؤنا .نحن نتحاور معهم سعيا اىل
تلبية تطلعاتهم واحالمهم ومصالحهم بقدر
الصالحيات التي تف ّوضها الينا القوانني .من
هذا املنطلق ،يف ما تخصنا به القوانني،
نتعاون مع املؤسسات االعالمية الرسمية،
ومع معظم النقابات الفنية والجمعيات
املحلية والدولية التي تعنى بحرية ابداء
الرأي وتعزيز حقوق االنسان بكل انواعها
وال سيام الفكرية منها .يف هذا االطار ،كان
تنسيقنا مع املجلس االعىل للطفولة يف
لبنان وجمعيتي «كفى» و»جاد» وجمعيات
حقوق االنسان عىل اختالفها وسواها ايضا
من جهة اوىل ،ومع القيمني عىل املؤسسات
االعالمية واالعالنية والنقابات املعنية من
جهة اخرى ،مثمرا من ناحية الحد من
ّ
بث كل ما ييسء اىل الطفل نفسيا ،او اىل
صورة املرأة يف االعالنات التجارية ،وتوعية
املواطنني عرب االعالم عىل اخطار املخدرات
والتدخني ،وغريها من املواضيع التي ال مجال
لتعدادها اآلن ويتحسس الناس نتائجها عىل
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مراجعة الصحف واملطبوعات

(املفتش املؤهل ريشار عامد).

املديني القريب والبعيد .ال بد من االشارة
اىل ان النصوص القانونية النافذة هي التي
توجب علينا االستئناس باراء بعض الجهات
صاحبة الصالحية .عىل سبيل املثال نستأنس
برأي املراجع الدينية الرسمية يف املواضيع
التي متس جوهر العقائد الدينية فحسب.
كل ذلك مبوجب احكام القوانني.

االعالم والفن تضم ممثلني عن وزارة االعالم،
واملجلس الوطني لالعالم ،ونقابتي الصحافة
واملحررين ،ونقابات الفنانني واملمثلني
واملخرجني وسواهم ،يك يكون لها حق اقرتاح
قبول عرض عمل معني او رفضه .نحن مع
تحمل كل الجهات املختصة واملتخصصة
ّ
مسؤولياتها امام املجتمع والوطن.

■ هل تستأنسون ايضا برأي بعض االحزاب
السياسية؟
□ قطعا ال .ال من قريب وال من بعيد .ال
تنص القوانني عىل ذلك .وما هو خارج اطار
القانون ال يعنينا ابدا.

■ بعيدا من دوركم االعالمي ،هل من
انجازات حققتموها يف مكتب شؤون االعالم؟
□ بالطبع ،وهي كثرية وتأيت يف إطار الخطة
التطويرية التي اطلقها اللواء ابراهيم ونذكر
من ابرزها:
اسسنا واصدرنا منذ اقل من سنة مجلة
«االمن العام» ،وهدفها اعالمي توجيهي
وتثقيفي ،وتتوجه اىل عسكريي االمن العام
وكل رشائح املجتمع املدين واملؤسسات
الرسمية والخاصة .كام تويل القضايا
االنسانية التي يناضل من اجلها املجتمع
املدين حيزا كبريا .وهي تضم اشخاصا
متخصصني ومعروفني ،كال يف مجال
اختصاصه الصحايف او االعالمي ،ومشهودا
لهم بكفاياتهم و موضوعيتهم.
بهدف زيادة وسائل التواصل مع املواطنني،
استحدثنا منذ حواىل سنة موقع تويرت خاص
باملديرية ( )@lebanon gdgsيك نستقبل
عربه كل مراسالت الناس وشكاويهم لنقلها

■ أين انتم من القانون الجديد لالعالم
الذي يحىك انه ُيحضرّ يف مجلس النواب،
هل من رأي لكم فيه كمعنيني باالعالم يف
لبنان؟
□ من الناحية القانونية مجلس النواب
سيد نفسه ،وهو َمن يقرر اعتامد هذا
الرأي او ذاك .امنا نحن عبرّ نا عن رأينا يف
محارضات ووسائل اعالم عدة ،ومن خالل
اقرتاح بعض املواد قدمناها اىل الجهات
املعنية ،وتتضمن تصورنا ملا نراه االفضل.
وقد نوهت كل املرجعيات وهيئات
املجتمع املدين وجمعياته بتمنينا ان يتم
اعتامد لجنة مؤلفة من املتخصصني يف

اىل املكاتب املختصة ملتابعتها ومعالجتها.
قمنا بتحديث املوقع االلكرتوين الخاص
باالمن العام ()general-security.gov.lb
وتطويره وتفعيله بهدف تبادل االراء مع
املواطنني يف كل ما يخص عمل املديرية،
واستقبال شكاواهم او مالحظاتهم ملعالجتها.
ومن ضمنه ننرش كل التعاميم والبيانات
واالعالنات وسواها مام يهم الناس معرفته.
كام خصصنا قسام ملجلة «االمن العام» يك
يتاح للمواطنني تصفحها عرب االنرتنت.
قدمنا اقرتاحا يتناول قانون االعالم الذي
يتم العمل عىل تعديله يف املجلس النيايب،
وتضمن اهم املعايري املعتمدة عامليا لناحية
ضامن اعىل مستوى من الحرية ،تحت
سقف القانون الذي يفرتض ان يكون مواكبا
للعرص والثورة التكنولوجية الحاصلة.
اجرينا دورات لضباط مكتب االعالم
وعسكرييه بهدف رفع مستوى ادائهم
ومعارفهم يف العلوم االعالمية ،ومتكني كل
منهم من امتام كل االعامل التي تنجز يف
الدوائر والشعب املختلفة .كل عسكري يف
املكتب اصبح مؤهال المتام االعامل املتشعبة
من ضمن املكتب ،ويف مستوى مهني عال.
قمنا بتفعيل عالقاتنا مع كل املؤسسات
االعالمية واالعالنية والنقابية ودور النرش
واملكتبات واملؤسسات الرسمية والخاصة
وتطويرها ،لتوضيح كل القوانني التي ترعى
العمل االعالمي ،وتبادل االراء يف ما يصب يف
مصلحة االعالم ودوره يف تعزيز احرتام حقوق
االنسان ،وخصوصا حقوق الطفل واملرأة.
املشاريع كثرية ،ونعمل عىل انجازها
بالتنسيق مع املؤسسات االعالمية الرسمية
والخاصة وجمعيات املجتمع املدين ،وكلها
تصب يف مجال تعزيز دور االعالم املسؤول
واملتبني قضايا حقوق االنسان عىل نحو
فاعل .وستبرص النور يف وقت الحق .كل
ذلك يأيت من ضمن توجيهات اللواء ابراهيم
وتعليامته التي تقيض باعطاء حقوق االنسان
والقيم االنسانية االولوية القصوى يف اي
مجال تعمل فيه املديرية العامة لالمن العام.
م .ش
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تحقيق
منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

دائرتا المطبوعات والبث المرئي والمسموع:

معايير التدقيق القانوني في األعمال

تتبع دائرتا املطبوعات والبث املرئي واملسموع
مكتب شؤون االعالم .كل في اختصاص له صالحيات.
اال انهما تلتقيان على معايير محددة صارمة
وحتمية في اداء مهمة التدقيق القانوني في
االعمال الداخلة في نطاق االختصاص.
ابرز املعايير هذه:
احترام الدستور والقوانني واالنظمة املرعية
االجراء.
احترام كل االديان السماوية واملعتقدات الدينية
املعترف بها رسميا ،وعدم التعرّض لها او
للمقامات التي تمثلها.

•

•

عدم التعرّض لشخص رئيس الجمهورية.
عدم السماح بعرض ما يمس االخالق واآلداب
العامة.
احترام كرامة االشخاص وعدم مسها من ضمن
مبدأ عدم القدح او الذم او التحقير.
عدم التعرّض للدول الشقيقة والصديقة
ورؤسائها.
عدم مس السلم االهلي واالمن القومي او اثارة
النعرات الطائفية.
منع ما يشجع على التعاطي مع اسرائيل او
التعامل معها او مدحها.
•

•

•

•

•

•

دائرة املطبوعات :أرشفنا األعمال
املسرحية والسينمائية والتلفزيونية منذ الستينات
انجزت دائرة املطبوعات ،كاحدى دوائر
مكتب شؤون االعالم ارشفة نصوص كل
االعامل السينامئية والتلفزيونية واملرسحية
منذ ستينات القرن املايض ،حفاظا عىل
الذاكرة الفنية للبنان ،يف خطوة ترمي ايضا
اىل حامية قيم هذا الوطن عىل م ّر السنني.
ذلك ما تحدث عنه رئيسها العقيد رمزي
الرامي ،قائال" :تتألف الهيكلية االدارية
للدائرة من رئاستها واربع شعب هي:
ـ امانة الرس وتتضمن ثالثة اقسام :االداري،
االجازات (مجالت ،صحف) ،املكننة
واالرشيف.
ـ رقابة الكتب.
ـ رقابة الصحف واملنشورات.
ـ رقابة النصوص املرسحية والتلفزيونية
والسينامئية".
■ ما هي ابرز املهامت التي تضطلع بها؟
□ للدائرة مهامت متشعبة:

رئيس دائرة املطبوعات العقيد رمزي الرامي.

• التأكد من قانونية االنواع املختلفة من
املطبوعات واملنشورات ومنح اجازات
تصدير وادخال وتوزيع.
• املصادقة عىل جوازات ووثائق السفر

املصدرة اىل الخارج.
• منح اجازات عرض مرسحيات.
• منح اجازات تصوير مسلسالت وافالم
تلفزيونية وسينامئية.
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• منح اجازات تصوير ارشطة وافالم وثائقية.
• التأشري عىل البيانات وتصاريح التصدير
ومعامالت التصفية املرفقة بلوائح املطبوعات
بغية االسترياد او التصدير.
• ارشفة امللفات.
• متابعة يومية لالخبار املحلية واالقليمية
والدولية.
• التحقيق يف طلبات تراخيص دور النرش
واملكتبات واملطابع بناء عىل طلب وزارة
االعالم.
■ بني الرقابة عىل املطبوعات والتدقيق يف
مدى احرتامها احكام القوانني النافذة ،اي
وصف ينطبق عىل عمل الدائرة؟
□ يعرف جميع االعالميني والكتّاب
والصحافيني واصحاب دور النرش وسواهم
ان مهمة االمن العام التدقيق يف االعامل
للتاكد من احرتامها نصوص القوانني املرعية
االجراء .يقترص دورنا عىل احالة املخالفات
عىل وزارة االعالم او عىل القضاء املختص
بحسب الصالحية يف كل حالة .نحن نطبق
احكام القوانني النافذة ،و َمن ال يروق له
قانون معينّ او نص او مادة قانونية ميكنه
مراجعة السلطة الترشيعية ملطالبتها بتعديلها
او الغائها .اكرث من ذلك ،فان تعليامت اللواء
ابراهيم تقيض بالتساهل واالهتامم مبطالب
االعالميني والكتاب ومعامالتهم ،والحرص عىل
احرتام الحرية اىل اقىص الحدود التي تسمح
بها القوانني .ويف حال وجود اي مانع قانوين
لحالة ما ،نقوم بإبراز النص القانوين لصاحب
العالقة يك يتأكد بنفسه اوعرب محاميه من
احكام القوانني.

				
يرئس اجتامعا لفريق عمل الدائرة

 1يف السابق كان تدقيق الصحف اآلتية منالخارج متهيدا العطاء رخصة توزيعها يف لبنان
يتطلب حواىل ثالثة ايام عمل .اليوم ينجز
العمل يف اقل من  24ساعة.
 2تم استبدال اجهزة الكومبيوتر يف الدائرةباخرى حديثة متطورة ،واعتمدنا احدث
الربامج.
 3اعتمدنا االرشفة االلكرتونية الحديثةللملفات واالعامل من دون استثناء ،وطبقناها.
 4اجرت املديرية دورات تدريبية وتأهيلية يفاملجال االعالمي للضباط والعسكريني ،داخل
لبنان وخارجه ،يف ارشاف متخصصني لبنانيني
واجانب يف حقول االعالم املريئ واملسموع
واملقروء وااللكرتوين.

اجرينا دورات تدريبية
في املجال االعالمي
■ هل من انجازات تحققت يف الدائرة متاشيا للضباط والعسكريني داخل
مع خطة التطوير والتحديث التي اطلقها لبنان وخارجه
اللواء عباس ابراهيم؟
□ انجازات كثرية ،بعضها ذو طابع اداري
داخيل ،وبعضها اآلخر ينعكس مبارشة عىل
معامالت املواطنني والرشكات ،تحققت
بتوجيهات من اللواء ابراهيم ومتابعة يومية
من رئيس مكتب شؤون االعالم العميد منري
عقيقي .من ابرزها:

طبّقنا االرشفة االلكترونية
الحديثة على كل امللفات
واالعمال من دون استثناء

(املفتش املؤهل محمد طحيني).

 5انجزنا دورات داخلية بحيث اصبح كلعسكري قادرا عىل امتام كل االعامل التي
تنجز يف ُ
الشعب املختلفة من الدائرة ،ومبهنية
عالية جدا.
 6تم تعزيز عديد الدائرة بنسبة تقارب ،% 25معظمهم من حملة االجازات يف
االعالم او الحقوق او االدارة او العلوم
االجتامعية.
 7اعتمدنا مبدأ يقيض برضورة تقديماملواطن سؤاله خطيا يك نجيبه ايضا خطيا،
لئال يحصل اي التباس او سوء فهم للجواب
فيام لو اعطي شفهيا ،ويك يتمكن املواطن
من مطابقة اجاباتنا مع النصوص القانونية،
والتأكيد عىل مبدأ الشفافية والوضوح.
 8بتوجيه من اللواء ابراهيم قمنا بارشفة كلاالعامل املرسحية والسينامئية والتلفزيونية
التي عرضت منذ الستينات حتى يومنا هذا.
اصبحت الدائرة مثابة الذاكرة الفنية لالعامل
اللبنانية ،ويف امكان صاحب العالقة او ممثله
القانوين التقدم من الدائرة بطلب الحصول
عىل نسخة من اي عمل فني انجزه يف املايض
البعيد.
 9جمعنا كل التعليامت املتعلقة باملعامالتورشوطها ،واملستندات املطلوبة لها ،والرسوم
العائدة اليها يف كتاب واحد يعتمد يف الدائرة.
مثة مشاريع اخرى يتم التحضري لها متاشيا مع
نهج العمل الذي ارساه اللواء ابراهيم ،ومفاده
ان كل يوم ال نخطو فيه يف مسرية التطور
نكون قد تراجعنا اىل الوراء.
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دائرة البث املرئي واملسموع:
استحداث شعبة املواقع االلكترونية االخبارية
ومواكبة التطور التكنولوجي
بسبب ارتباطها مبكتب شؤون االعالم ،تضطلع
دائرة البث املريئ واملسموع مبهمة التدقيق
القانوين يف كل ما هو مريئ ومسموع .يحدد
رئيسها النقيب طارق الحلبي لـ"االمن العام"
هيكليتها االدارية التي تضم ،اىل رئاستها وامانة
الرس ،خمس شعب :السينام ،الفيديو ،االخبار
والربامج السياسية ،التصوير ،املواقع االلكرتونية
االخبارية .اما مهامت الدائرة فهي:

 2شعبة الفيديو:• منح اجازات عرض االرشطة واالقراص املدمجة
عىل انواعها (CD- DVD - BETACAM
 - - VHS - LASER DISCكاسيت  -فيديو
كامريا  )...وتصديرها واستريادها.
• اجازات عرض تلفزيونية (افالم ،مسلسالت،
مرسحيات ،اعالنات ،فيديو كليب).
• اجازات عرض اعالنات الطرق.

 1شعبة السينام:• مراقبة االرشطة السينامئية املعدة للعرض
عىل االرايض اللبنانية ،بالتنسيق مع لجنة
مراقبة ارشطة االفالم املعدة للعرض التي
تم تشكيلها مبوجب القرار الصادر عن رئاسة
مجلس الوزراء رقم  85يف  30ايلول .2010
• منح اجازات عرض افالم سينامئية وارشطة
دعائية تجارية.
• منح اجازات تصدير ارشطة االفالم السينامئية.
• القيام بدوريات مراقبة عىل دور العرض
السينامئية للتأكد من احرتامها مضمون
االجازات املمنوحة لها ،لجهة الفئات العمرية
التي يسمح لها مبشاهدة بعض االفالم.

 3شعبة االخبار والربامج السياسية:• متابعة نرشات االخبار والربامج التي تبث
يف وسائل االعالم املرئية واملسموعة املحلية
وبعض القنوات االخبارية الفضائية.

رئيس دائرة البث املريئ واملسموع النقيب طارق الحلبي

نحن ال نمنع عرض اي فيلم
ابدا ،بل هناك آلية ادارية
قانونية تطبق على االفالم

(املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

 4شعبة التصوير:• تصوير نشاط املدير العام لالمن العام،
نشاطات املديرية (احتفاالت ،دورات تدريبية،
افتتاح مراكز.)...
• تأمني الصور ملجلة "االمن العام".
• حفظ ارشيف الصور واالفالم الخاص
باملديرية العامة لالمن العام.
■ هل من مشكالت تصادفها الدائرة مع
االعالميني او الفنانني؟
□ ال مشكالت تذكر .لكن ال بد من التمييز بني
الرشكات واالشخاص عموما .الرشكات عادة
لديها محامون يعرفون ما تنص عليه القوانني،
ما يجعلها تتقدم باعامل ليس فيها مخالفات
قانونية ،عىل عكس االفراد الذين ،بسبب عدم
معرفتهم الوثيقة بالقوانني ،يتقدمون ببعض
االعامل التي تتضمن احيانا بعض املخالفات
الرصيحة للقانون ،ويستغرق النقاش معهم
بعض الوقت يك نوضح لهم احكام القوانني
امللزمة لنا ولهم .هذا االمر بحثناه مع
املسؤولني يف الكليات املتخصصة يف هذا املجال،
وقد وعدونا بتدريس املواد القانونية املتصلة
بالعملني االعالمي والفني ما يساهم يف صقل
شخصية الجامعي ،ومعرفته حقوقه وواجباته
يف املهنة التي اختارها .نحن من جهتنا نحاول
تسهيل معامالتهم اىل اقىص الحدود التي
تسمح بها القوانني.
■ هل الدائرة َمن يقرر منع فيلم من العرض
مثال؟
□ قطعا ال .نحن ال مننع عرض اي فيلم ابدا.
ال بد هنا من توضيح اآللية االدارية والقانونية
التي تطبق عىل االفالم:
 1يتقدم صاحب العالقة بطلب االستحصالعىل اجازة عرض فيلم سيناميئ.
 2نقوم بالتدقيق القانوين يف مضمون الفيلمللتأكد من عدم احتوائه عىل ما يخالف الدستور
والقوانني اللبنانية وفقا للمعايري املعتمدة.
 3اذا كان مضمون الفيلم ال يتعارض معالقوانني واملعايري ،يتم تصنيفه وفقا للفئة
العمرية املناسبة ( G- PG – PG13 – PG16
 ،) – NC18ومينح اجازة عرض .اما اذا تضمن
مخالفة ما فنقوم باعالم صاحب العالقة بها،
ونربز له نص املادة القانونية ذات الصلة.
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 4اذا وافق عىل تعديل او حذف ما يشكلمساسا بالقانون يمُ نح اجازة عرض .اما اذا مل
يقتنع ،فحرصا منا عىل الشفافية يف معالجة
نقطة االلتباس ،نرفع االمر اىل لجنة مراقبة
ارشطة االفالم املعدة للعرض التي يرأسها
ممثل عن وزارة االعالم ،وتضم اعضاء من
وزارات الرتبية والتعليم العايل واالقتصاد
والتجارة والشؤون االجتامعية والخارجية
واملغرتبني ،اىل عضو من املديرية العامة لالمن
العام ،وهي تتخذ القرار الذي تراه متطابقا مع
القانون .ترفع قرارات اللجنة اىل املدير العام
لالمن العام التخاذ القرار النهايئ .يف حال كان
قرار اللجنة حذف مشاهد من الفيلم يتابع
املوضوع بني اللجنة واالمن العام من جهة،
وبني االمن العام واصحاب العالقة من جهة
اخرى .اما يف حال كان قرار اللجنة عدم منح
الفيلم اجازة عرض ،يرفع كتاب من املدير
العام لالمن العام اىل وزير الداخلية التخاذ
القرار كون املادة الثالثة من القانون الصادر يف
 27ترشين الثاين  1947تجيز لوزير الداخلية
حرصا الحق يف منع عرض رشيط سيناميئ بناء
عىل توصية اللجنة.
 5لصاحب العالقة حق مراجعة القضاءاملختص يف قرارات اللجنة .وهذا ما حصل
منذ مدة حيث راجع احدهم القضاء يف قضية
مشابهة ،فأىت حكمه يؤكد قانونية قرار اللجنة
لناحية وجود مخالفة.
■ هل من انجازات تحققت يف الدائرة؟
□ انجازات عدة منها:
• استحداث شعبة جديدة هي شعبة املواقع
االلكرتونية االخبارية.
• تحديث اجهزة الكومبيوتر وبرامج العمل
التي نعتمدها ،فاصبحت متوافقة مع التطور
التقني واالعالمي الحاصل .كام نقوم بانجاز
مرشوع متطور سيتيح لنا امتام التدقيق القانوين
يف كل االعامل عرب االنرتنت من دون حضور
اصحاب العالقة .وخالل اقل من سنة قد نقوم
باطالق هذا املرشوع جزئيا وغري كامل لوجود
مسألة واحدة عالقة هي امكان دفع الرسوم
والتوقيع عرب االنرتنت .وهذا االمر يتطلب
صدور قوانني جديدة.
• انجاز دورات تخصصية يف مجال االعالم

مراقبة القنوات التلفزيونية.

لعسكريينا يك يكونوا مواكبني الحدث التقنيات
االعالمية واالعالنية والفنية التي تتطور يوما
بعد يوم بفعل الثورة التكنولوجية الحاصلة.

قرار تأليف لجنة مراقبة ارشطة االفالم املعدة للعرض.

ومن ابرز عناوين خطة التحديث التي اطلقها
اللواء عباس ابراهيم التأهيل العلمي املتواصل
للعسكريني.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ  2014/06/15لغاية 2014/06/15
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
ارتيري
اردني
اميركي
اندونيسية
ايران
بنغالدش
بينية
تركي
توغولي
جزائر
روسي
ساحل العاج
سعودية

121
118
2
3
2
2
1
60
4
1
5
1
1
1
3

سوداني
سوري
سيراليون
سري النكي
صومالي
عراقي
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني ـ اردني
فلسطيني الجىء
فلسطيني  -دانمركي
فيليبيني
كاميرون
كويتي

31
782
1
19
1
11
1
4
19
1
84
1
45
5
4

الدولة
كيني
ليبيا
مالي
مجهول الهوية
مدغشقرية
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مكتوم القيد  /سوري
نوري
نيبالي

العدد
12
1
1
1
1
53
1
17
1
1

2

نيجيري

1
10

مجموع

1436

هندي

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة دائرة التحقيق واالجراء من تاريخ  2014/06/15لغاية 2014/07/15
العدد

الدولة

العدد

لبناني

119

اثيوبي
ارتيري
اردني
اميركي
اندونيسية
ايران
باكستاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
بينية
تشادي
توغولي
روسي

146
3
2
2
2
3
3
77
1
2
1
3
1

ساحل العاج
سعودية
سنغال
سوداني
سوري
سري النكي
صومالي
عراقي
فلسطيني
فلسطيني  -سوري

2
3
2
32
735
18
2
11
4
17
1
77
1
37

الدولة

فلسطيني اردني
فلسطيني الجىء
فلسطيني-دانمركي
فيليبيني

الدولة
قيد الدرس
كاميرون
كويتي
كيني
مالي
مدغشقرية
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مكتوم القيد/سوري
نوري
نيبالي
نيجيري
هندي
مجموع

العدد
2
2
3
11
2
1
47
1
17
1
1
1
1
4
1401
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حركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من ٢٠١4/06/١٥
لغاية  ٢٠١4/07/١٥ضمنا
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
433858 240948
دخول
445063 215930
مغادرة
878921 456878
املجموع

784545 109739
741890 80897
1526435 190636

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2014/06/16و 2014/07/15
الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

1

تونس

9

السودان
العراق

8
3

مصر

80

المجموع

101

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من تاريخ  2014/06/16لغاية  2014/07/15ضمنا
الدولة
اثيوبيا
ارتيريا
ارمينيا
السنغال
المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوكرانيا
ايران
باكستان
بريطانيا
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بيالروسيا

العدد

1030
1
1
16
9
64
11
12
159
1
3
8
1432
23
23
29

الدولة
تايالندا
تركمانستانية
ترينيدادو توباجو
توغو
جزر الملغاش
دومينيك
روسيا
رومانيا
سويسرا
سيراليون
سري النكا
صربيا
غامبيا
غانا
غينيا بيساو
فرنسا

العدد

1
1
1
76
102
8
46
3
1
51
144
3
34
117
4
8

الدولة

العدد
700
العدد

فيليبين
كازاخستان
كاميرون
كندا
كونغو الديموقراطية
كيرغيز

3
118
2
3
1

كينيا
ليبيريا
ليتوانيا
مالي
ماالوي
مولدوف
نيبال
نيجيريا
المجموع

1082
2
1
4
1
64
87
25
5515
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مقابلة
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

سابقة تريدها بيتًا مفتوحًا للبنانيين على أفكارهم وقضاياهم

تمام سالم:
ملى ّ
"موعد في السرايا" منصة ح ّرية
"موعد في السرايا" لقاء اسبوعي غير مسبوق ادرجته عقيلة
رئيس الحكومة السيدة ملى تمام سالم ،صاحبة املبادرة ،كي
يكون منصة حرية للبنانيني من اطياف املجتمع .يتشاركون االفكار
والهواجس ،ويتبادلون االراء والقضايا .يتوخى اللقاء جعل السرايا
الحكومية مثابة منزل ثان جامع
يف احد اهداف "موعد يف الرسايا" كام ارادته
السيدة ملى متام سالم ،لقاء املجتمع املدين يف
فسحة حرية واداة ضاغطة بحامسة دامئة،
ومناقشة مستفيضة لكل ما يقتيض ان يكون
يف سبيل قضية وطن.
من اين انبثقت الفكرة وبرنامج "موعد يف
الرسايا"؟ ما دور رئيس الحكومة متام سالم يف
هذا النشاط؟ هل كانت ابواب الرسايا مفتوحة
لهذا املوعد االسبوعي لوال دعمه؟
تنطلق السيدة ملى سالم يف خياراتها املواضيع
املطروحة يف "موعد يف الرسايا" من كونها مواطنة
لبنانية يعنيها الشأن العام .تتحدّث اىل "االمن
العام" عن عالقتها بزوجها الرئيس بحميمية
مطلقة .ورغم ديبلوماسيتها ،تعلن حبها لنوعية
الرجل الحاضن ـ الراقي لشعورها باالمان.

لوال دعم الرئيس تمام
سالم ملا انجزت "موعد في
السرايـا" بهذا االرتياح

■ "موعد يف الرسايا" خطوة استثنائية مل
نعهدها من قبل .ما الغاية منها ،ما هي
االسباب التي دفعتك اىل تحقيقها ،وما الدور
الذي لعبه الرئيس متام سالم عىل هذا الصعيد؟
□ للرئيس متام سالم الدور الكبري يف فكرة
"موعد يف الرسايا" من خالل تشجيعي عىل
تحقيق ما اردت القيام به لدى تسلمه رئاسة
الحكومة .رغبت حينها يف القيام بعمل مهم
غايته ان يشعر اللبنانيون بأن الرسايا بيتهم،
ومنصة يستطيعون التعبري من خاللها يف حرية
عن مشاكلهم والقضايا املطروحة .صحيح ان

"موعد يف الرسايا" ال يقدم الحلول كوين ال
املكها ،بل هو باب عىل املناقشة والحوار
والتالقي بني اطياف املجتمع كافة من كل
املناطق اللبنانية .نالت الفكرة اعجاب الرئيس
متام سالم منذ البداية وقال يل :فكرتك عظيمة،
انطلقي فيها .الرئيس سالم ينمي يف داخيل
هذه القضايا .يف الغالب يدفع الرجل املرأة اىل
االمام ويعزز يف داخلها الطموح ،او يذهب يف
االتجاه املعاكس ويزيدها احباطا.

كان الرئيس صائب سالم
يردد على مسامعنا دوما:
التواضع ثم التواضع
احلم بإنشاء منازل ومساكن
للمسنني على الطريقة
االوروبية لئال يعيشون في
الوحدة واالنتظار

■ ما هي االفكار التي طرحت يف لقاءات
"موعد يف الرسايا"؟ عىل ماذا ارتكزتم يف
اختيارها؟
□ انطلق يف خيارايت من موقعي كمواطنة
لبنانية يعنيها الشأن العام .بدأت باقامة
"كرمس" لاليتام اتوا من كل املناطق اللبنانية.
ثم طرحنا قضية دمج االطفال ذوي
من ّ
االحتياجات الخاصة يف املدارس ،وتناولنا
يف ما بعد قضية "املراة اللبنانية والتمكني
االقتصادي" ،ثم قضية "املسنون والعمر
الثالث" الذي يعني ان االنسان يف هذا العمر
ليس يف مرحلة نهاية الحياة ،بل يف عمر جديد
ثم طرحنا موضوع
عليه ان يتحرض له .من ّ
البيئة ،تاله اقامة معرض لستة عرش فنانا
رسامني ونحاتني ناشئني .قمنا ايضا بتكريم 11
ممرضة يعملن يف  11مستشفى ،واخريا تكريم
فنانني وكتّاب مرسح وسينام .اريد االشارة هنا
اىل ان كل نشاط يقوم به "موعد يف الرسايا"
يطرح ويعالج بطريقة مختلفة.
■ يف "لقاء يف الرسايا" ،تحت عنوان "املراة
اللبنانية والتمكني االقتصادي" ،قلت انك
اردت ان تكون الرسايا منصة للبنانيني جميعا
يتطارحون من خاللها االفكار والقضايا بكل
حرية .واضفت ان املراة سارت يف طريق
طويل لتصل اىل ما وصلت اليه بجهد كبري ومع
الكثري من الخيبات ،وهي ال تزال يف حاجة اىل
دعم الجميع لتمكينها من الوصول اىل مواقع
متقدمة .هل ترين ان التعبري يف حرية غري
متوافر يف امكنة معينة؟ ملاذا قدر املراة ان
تعاين؟
□ ال اعني بكالمي هذا ان ال حرية يف هذا
املكان او ذاك .اما بالنسبة اىل وضع املراة
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الشخصية ،متام سالم وانا كرجل وامراة ،او كام
تقف املراة اىل جانب الرجل تسانده وتدعمه،
او هو نفسه يستمد القوة والقدرة منها هي.
الرئيس متام سالم يف اي حال منارص جدا
للمرأة ومعني بانخراطها يف الشأن العام.
■ يف نظرك هل يرىض الرجل باستقاللية ما
للمرأة؟
□ ليس من رضر عىل الرجل اذا كانت املراة
مستقلة ومتمكنة اقتصاديا .انا ارتاح اىل الرجل
الحاضن ،فهذا يعطيني احساسا باالمان .عندما
اشعر بيدي متام من حويل ينتابني هذا الشعور.
نحن نعيش ايضا انسجاما عىل الصعيد الفكري.
حينام يكون الرجل هذا االنسان الحاضن،
يكون راقيا يف مزاياه .الرجل الراقي يقدّر
املراة ويشعر بوجودها كانسانة محرتمة لها
استقالليتها وشخصيتها ووضعها الخاص ،ويف
الوقت نفسه يخلق فيها احساسا بانه موجود
من اجلها .حني يحضنها متسك هي بيديه.

السيدة ملى متام سالم

ومعاناتها ،فالسبب يعود اىل رغبتها يف تغيري
وضعها االجتامعي املفروض عليها منذ مئات
السنني ،اي حرصها يف نطاق املنزل واالوالد
فقط .التطور الذي حدث يف املجتمع يف
السنوات االخرية وصل اليها ،وتريد مجاراته
للتخلص من الصورة الرائجة عنها .برهنت
املراة اللبنانية يف السنوات االخرية عىل انها
قادرة عىل املشاركة وتح ّمل املسؤولية.
استشهد هنا بالسيدة عنربة سالم الخالدي ـ
ع ّمة الرئيس صائب سالم ـ كيف خلعت الربقع
عن وجهها منذ مئة سنة ،ووقفت عىل املنابر
تخاطب الناس ،واصبحت اديبة .السيدة عنربة
سالم الخالدي واحدة من كثريات سلكن هذه
الدرب وسجلن خروقات عدة .استشهد هنا
بالنساء اللوايت تم ّ تعيينهن اخريا يف االدارات
العامة ،وكان ذلك بفضل حضورهنّ وما
يتمتعن به من اهلية للمناصب العليا .اقصد
بذلك ان التغيري ممكن عىل هذا الصعيد ،لكنه

العنف ضد املرأة اسبابه
تربويــة ،وعالم التربية من
نقاط ضعفي

يحتاج اىل وقت واىل اقدام لدى املراة نفسها.
■ قلت يف بداية حديثنا ان الرئيس متام
سالم هو َمن شجعك .هل افهم انه لوال
هذا التشجيع ملا اقدمت عىل هذا العمل
النموذجي او ما مياثله؟
□ طبعا ال .او رمبا اقدمت عىل عمل مامثل،
لكن ليس بهذا االرتياح .توضيحا ملا اعنيه
التشجيع او الدعم كان من خالل عالقتنا

■ التسلط الذكوري والعنف الذي يمُ ارس عىل
املراة والجرائم التي ارتكبت يف حق بعض
النساء ،ما اسبابه املبارشة وغري املبارشة ،هل
هو ناتج من عقد موروثة ام تغطية نقاط
ضعف لديه؟
□ يف هذه القضية اركز عىل الرتبية النها
االساس يف كل املجتمعات .موضوع الرتبية
نقطة ضعفي ،وقد تخصصت فيه .رمبا تقولني
يل ان هذه الحوادث تحصل يف ارقى دول
العامل .يف نظري ،الرجل الذي يعنّف املرأة
انسان مريض .هناك مقولة فرنسية قدمية
اطلقها دانتون تقول ان الرتبية هي الحاجة
االوىل للشعب بعد الرغيف .انا اقول اذا توىل
االهل تربية اوالدهم مدة  18عاما عىل احرتام
االخر مهام اختلف جنسه ورأيه ،وان ال تف ّرق
االم بني االبن واالبنة ،من املؤكد ان الوضع
يتغري.
■ تركزين يف نشاطاتك عىل املجتمع املدين،
وتقولني ان "موعد يف الرسايا" هو للمساهمة
يف امناء املجتمع املدين من خالل منح اللبنانيني
منصة للتعبري عن القضايا االنسانية واالجتامعية
التي تهمهم .اىل اي مدى يبدو هذا املجتمع
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قادرا عىل احداث تغيري اجتامعي جذري؟
□ دوراملجتمع املدين كبري جدا ألنه يشكل
اداة ضاغطة من خالل اشخاص لديهم قضايا
واهداف يعملون من اجل تحقيقها بحامسة
تجعل من هذه القضايا قضايا وطن.
■ ما تطرحينه عرب "موعد يف الرسايا" يعطي
انطباعا بانك تحاولني بشتى الطرق معالجة
مسألة الغنب واحالل اكرب قدر من العدالة
االجتامعية؟
□ الصحيح ان ال وجود للعدالة االجتامعية يف
بالدنا .وهذا امر خطري .انا مع هذه العدالة،
ومع ان ينال كل شخص حقه كمواطن.
■ من اين نبدأ لتحقيق العدالة االجتامعية؟
□ تأمني فرص التعليم لكل اللبنانيني ،وليس من
الرضوري ان يكون الجميع اطباء ومهندسني
وما اىل ذلك .لننشئ جامعات مهنية ونبادر
اىل تطوير هذا القطاع الرتبوي واعالء شأنه،
وان تخصص وزارة له .يف فرنسا مثال يتدرب
السمكري عىل مهنته يف املعهد او الجامعة
كام لو انه يقوم بجراحة النسان .يف اختصار
تبدا العدالة االجتامعية بتطبيق القانون عىل
الجميع ،ومحاسبة االشخاص عىل اخطائهم.
■ ماذا لو تحدثنا قليال عن جيل الشباب ،واىل
اي مدى هو مؤهل لتويل مسؤولية هذا البلد
مستقبال؟
□ عىل هذا الصعيد اقول دامئا نأمل خريا.
هذا الجيل عاىن الكثري ،ولوال العيش يف االمل،
االمل يف هذا البلد ،لوال التطلع اىل اشخاص
يعملون لالفضل ،لكنا حزمنا امتعتنا ورحلنا
منذ زمن بعيد .جيل الشباب تعب من الحياة،
وهم ينظرون اآلن اىل ما يحدث من حولهم
ويقولون النفسهم لو كنا يف مواقع املسؤولية
لكنا قمنا بهذا العمل او ذاك .هم يريدون
التغيري والتصحيح .نأمل يف ان يشعروا بهذا
االحساس عندما يصلون يوما ما اىل تويل
مسؤولية هذا البلد ،ويقولون حينها :علينا
ان ال نراعي احدا ،ونريد العمل معا ملا يريده
وطننا ليبقى متامسكا لجميع ابنائه ،عىل ان
نحرتم الجيش وكل مؤسساتنا .هذه االمور
يجب ان تكون حافزا للشباب يك يتكاتفوا

				
الرجل الذي يعنّف املرأة انسان مريض

ال وجود للعدالة االجتماعية
في لبنان ،ولتحقيقها علينا
البدء باملحاسبة على االخطاء

(املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

ال يعيش املسنون يف الوحدة واالنتظار .وكام
قال جربان خليل جربان "اوالدكم ليسوا لكم".
■ يف ذاتك الكثري من املثالية ،هل هذا صحيح؟
□ رمبا .لوال هذه االحالم ملا بقي عندي يشء يك
اواصل هذه الحياة .وضع املسنني يس ّبب يل
قهرا عميقا.

كلبنانيني ،الننا جميعا ننتمي اىل وطن اسمه ■ ما هي هواياتك؟
□ السفر .اعشق القراءة ،لكنني يف الظروف
لبنان.
الراهنة ال وقت اكرسه لها.
■ ما هي مشاريعك املستقبلية عرب "موعد يف
■ ما هي نوعية الكتب التي تفضلينها؟
الرسايا"؟ هل هناك خطط اخرى؟
□ يف الفرتة االخرية احببت الكتب التاريخية ذات
□ مل اعط الرياضيني حقهم حتى االن .دورهم الطابع الرومانيس ،لكن مؤلفات جربان خليل
مهم ،لكنني مل اجد بعد االطار املناسب لهذا جربان هي املفضلة عندي .ترافقني دامئا وتالزمني
التكريم .هذا العامل واسع جدا .كام ذكرت ،كل يف رسيري .عندما بلغت سن الرابعة عرشة كنت
فكرة يف "موعد يف الرسايا" لها طابعها الخاص .قد انهيت قراءة كل مؤلفاته .والدي َمن شجعني
اما مستقبال ،فلدي حلم يخص املسنني يف لبنان عىل املطالعة .اما كتايب املفضل فهو "النبي".
اسعى اليه ليكون عىل مستوى جيد وراق،
شبيها بالدول االوروبية .هناك واقع جديد ■ يتبني لنا ان والدك ترك اثرا كبريا يف حياتك.
يفرض نفسه ،وسنجد اننا امام وضع مأساوي هل هذا صحيح؟
صعب للغاية .االبناء منشغلون يف اعاملهم □ كان والدي االساس يف حيايت ،ثم جاء الرئيس
وحياتهم الخاصة ،واملسنون يعيشون يف وحدة متام سالم فاكمل هذا التأثري القوي.
قاتلة تس ّبب لهم انهيارات عصبية .حلمي
انشاء منازل ومراكز للمسنني يف كل املناطق ■ ما هي االشياء التي تزعجك يف الحياة ويف الناس؟
اللبنانية مشابهة للمساكن االوروبية .تضم هذه □ اكرث ما يزعجني العنف ،فانا ضده .ما
املنازل غرفا خاصة بهم مع صالونات واحواض يزعجني يف الناس عدم الرصاحة والكربياء .كان
سباحة وموسيقى ،عىل ان يكون معهم اطباء الرئيس صائب سالم يردد عىل مسامعنا دوما:
ومساعدون .علينا ان نعتاد عىل هذا الواقع يك التواضع ثم التواضع.
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بيئة

غالب نصار

وزارة البيئة تعالج ملفات "ال ّ
يتصورها أحد"

املشنوق :فوضى بيئية تكاد تكون شاملة
وقريبًا تكون لدينا محاكم وضابطة عدلية
تحمل وزارة البيئة في ملفاتها مشكالت ال يمكن ان يتصورها احد.
تبدأ بالتلوث في الهواء واملياه والطعام والكسارات والنفايات ،وال
تنتهي بمتابعة "انضباط " املؤسسات واملصانع والوزارات حتى،
على اختالفها والتزامها معاييرالسالمة البيئية .تعنى بالسالمة
العامة للمواطنني اسوة بالوزارات املعنية بهذا الشأن ،وعلى
تواصل وتنسيق مع معظمها

وزير البيئة محمد املشنوق			.

ال ميكن االضاءة عىل نحو كاف عىل مهامت
وزارة البيئة من دون امللفات والقضايا التفصيلية
التي تتابعها .تبدأ مبكبات نفايات بات عددها
يساوي عدد القرى اللبنانية ،كأنها تنترش يف كل
منها حاملة ما يكفي من ارضار ،ناهيك باملياه
والنقص املتفاقم فيها الرواء الحاجة ما كشف
مساوىء افتقار لبنان اىل سدود تقيه االيام
السود الوشيكة ،اىل معامل الرصف الصحي ،اىل
الحاميات السياسية للمخالفات والفوىض البيئية،
ومقالع وكسارات ال تستطيع قوى االمن قمع
مخالفاتها .بل باتت عىل اكتاف اللبنانيني نسبة
مخيفة من التلوث ناجمة عن ذلك كله ،ناهيك
مبا يتسبب به النازحون السوريون .ملفات شتى
حملتها "االمن العام" هواجس اىل وزير البيئة
محمد املشنوق.
■ ما هي املهمة الحالية لوزارة البيئة وملفاتها
واولويات عملها؟
□ حاولنا حرص امللفات البيئية ،لكننا وجدنا
انفسنا امام تفاقم يف املشكالت ميتد اىل سنوات.
فيها كثري من املخالفات ال ميكن احدا ان
يتصور او يصدق حجم ارضارها ،خصوصا وان
البلد واملواطن تعودا عىل حال الفلتان وبات
يصعب ضبطها ومعالجة اثارها .هناك مثال
 736مكبا عشوائيا يف غالبية املدن والبلدات،
يعني عمليا يف كل قرية لبنانية .هي اىل تصاعد،
وتحوي نفايات عضوية واثاث منازل ومعادن
وبقايا حيوانية وردميات ،وكل ما يخطر يف
البال .يزيد مفاقمة االخطار لجوء املواطنني اىل
احراق محتويات هذه املكبات ما يرفع نسبة
التلوث .بات مثة انطباع بان الناس يتقبلون هذا
املستوى من املخالفات واالخطار ،وال يحتجون
عىل الترصفات الخاطئة التي يقوم بها االخرون.
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بل ان للبعض نوعا من الغرية من جاره ،فيلجأ
اىل ارتكاب مخالفة مامثلة .كأن يرمي نفاياته
يف القرية املجاورة مثال .املخيف ان مساحات
املكبات واسعة وكبرية بحيث ترتاوح بني مساحة
ملعب كرة قدم و  150الف مرت مربع احيانا ،كام
هي مساحة مكب مدينة صور .اكرب من جبل
النفايات الذي كان قامئا يف صيدا ،والذي بدأت
معالجته وتنتهي قريبا بتحويله مساحة بيئية
خرضاء .فضال عن ذلك ،مثة مشكلة ندرة املياه
هذا املوسم .لدينا نقص  400مليون مرت مكعب
من املياه ،وال يبرص احد خطورة هذه املشكلة.
اذا كان "سد جنة" يحبس  40مليون مرت مكعب
من املياه ،هذا يعني اننا نحتاج اىل  10سدود
مليئة يف حجمه لتوفري املياه املطلوبة هذه
السنة ،فمن اين نأيت بها؟ هناك ملف معامل
الرصف الصحي التي يعمل بعضها ،وبعضها
االخر معطل ،والبعض الثالث قيد التجربة .علام
ان الذي يعمل منها مستواه غري جيد .معمل
طرابلس منجز لكنه مل يعمل ،وندفع سنويا
مبالغ صيانته من دون ان يتم وصله بشبكات
الرصف الصحي السباب مل يربرها احد حتى االن.
يفرتض ان يتم ذلك قريبا .كل هذا يدل عىل
حجم التفاقم املوجود ،ألن مثة نوعا من الرتاكم
عمره سنوات ،وال نستثني الحاميات السياسية
للمخالفات والفوىض البيئية .اتصل يب الرئيس
نبيه بري وقال :عندما تعتزم معالجة مشكلة
الكسارات واملقالع يف الجنوبَ ،من يقل لك انني
احميها عاقبه اكرث .نحن ال نحمي احدا منهم.
لكن هناك اماكن اخرى تضم مقالع وكسارات ال
تستطيع قوى االمن قمع املخالفات .هذه قضية
مل يعد جائزا التعاطي معها بهذه الطريقة.
■ النفايات الصلبة من امللفات املهمة والحيوية
التي تعالجونها ،اين اصبحت؟
□ مشكلة النفايات الصلبة ليست جديدة.
الالفت فيها ان النظام مل يفرز آلية عمل موحدة
للمعالجة بحيث ان لكل منطقة آلية عمل
مختلفة .يعني لكل مكب طريقة معالجة .ناس
يعتمدون الحرق ،وآخرون يعتمدون "البيوغاز"
او الطمر او التسبيخ .بلدنا صغري ،وال نستطيع
العمل بفوضوية واال تصبح املعالجات عشوائية.
حتى ان الهيئات الدولية التي تساعدنا يف هذا
امللف باتت تتكيف مع طلبات املناطق حسبام

قال لي الرئيس بري :عندما
تعتزم معالجة مشكلة
الكسارات واملقالع في
الجنوب ،مَ ن يقل لك انني
احميها عاقبه اكثر .نحن ال
نحمي احدا
من اين نأتي بنقص 400
مليون متر مكعب من املياه
هذه السنة؟

تريد هذه .اشري هنا اىل ان مثة انظمة مختلفة
لجمع النفايات بني منطقة واخرى .هناك نظام
يطبق يف بريوت ،واخر يف طرابلس او بعلبك
او زحلة او صيدا .كلها تحصل عىل مساعدات
خارجية من خالل وزارة شؤون التنمية االدارية،
علام ان نسب التلوث صارت مخيفة عىل
صعيد النفايات واملياه والهواء .هناك تلوث
بيئي سكني ،وتلوث املصانع ونفاياتها ،وتلوث
املستشفيات ونفاياتها الخطرة ،ومجاري االنهار،
وبحرية القرعون ومجرى نهر الليطاين نتيجة
فوىض النفايات الصلبة .هذا عدا التلوث الناتج
عن املقالع والكسارات ،وقطع االشجار ،والرصف
الصحي .تضاف اىل ذلك مشكلة قامئة يف ذاتها
ومستجدة هي النفايات الناجمة عن انتشار
النازحني السوريني ،مبعنى التلوث والرصف
الصحي .كل املشكالت داهمة ونتائجها كبرية.
مل نعد نستطيع ترسيع التخلص منها نظرا اىل
التعقيدات الكبرية بفعل مرور الوقت عليها،
وتشابكها مع مشكالت ووزارات اخرى منها وزارة
االشغال العامة عندما تكون للموضوع عالقة
بطرق او منشآت عىل السواحل قرب االمالك
البحرية او عىل اطرافها .باالضافة اىل التعاون مع
وزارة الداخلية ،ومثة قضايا متشابكة مع وزاريت
الصناعة والزراعة يف ما خص املنشات الصناعية
او الزراعية الجديدة ورضرها عىل البيئة ،ووزارة
االقتصاد يف ما يتعلق باالسترياد او التصدير ملواد
مرضة بالصحة ،ووزارة الصحة يف ما خص نفايات

املستشفيات ،ووزارة العدل يف ما خص تطبيق
القوانني ،ووزارة الخارجية املعنية باالتفاقات
الدولية حول البيئة ،ووزارة الطاقة واملياه يف
ما يتعلق باقامة السدود وتلوث املياه ،السيام
بحرية القرعون ومجرى نهر الليطاين من املنبع
يف البقاع حتى مصبه يف القاسمية يف الجنوب.
■ قبل اعطاء ترخيص انشاء مصنع او رشكة ،اال
يتم اجراء دراسة االثر البيئي الناجم عنهام؟
□ دراسات االثر البيئي من صلب مهامت وزارة
البيئة .اذا اراد شخص او رشكة انشاء مصنع ال
بد من ان يحصل عىل دراسة االثر البيئي من
الوزارة ،لنعرف كيف يؤثر مرشوعه عىل محيطه
سلبا ،خصوصا اذا كانت مصانع بالستيك او
كاوتشوك او حديد .كذلك نحدد ما اذا كانت
املنطقة صالحة النشاء مثل هذا املصنع .يعني
هل هي منطقة سكنية او صناعية او زراعية...
وهكذا .البعض يخالف حقيقة ما ينتجه
مصنعه .يأتينا مثال َمن يريد ان ينىشء مؤسسة
تأهيل زراعي ،وفجأة تصبح لقضايا اخرى مثل
تحويل املكان محفارا او كسارة .ال شك يف ان
الدولة سعت ،والوزراء الذين سبقوين حاولوا
ايضا ،معالجة هذه املشكالت .لكن الظروف
مل تساعدهم .اشري اىل ان يف الوزارة قوانني
واضحة اهمها القانون  ،444وهو االساس يف كل
ما يتعلق بالبيئة ،ويفرض عىل املؤسسات اجراء
دراسات االثر البيئي.
■ كيف تعمل الوزارة حاليا؟
□ عرب مجموعة مجالس تابعة لها:
 -1املجلس الوطني للبيئة .يعمل عىل كل قضايا
البيئة واسرتاتيجياتها والدراسات ،وسبل املتابعة
والتنفيذ ،وتتمثل فيه كل الوزارات تقريبا.
 -2املجلس الوطني للمقالع والكسارات .نعمل
معه عىل تعديل املخطط التوجيهي للمقالع
والكسارات ،النه هو َمن يتخذ القرار بالسامح
او عدم سامح انشاء كسارات وقمع املخالفات.
وقد استعدنا املخطط لتعديله الننا وجدنا ان
االماكن التي ميكن اقامة الكسارات فيها ترتكز يف
عرسال والطفيل .لكن يتعذر العمل فيهام حاليا
بسبب االوضاع االمنية السائدة يف املنطقة .منذ
ثالثة اعوام مل يتقدم احد بطلب نقل حجر من
املنطقة ،علام انها تحتوي عىل افضل انواع
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الحجارة والصخور .من هذا املنطلق ،مل تعد
هناك مساواة بني املناطق ،يف الجنوب والبقاع
وجبل لبنان .القائم حاليا يف بعض املناطق
مخالف للقوانني .لذلك اصبحت هناك فوىض ال
ميكن السكوت عنها .ولذا بدأنا معالجة الوضع.
 -3املجلس الوطني للصيد الربي .تفعيله رضوري
نظرا اىل مطالبة الناس بالسامح لهم بالصيد
خالل املوسم .لكن لدينا رشوطا ال يتم التزامها،
منها ان يكون الصياد راشدا ومنتسبا اىل نادي
صيد معرتف به ،حاصال عىل رخصة سالح الصيد
وبوليصة تأمني ،وان يكون مطلعا عىل ان هناك
 14نوعا فقط من الطيور مسموح صيدها .علام
ان عددا من الدول االوروبية املجاورة طالبتنا
بوقف صيد الطيور املهاجرة كاللقالق والبجع
التي يتم قتلها ملجرد القتل ،كونها غري صالحة
لالكل .يف لبنان نحو  500الف حامل بندقية صيد
وليس صيادا قانونيا ،حتى ان بعضهم يصطاد
ببنادق ليست مجازة للصيد كـ"البومب اكشن".
يستعمل خرطوشا غري مسموح به واالت جلب
الطيور ،ما يؤدي اىل الفتك بها ويسبب اختالال
بيئيا .طلبنا من نقابة تجار االسلحة التعاون
عىل ضبط االمر ،فال يبيعوا اسلحة الصيد حتى
بندقية الخردق لالوالد ،وهي تتجاوب معنا .عىل
سبيل املثال ،ال تزال يف ظهري ثالث حبات خردق
اصبت بها عشوائيا يف زغرتا من صياد هاو ،وكنا
يف رحلة صيد مع الياس الرحباين واملرحوم
فيلمون وهبي.
 -4املجلس الوطني للمحميات الطبيعية .يقوم
بعمل كبري لحامية التنوع الطبيعي والبيولوجي.
■ ما هي املشكالت التي تعرتض عمل الوزارة،
وكيف تعالج املشكالت البيئية؟
□ ينبغي تنفيذ االتفاقات التي عقدها لبنان
مع الدول وتتناول تلوث الهواء ومياه االنهر
والبحر االبيض املتوسط ،عدا ان ال جهاز برشيا
كافيا يف الوزارة ملتابعة كل القضايا .هناك بعض
املؤسسات الدولية تساعدنا مشكورة ،ونحن
نستفيد من العاملني فيها بكثري من مشاريع
مكافحة الثلوث الهوايئ ،علام ان لدينا مراصد
للتلوث الهوايئ يف الجامعة اللبنانية ويف مناطق
مختلفة .اما كيف نعالج املشكالت البيئية،
فهناك اوال رضورة معالجة ثالثة االف طن من
النفايات يوميا يف بريوت واقضية جبل لبنان

ثالثة االف طن يوميا من
النفايات في بيروت وجبل
لبنان ،وفي لبنان 736
مكب نفايات عشوائيا
يشتري لبنان شهريا من
سوريا كهرباء بقيمة 35
مليون دوالر ،ويصرف
مجانا على النازحني
السوريني بقيمة 100
مليون دوالر شهريا

(باستثناء قضاء جبيل) .لكن بعد احراق محرقة
العمروسية التي كانت تتوىل معالجة هذه
النفايات ،تحولت النفايات اىل مطمر الناعمة
مع انه غري مخصص الستيعابها ،وال مجال لديه
لفرزها كام كان يحصل يف محرقة العمروسية.
ازعج هذا االمر اهايل الناعمة ،علام انه تم اتخاذ
قرار من الحكومة باقفال املطمر يف  17كانون
الثاين من السنة املقبلة .يف هذا التاريخ تنتهي
العقود مع رشكة "سوكلني" .اذن ،لدينا مشكلة
كبرية لترصيف النفايات بعد هذا التاريخ عىل
مستوى بريوت وجبل لبنان .لذلك انشأنا لجنة
وزارية برئاسة رئيس الحكومة تضم عرشة وزراء
لدرس سبل معالجة املوضوع ،ووضعنا خريطة
طريق ملرحلة موقتة ثم للمرحلة املستقبلية.
يف فرتة الحقة ستجيبنا بلدية برج حمود ونواب
املنت عن طلبنا اقامة معمل تسبيخ للنفايات
لتحويلها مواد عضوية ،اىل جانب املعمل االخر
املقام حاليا ليستوعب النفايات الزائدة ،ومكانه
موجود .بلغنا انهم يرفضون اقامة املعمل الثاين
تخوفا مام ميكن ان يثريه من روائح ومشكالت،
وان الروائح الكريهة يف املنطقة تنبعث من
املسالخ والدباغات .من القرارات املتخذة يف
مجلس الوزراء ازالة جبل النفايات يف برج حمود
وتحويله مساحة خرضاء ومالعب وانشاءات
ومساحته  160الف مرت مربع ،وال يزال املوضوع
قيد املتابعة.

■ ماذا عن معالجة تلوث املياه؟
□ لدينا ملف اسرتاتيجيا املياه ،وقد اعددنا
دراسة االثر البيئي له ،ووضعنا اقرتاحات
وقدمناها اىل اللجنة الوزارية املختصة التي
نحن اعضاء فيها ،وتتناول اوضاع املياه يف كل
لبنان .هناك دراسة االثر البيئي السرتاتيجيا
السدود يف لبنان .هذا موضوع كبري جدا نظرا
اىل تأثري انشاء السدود عىل البيئة بكل جوانبها،
ولوجود رغبة يف انشاء سدود وبرك جبلية
تجمع فيها مياه االمطار .يجب هنا االنتباه
اىل االخطار البيئية املرتقبة من انشائها ،سواء
حيال ما ميكن ان تحمله االمطار من ملوثات
نتيجة اختالطها مببيدات الحرشات مثال ،ام
سواها من ملوثات .كام ان موضوع السدود
مهم ومستقل .من املعروف ان هناك السدود
الصغرية وارتفاعها نحو  15مرتا ،والسدود
املتوسطة ويصل ارتفاعها اىل نحو  40مرتا .هناك
السدود الكبرية التي يزيد ارتفاعها عن مئة مرت
مثل مرشوع "سد جنة " الذي يبلغ ارتفاعه
فوق االرض نحو  100مرت وعمقه تحت االرض
 68مرتا .وقد طلبنا الحصول عىل دراسات االثر
البيئي للمرشوع من مؤسسة مستقلة عن
الرشكة التي تتوىل انشاء هذا السد .اذ اتضح
لنا ان دراسة االثر البيئي املقدمة تعود اىل عام
 ،2008وهي منجزة من الرشكة االستشارية
ذاتها املرشفة عليه .مثل هذه الدراسات يجب
ان تعود اىل سنتني فقط .كام ان هذه الدراسة
قدمت قبل تغيري موقع السد .عندما درسنا
املوضوع مل نجد ان مثة دراسة جيولوجية،
وال دراسة هيدروجيولوجية ،وال الرتسبات
املائية ونسبها حتى ال تترسب املياه اىل باطن
االرض .وجدنا نواقص اخرى كثرية يف الدراسة،
فطلبنا وقف العمل يف املرشوع اىل حني اعداد
دراسة جديدة لالثر البيئي .وهذا حق لوزارة
البيئة وفق القانون  .444قد يظن البعض اننا
نريد عرقلة مرشوع انشاء السد .لكن الحقيقة
اننا نريد ضامن توفري عنارص السالمة العامة
وسالمة البيئة ،وان ال تكون ارضار املرشوع
اكرب من فوائده .نريد استكامل عنارص اتخاذ
القرار الصحيح .ال جانب سياسيا للموضوع ،كام
اننا مل ندخل فيه الجمعيات البيئية وبلديات
املنطقة التي لها اراء يف انشاء السدود .نقاربه
من جوانب تقنية وفنية وبيئية بحتة.

عدد  - 11آب 2014

حاولنا حرص امللفات البيئية لكننا واجهنا مشكالت متتد اىل سنوات.

■ هل واجهتم صعوبات يف الشق املايئ؟
□ واجهنا مشكالت مع املسالخ وما ُيلقى يف
االنهار منها ،مبا فيها نهر الغدير قرب كفرشيام
والشويفات الذي تحول بؤرة تلوث مخيفة يف
منطقة سكنية وصناعية وفيها مؤسسات كربى
ورشكات امصال .هذا التلوث يف حاجة اىل
معالجة رسيعة .علام ان كل اماكن التجمعات
الصناعية فيها ايضا مشكالت من هذا النوع .مثة
مرشوع بكلفة تفوق  800مليون دوالر لتنظيف
كل حوض الليطاين ،امللوث بيئيا بشكل خطري
بسبب تراكم نفايات املنازل واملصانع واملسالخ
والدباغات فيه ،وسيتم البحث يف تلزميه قريبا
النه الرشيان الحيوي للبنان .كذلك يتطلب
تلوث بحرية القرعون معالجة قريبة.
■ ماذا عن قانون الضابطة العدلية البيئية؟
□ هنا تثار مسألة التعاون بني وزارة البيئة
والوزارات االخرى ،ال سيام وزارة الداخلية
والبلديات ،ألن معظم القضايا متشابكة وتقع
ضمن مناطق صالحيات البلديات ،وألن املحافظ
يتوىل املعالجات االدارية واملتابعات االمنية
للمخالفات البيئية القامئة ،او التي ميكن ان
تحصل .يف الواقع ،اصبحت لدينا ضابطة عدلية
بيئية يف املحافظات مبوجب القانون ،وننتظر من
وزارة العدل تسمية املحامني البيئيني ،وقضاة
التحقيق البيئي ،وغرف املحاكم يف املناطق التي

(املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

 500الف حامل بندقية
صيد في لبنان معظمهم
مخالفون لقانون الصيد البري
تتوىل الدعاوى واملعالجات .تفرتض الضابطة
العدلية العمل مع مأموري االحراج والدفاع
املدين ،ومع الرشطة البلدية واالطفاء وكل
الجهات التي تتوىل اعامل الحامية والتدخل،
واملحرض البيئي الذي ينظم او الحكم الذي
تصدره املحكمة يف شأن بيئي سيوضع عىل
السجل العديل البيئي ،وسيكون لكل شخص
او مؤسسة مخالفة سجل عديل بيئي يف حال
صدرت يف حقه احكام ،ما مينعه من االستحصال
عىل اذونات جديدة النشاء مؤسسة مامثلة.
يعني انه اصبح هناك مجال لضبط املخالفات
بالتعاون مع وزارة الداخلية .لكن ،ويا لالسف،
توجد بعض الخالفات يف النظرة واالراء بيننا
وبعض املحافظني حول الرؤية اىل بعض القضايا
البيئية .كانت تعطل املتابعات القانونية
والرسمية ،ونأمل بعد تعيني املحافظني الجدد يف
ان نصل اىل تنفيذ جدي وصارم لوقف املخالفات
الحاصلة.

■ ماذا عن هيكلية الوزارة وتطويرها؟
□ نحن يف صدد استكامل انشاء دوائر اقليمية
للوزارة يف املحافظات ستتوىل املتابعة ،وانشاء
الضابطة العدلية من عنارص بيئية تعرف
املخالفات والقوانني البيئية وفق االصول .ال
ننىس التوعية االعالمية والرتبوية للموضوع
البيئي ،وقد وضعنا برامج كثرية واصدرنا
منشورات منها ما له عالقة باملحميات،
وعددها نحو  15محمية ،واملنا يف ان نصل
اىل  25محمية نظرا اىل التنوعني الطبيعي
والبيولوجي فيها .واجبنا الحفاظ عليها النها
ثروة وطنية وسياحية ،وخوفنا من ان تصل
املخالفات اىل هذه املحميات ،الن اللبناين
يترصف ك َمن يلحس املربد يف هذا املجال .نقوم
بحملة توعية يف املدارس ايضا ،وقد وضعنا
بالتعاون مع وزاريت الرتبية والطاقة برامج
بيئية لتكون من ضمن املنهاج الدرايس ،بهدف
تشجيع املشاريع البيئية التي تطبقها املدارس.
هنا نشيد مبا طبقته املدارس من مشاريع بيئية
لها قيمة كبرية ،بحيث اصبح االوالد يقومون
بتوعية اهاليهم عىل الكثري من االمور البيئية.
وهذا مفيد وجيد ليصبح سلوكا مواطنيا عاما.
■ ذكرتم وجود تأثري للنازحني السوريني عىل
امللف البيئي ،ما تفاصيل االمر؟
□ نعمل عىل هذا امللف عىل نحو منفصل،
وسيصدر تقرير عن املوضوع خالل فرتة
قريبة جدا .هناك مشكالت تتعلق بالرصف
الصحي ،وقطع االشجار ،واالمراض املتفشية
كالجرب وسواه من مشكالت صحية ايضا.
اىل الجانب االستهاليك للنازحني مثل املياه
والكهرباء .اذ ان لبنان يشرتي شهريا من
سوريا كهرباء بقيمة  35مليون دوالر،
بينام نرصف مجانا عىل النازحني السوريني
بقيمة  100مليون دوالر شهريا .وهذا
يشكل عبئا مضافا .هناك نحو  1300مخيم
او تجمع عشوايئ للنازحني يف كل املناطق،
تضم عرشات االالف من املواطنني ،ولديهم
متطلبات الرصف الصحي واستهالك الطاقة
واملياه والخدمات .كل هذا يؤثر عىل مجاري
املياه ونسبة التلوث ،واحيانا يتسببون ببعض
الحرائق يف القرى .ويا لألسف ،هذا ملف كبري
من الصعب معالجته.
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تحقيق
جاد ابراهيم

بني رمضان االمس ورمضان
اليوم فوارق شاسعة في
العادات والتقاليد كان يمارسها
الصائمون في بيروت واملناطق
في ايام خلت .ال تزال وقائعها
ومحطاتها محفورة في اذهان
كبار في السن يح ّنون الى رمضان
املاضي وفوانيسه ،وكانت
تضيء الحارات واالزقة

					
الدكتور حسان حالق

(املفتش املؤهل اول قاسم حسني).

رمضان أيام زمان أكبر مساحة للتالقي

حنني إلى املسحراتي
واملدفع والفانوس والعيد في حرج بيروت
صوم رمضان الذي انقىض الشهر الفائت بعيد
الفطر ،ينتظره املسلمون بشوق يك يحافظوا
عىل طقوسه .ال تقترص ايامه عىل الصوم
والصالة وتأدية مجموعة من الشعائر فحسب،
بل تشمل مساحة واسعة من حقول الخري
والزكاة ،والتق ّرب اىل الله ،واالنفتاح عىل اآلخر.
تفتح “االمن العام” مع استاذ التاريخ واملؤرخ
الدكتور حسان حالق والشيخ الباحث عيل
خازم صفحات من ليايل رمضان وعاداته ايام
زمان ،وتحضرّ الصامئني الستقباله منذ حقبة
العثامنيني يف لبنان ،مرورا باالنتداب الفرنيس
واالستقالل ،وصوال اىل اليوم.
يروي حالق عن بريوت التي يطلق عليها
“املحروسة” ،كيف كان اهلها يعيشون وقائع
رمضان واالحتفاالت املبكرة التي يبدأونها
منذ اليوم االول من شهر رجب املعروف
باسم “الهلة” .بعد ذلك يصوم املسلمون
يف النصف الثاين من شعبان تق ّربا اىل الله
استنادا اىل السنة املطهرة .كانوا يف االيام
الغابرة يف العاصمة ينشغلون باعداد الوجبات
والحلويات ،وال سيام منها “املشبك” ،وهو
متعدد اللون ،واهداء كميات منه اىل االهل

واالقارب واالصدقاء.
يعزو حالق الهدف من “املشبك” اىل تعبري
اجتامعي وفلسفي يرمز اىل تشابك اوارص
القرىب وتوطيدها ،وتعميق صلة الرحم بني
العائالت .وقد حرص املسلمون يف لبنان،
وخصوصا يف االعوام السابقة ،عىل اطالق
اسامء عىل مواليدهم الذكور مثل رمضان يف
شهر الصوم ،فضال عن رجب وشعبان ومحرم.
من عادات ايام زمان ،التحضري الستبانة هالل
رمضان التي يسميها العامة “السيبانة” .وهي
تسمية خاطئة .يف هذا اليوم ،وتحديدا يف 29
شعبان ،يتجمع االهايل الذين يقطنون عىل
الساحل عند الشاطىء من طرابلس وصوال اىل

مدفع االفطار بدأ منذ ايام
العثمانيني وكان يطلق من
اعلى ربوة في بيروت قرب
الثكن او السرايا في اتجاه
البحر عند آذان املغرب

صور ،بهدف استبانة غرة رمضان واستهالله.
يف العاصمة كانوا يأخذون معهم اىل شواطىء
االوزاعي والرملة البيضاء والروشة واملنارة
االطعمة واملواد الغذائية والحلوى ،وميضون
ساعات طويلة احتفاء باالستبانة.
يقول“ :اذا تبني لبعض املسلمني من ذوي
الصدق واالخالق الحميدة ظهور الهالل،
توجهوا اىل املحكمة الرشعية لالدالء بشهاداتهم
الرشعية .واذا تأكد املفتي والحاكم الرشعي
والقضاة من ان هؤالء موضع ثقة تداولوا هذه
االستبانة ،يتم بعدها اعالن بدء الصوم”.
املجلس االسالمي الشيعي االعىل يعمل
باالستبانة ايضا .يروي الشيخ خازم ان “يف
اعوام مضت ،كان االهايل يتجمعون يف منزل
الشيخ يف البلدة لتبيان هالل رمضان وبدء
الصوم .عىل سبيل املثال ،كان يجري التجمع
يف مسجد بلدة دير قانون النهر يف قضاء صور،
والتطلع من نافذة لرؤية الهالل من املئذنة
للتثبت منه من خالل اشخاص موضع ثقة
لالعالن عن بدء الصوم او حلول عيد الفطر.
يسمح املوقع الجغرايف لهذه البلدة بالقيام
باالمر ،وموافقة إمامها عىل ذلك ،وابالغ بلدات
الجوار والجنوب بدء الصوم .مل يكن يف امكان
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االهايل آنذاك انتظار املرجع الديني يف النجف
يف العراق لبت هذه القضية”.

انواع الحلويات االخرى .يحرص ابناء العاصمة
عىل رشب القهوة والشاي يف سهراتهم وتدخني
الرناجيل.

يتحدث حالق عن “مدفع االفطار”الذي
كان يطلق من اعىل ربوة يف بريوت العثامنية
من قرب الثكن او الرسايا يف اتجاه البحر
عند اذان املغرب ،يف اعالن عن بدء االفطار.
يسمع الصامئون دويه يف مناطق بريوت .يطلق
مدفع آخر عند السحور يف اشارة اىل االمساك
والتوقف عن الطعام .ال يزال هذا التقليد
يعمل به اىل اليوم ،ويتواله سالح املدفعية يف
الجيش .حتى قبيل احداث  ،1975كان مدفع
االفطار واالمساك يطلق من تلة الخياط التي
تعترب اعىل مرتفع يف بريوت ،ثم من تلة زريق
قرب دار االيتام االسالمية .عادت هذه العادة
اىل الظهور بعد عام  ،1995حيث يطلق املدفع
من محلة السفارة الكويتية قرب قرص رياض
الصلح يف برئ حسن.
من املشاهد السابقة التي اختفت يف ايامنا
الرمضانية ،تجوال االطفال يف بريوت وهم
يحملون الفوانيس بعد صالة املغرب يف
الشوارع واالحياء ،وينشدون االناشيد الدينية
واالغاين الشعبية.
يف ايام العثامنيني كان مفتي بريوت يعلن االول
من رمضان ،وتزدان املساجد والزوايا بالزينة
واالعالم التي تعلوها اآليات القرانية ،فضال عن
مراكز الوايل والرسايا ودور الربيد واملؤسسات
الرسمية.
احتل املسحرايت يف املايض مكانة يف هذا الشهر،
وهو الذي يدعو االهايل اىل االستيقاظ لتناول
طعام السحور واالستعداد للصالة .يبدأ قبل
الفجر بإيقاظ الصامئني وهو يرضب بعصاه
عىل طبلة خاصة ،وينتظره الصغار قبل الكبار
بسبب االجواء التي كان يخلقها يف االحياء
واالزقة .كان يلبس الجلباب والقنباز ويعتمر
الطربوش ،وينتظر “العيدية” لقاء ايقاظه
االهايل عند السحور ،ويقوم بجولة عىل البيوت
والحارات لنيل حفنة من املال.
بعد يوم طويل يجتازه الصائم يف املكان
الذي يعمل فيه ،يخرج البيارتة بعد االنتهاء
من اعاملهم اىل السوق الواقعة قرب مجلس
النواب ،يف ساحة النجمة ،بغية تبضع

يرى الشيخ خازم ان االطعمة الرمضانية
تغريت ،وخصوصا الحلويات منها .يف السابق
كان الجريان يوزعونها عىل بعضهم البعض
بغية احداث تنويع يف املائدة التي مل تكن غنية
باالطباق ،وال سيام لدى الطبقات الشعبية
التي تنتظر مساعدة امليسورين .كانت للسهر
مساحة كبرية يف رمضان ايام زمان .تلتقي

املدفع واملسحرايت

العائالت يف منازلها وتتم تالوة القرآن وذكر
االحاديث الرشيفة .يبقى املهم ختم قراءة
القرآن يف هذا الشهر ،وهو ما يحرص عليه
العدد االكرب من الصامئني اىل اليوم.
تقيم املساجد السهرات الدينية ،وتتىل اآليات
وتنشد االناشيد واملدائح النبوية باصوات
شجية تطلع من حناجر منشدين يحرضون من
مرص وسوريا .ال يزال كثريون ،والسيام الكبار يف
السن ،يحنّون اىل سهرات التسلية يف املقاهي
الشعبية عندما كان رواة يقصون عىل مسمع
الصامئني القصص والحكايات الشعبية عن عنرتة

					
الشيخ عيل خازم

حاجاتهم الغذائية لليوم التايل ،ورشاء القطايف
والكنافة والسوس والجالب والتمر الهندي
وقمر الدين .يف هذا الوقت تحضرّ السيدات
وجبات االفطار الذي ينتهي بتناول القطايف
والكنافة والعثملية والشعيبيات وسواها من

(املفتش اول املمتاز سعيد حفوضة).

والزير والف ليلة وليلة ،حيث كانوا يلتقون
يف مقاهي حملت اسامء :الرسايا ،االساكفة،
الكبري ،املعلقة ،القزاز ،الناعورة ،قهوة البسطة
و”املتوكل عىل الله” .ال تزال وقائعها محفورة
يف اذهان املسنني.

“ مامرسة التوحيش”

االلفة الرمضانية كانت اشمل
واكثر حميمية مما هي
اليوم ،وعربات “الحنطور”
التي تجرها االحصنة غابت
عن العاصمة

سبق للبريوتيني ان اعتادوا مامرسة “التوحيش”
يف االيام العرشة االخرية من رمضان ،تعبريا عن
متسكهم بهذا الشهر ،وحزنهم بسبب انتهائه.
اذ يتوجه الصامئون والفرق الدينية اىل املساجد
للصالة واالبتهال اىل الله ،وينشدون االناشيد
التي تعبرّ عن وحشة املسلم لرمضان .ويؤكد
حالق ان هذه العادة ال تزال مستمرة اىل اليوم
يف بعض املناطق والبلدان العربية.
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يحرص الصامئون عىل توزيع زكاة الفطر
واموالهم يف رمضان ،قبل صالة العيد ،المتام
فرحة الفقراء واملعوزين .يتم االعالن عن
اول ايام العيد يف املساجد واطالق طلقات
من املدفعية يف بريوت وطرابس وصيدا .كان
االطفال ينفذون انتشارا يف الشوارع وهم
ينشدون:
بكرا العيد ومنعيد
ومندبح بقرة السيد
والسيد ما عندو بقرة
مندبح بقرة الشقرا
بعد االنتهاء من صالة العيد درج البريوتيون
واخرون عىل زيارة قبور موتاهم ،ووضع
اغصان خرض عليها ،وخصوصا التي تعرف باسم
“االس” وهي تشبه اغصان “الحنبالس” ،اقتداء
مبا كان يفعله النبي محمد .يقرأ الزائرون يف
املقابر الفاتحة عن ارواح املتوفني.
يبقى اليوم االول من العيد محط انتظار عند
االطفال للحصول عىل “العيدية” ،ويسمونه
“عيد املصاري” اي عيد النقود .كانت العيدية
بعد انتهاء حكم العثامنيني من “القرش
املبخوش”َ .من كان يحصل عىل لرية او اكرث
يف تلك االيام يعترب من املحظوظني .كان
هؤالء ينتظرون هذا اليوم .يف بريوت مثال
كانوا يتوجهون اىل الحرج الذي كان يستقطب
احتفاالت عيد الفطر ،حيث تنترش الخيم
وتنصب “املراجيح” ،وتقام املسارح التي
كانت تستقطب ممثلني لبنانيني ومرصيني عىل
مسارح خشبية متواضعة ،فضال عن مجموعة
تقوم باعامل السحر وااللعاب البهلوانية
والسريك .يتهافت االوالد عىل رؤية االفاعي
والقرود.
كثريا ما كان يستوقف زوار الحرج يف العيد

صبيان يلهوان يف حرج بريوت يف عيد الفطر.

ّ
سطر يف قلوب زائريه حتى منتصف السبعينات
من القرن الفائت رشيطا من الذكريات التي
كانت ترافق اللبنانيني ايام رمضان املاضية،
وانتظار العيد بكل شوق وفرح ،والسيام عند
االطفال عندما كان مصورون يلتقطون لهم
صورا مع االسود والفهود واالفاعي والفيلة.
كانت لهم اسرتاحة ايضا يف ركوب “املراجيح”،
وهم ينشدون “يا والد ابو رششوبة يويو”.
يف محيط الحرج ،كان الصبية يتسابقون عىل
الصعود اىل عربات “الحنطور” التي تجرها
االحصنة يف مشهد محبب مل نعد نراه يف
الربوع اللبنانية يف االعوام االخرية ،الن العابهم
وخياراتهم تغريت.
ُيرجع حالق النقلة النوعية يف هذا التغيري اىل
بدايتها بعد عام “ :1990فرتة الحرب اللبنانية
من  1975اىل  1990اثرت عىل كل يشء وليس

“صندوق الفرجة” ،وهو يحتوي عىل صور من املشاهد التي اختفت
متتابعة يحركها صاحبه ويرصخ باعىل صوته :من ايامنا الرمضانية ،تجوال
االطفال في شوارع بيروت
تفرج يا سالم
يحملون الفوانيس بعد صالة
عالدنيا يا سالم
املغرب وينشدون االناشيد
عنرت والشاطر حسن
الدينية واالغاني الشعبية
وفارس االحالم
شكل حرج بريوت ملتقى للعائالت للرتفيه
ومتنفسا اقتصاديا البناء الطبقات الشعبية .وقد

عىل رمضان فحسب .الالفت ان بريوت وبعض
املناطق اللبنانية بدأت بعد هذا التاريخ
تشهد ما يسمى الخيم والسهرات والحفالت
الرمضانية التي ليس لها اي عالقة بروحية هذا
الشهر املبارك ،اىل ان دعا مفتي الجمهورية
الشيخ محمد رشيد قباين قبل سنوات اىل
تحذير متعهدي هذه الحفالت برضورة عدم
استخدامهم اسم رمضان يف االعالنات”.
يعرتف بان العالقات االجتامعية التي كانت
ترافق رمضان رُ
“ضبت” ،ويعترب التلفزيون من
العوامل املؤثرة يف اضمحالل هذه العالقات
والتقاليد االجتامعية“ :اصبح الصائم حريصا
يف هذه االيام عىل متابعة املسلسالت ،يف حني
ان الروابط االجتامعية واالستمرار يف توطيدها
ال تسمح للعائالت مبتابعتها .رغم كل هذه
االشارات ال تزال صور الخري موجودة ،بدليل ان
املؤسسات الخريية الكربى تعتمد يف مداخيلها
لالنفاق عىل وجوه الخري يف رمضان املبارك من
خالل االفطارات التي تقيمها”.
يلتقي الشيخ خازم مع حالق عىل ان “االلفة
الرمضانية” كانت اشمل يف املايض واغنى
مام هي اليوم من خالل تالقي افراد العائلة،
واجتامعهم اىل موائد االفطار والسهر معا.
ويرى ان رمضان يف االعوام السابقة “بال شك
كان اجمل واكرث حميمية .سقى الله تلك االيام
عىل بساطتها ووداعتها حيث كان الصوم اقرب
اىل الله”.
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في األقتصاد
تصدّ رت مطالبة هيئة التنسيق
النقابية بزيادة االجور والتقديمات
سلسلة
في
االجتماعية
الرتب والرواتب للقطاع العام
واملعلمني قائمة االهتمامات،
سواء لدى املسؤولني او ممثلي
اصحاب العمل (اتحاد الغرف
وجمعية الصناعيني اللبنانيني
وجمعية تجار بيروت) ،من دون
اغفال مداخالت رؤساء االتحادات
العمالية.
فأي مناخات اقتصادية في اجواء
سياسية وامنية مشحونة محليا
واقليميا؟

الخبري االقتصادي الدكتور غازي وزين.

المؤشرات اإلقتصادية تميل نحو الترقب

وزني :تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو
بني  % 2و % 2,5شرط تحقيق اإلستقرار
عند مقاربة عالقة االقتصاد بالسياسة واالمن
ينبغي عدم اغفال حقائق اكيدة يجمع عليها
الخرباء االقتصاديون ،ابرزها ان اي زيادة
عىل االجور لن تطلق عجلة االستهالك كام
تفرتض هيئة التنسيق النقابية ،خصوصا اذا
متت املوافقة عىل السقف العايل للمطالب،
بل تطلق العنان ملوجة من التضخم يصعب
السيطرة عليها ،وتنعكس سلبا عىل العجز
املزمن للقطاع العام.
يتفق مع هذا الرأي الخبري االقتصادي
الدكتور غازي وزين ،متحدثا اىل «االمن
العام» عن مؤرشات لعل ابرزها ان اي زيادة
عىل االجور لن ترتجم عبئا عىل كاهل الدولة
مبا يوازي القيمة النقدية لهذه الزيادة
فحسب ،بل تضاف اليها زيادة يف التقدميات
االخرى كاملساعدات املدرسية وبدل النقل،
وتسويات نهاية الخدمة ،من دون اغفال
ارتفاع قيمة االيجارات ،وفرض رضائب
اضافية لتمويل هذه الزيادة (زيادة الرضيبة

عىل القيمة املضافة هي الخيار االوفر حظا)،
ما يعني ان اي زيادة مطروحة لسلسلة
الرتب والرواتب سيبتلعها التضخم قبل ان
يتمتع بها العامل.
اذا كان التجاذب املتداول حول احقية
مطالب موظفي القطاع العام ـ مبن فيه
السلك العسكري (الجيش ،االمن العام ،قوى
االمن الداخيل) ـ يقيض بتحسني مستوى
معيشتهم وظروفها ،فان الهدف االسايس،

خلفت الحوادث االمنية
اجواء مشحونة بالقلق
والخوف ،فكانت السياحة
اولى ضحاياها

وفق وزين ،يرمي اىل االضاءة عىل حقيقة عدم
تناقض مصالح الرشكاء االجتامعيني (حكومة
واصحاب عمل وموظفني وعامال) بالتزامن
مع املطالبة بتحسني االوضاع املعيشية
واالجتامعية لكل فئات املجتمع.
يجزم بأن هذا الهدف «لن يتحقق اال
عرب زيادة االنتاجية وتحرير االقتصاد من
املعوقات التي تكبله ،ودعم القطاعات
االنتاجية القادرة عىل تحقيق النمو ،وتوفري
فرص العمل والحد االدىن الالئق للعيش
الكريم ،ومن خالل تخفيف االعباء عن كاهل
املواطنني (العامل واصحاب االعامل) جراء
تكبدهم فاتورتني عن الخدمات االساسية
التي يحتاجون اليها ،من دون ان ننىس
العنرص الجوهري لقيام البلد ومؤسساته
وهو االستقرار السيايس -املؤسسايت الذي من
دونه لن يتحقق قيام وطن قادر عىل حامية
ابنائه امنيا واجتامعيا».
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مقال
■ مباذا تفيد املؤرشات االقتصادية يف الوقت
الراهن؟
□ يجمع االقتصاديون عىل حقيقة ان اقتصاد
لبنان خدمايت بنسبة ( % 70اقتصاد انتاج
 20%واقتصاد عام  .)% 10لذا ،فإنه يتبدل
وفق الظروف التي تتجاذبه اوال واخريا .بناء
عليه ،وقعت حوادث امنية اخريا خلفت
اجواء مشحونة بالقلق والخوف ،وكان
اول ضحاياها القطاع السياحي ،علام ان
عدم توافق القوى السياسية عىل صعيد
االستحقاقات الدستورية الكربى تركت
انعكاسات سلبية عىل االقتصاد الوطني،
ال سيام حيال عدم انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،وتعقيد مامرسة السلطة
التنفيذية صالحياتها عرب فرض رشوط
ورشوط مضادة ،فضال عن تعطيل السلطة
الترشيعية .كل ذلك جعل الوضع االقتصادي
عموما ضبابيا ومقلقا ،ومييل نحو الرتقب.
■ ماذا تطلب من القوى السياسية؟
□ عىل هذه القوى اتخاذ اجراءات عاجلة،
اقلها ايجاد حل رسيع للخالفات الدستورية
وخصوصا انتخاب رئيس للجمهورية ،علام ان
الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي جراء
الحوادث االمنية االخرية ميكن استيعابها يف
النصف الثاين من السنة الجارية .لكننا يف
الوقت عينه ،خرسنا السياحة االوروبية
بعدما ب ّدل االوروبيون وجهتهم نحو البلدان
االكرث امنا واستقرارا يف املنطقة والعامل .اال انه
ميكن تحريك السياحة العربية يف حال استقر
الوضعان السيايس واالمني.
■ هل سجلت املؤرشات السياحية ارقاما ال
بأس بها يف حزيران 2014؟
□ سجلت ان نسبة اإلشغال الفندقي بلغت
نحو  ،% 90يف حني بلغ هذا االشغال خارج
العاصمة نحو  ،% 70فضال عن ارتفاع
حجوزات تذاكر السفر اىل بريوت ،علام ان
املغرتبني اللبنانيني هم يف طليعة االتني اىل
لبنان باعتبار ان ال مشكلة لديهم يف هذا
السياق.

الغموض السياسي
رادع لإلستثمار
ٌ
خلص تقرير االستثامر العاملي  2014الذي يصدر سنويا عن مؤمتر االمم
املتحدة للتجارة والتنمية (االونكتاد) ،يف جنيف ،اىل ان حدة التوترات
االقليمية واستمرارها يؤديان اىل زيادة الغموض السيايس ،والحيلولة دون
دخول املستثمرين االجانب ،رغم تباين االوضاع السائدة يف بلدان املنطقة.
تجدر االشارة اىل ان تدفقات االستثامر االجنبي املبارش يف لبنان انخفضت
بنسبة  ،% 23مع تركيز غالبية التدفقات عىل سوق العقار التي سجلت تراجعا
كبريا يف تدفق االستثامرات من بلدان الخليج.
يف هذا الوقت ،يرى البنك الدويل ان االقتصاد اللبناين يعترب من ضمن
االقتصادات السبعة االكرث عرضة للتقلبات يف الرشق االوسط وشامل افريقيا،
خصوصا وانه تأثر بشدة جراء التوترات الداخلية التي تشمل الفراغ السيايس
وسوء االوضاع االمنية والعوامل الخارجية ،وال سيام منها التأثري غري املبارش
للرصاع السوري عىل لبنان.
وال يزال القطاع السياحي يعاين تراجعا بسبب االوضاع االمنية غري املستقرة،
يف حني ان نشاط القطاع العقاري ال يزال ضعيفا ،خصوصا وان ارتفاع عدد
الالجئني السوريني سيؤثر سلبا عىل النمو االقتصادي ،ويزيد الفقر ومعدل
البطالة ،ويبقي العجز يف املوازنة العامة مرتفعا.
ان توقع وصول نسبة منو الناتج املحيل االجاميل الحقيقي اىل  % 1.5عام ،2014
من دون تغيري عن عام  ،2013يجعل لبنان ثاين ابطأ اقتصاد بني البلدان السبعة
املغطاة بعد ايران ،مع توقعات منو بنسبة  ،% 1ال سيام وان العجز يف املوازنة
العامة يبقى مرتفعا بنسبة  % 10من الناتج املحيل االجاميل لهذه السنة،
بالتزامن مع وصول معدل التضخم اىل  % 3.2هذه السنة مقارنة بـ  % 3.8يف
العام املايض.
بناء عىل ما تقدم ،ان وجود عدد كبري من النازحني السوريني الذين يدخلون
سوق العمل املحلية يزيد العرض  labor supplyويحافظ عىل مستويات
مرتفعة ملعدل البطالة ،ال سيام وان تدفق الالجئني السوريني زاد عرض العمل
بنسبة  % 30عام  ،2013يف ظل توقع البنك الدويل زيادة اخرى بنسبة % 40
هذه السنة ،باعتبار ان العاملة غري الرسمية ال تزال مرتفعة نظرا اىل ان اكرث
من ثلث العاملني ينخرطون يف القطاع غري الرسمي.
يف املحصلة ،ستحتاج اقتصادات املنطقة ،ومن بينها االقتصاد اللبناين ،اىل املرور
مبا يسمى «انتقال جذري» يف مناذجها االقتصادية بغية ضامن ايجاد حلول
للتحديات االقتصادية ـ االجتامعية والسياسية .ويتلخص الحل يف ان يكون
النمو االقتصادي مدفوعا بعوامل داخلية ،تستفيد منه اكرب نسبة من الرشائح
االجتامعية ،وهو ما مل يكتسب اولوية يف السياسات السابقة.
هيثم العجم

haytham.ajam@hotmail.com
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■ هل يعني ذلك ان السياحة محرك
رئييس لالقتصاد؟
□ طبعا .بلغت مساهمة السياحة يف االقتصاد
اكرث من  8مليارات دوالر (اكرث من  % 20من
حجم االقتصاد الوطني) عام  ،2010يف حني
انخفضت هذه االيرادات اخريا من  8مليارات
دوالر اىل  4مليارات نتيجة االوضاع الراهنة.
■ ماذا عن القطاع العقاري؟
□ ال يزال يعاين جمودا وتراجعا يف الطلب،
رغم اننا شهدنا اخريا زيادة يف الرتاخيص
بنسبة تفوق  .% 17لكن هذا االمر مل يكن
مرتبطا بزيادة الطلب يف القطاع العقاري،
امنا جاء ترجمة لتخوف املعنيني يف القطاع
من زيادة الرسوم عىل تراخيص البناء
(بني  % 1,5و 2,25%من قيمة التخمني
العقاري) امللحوظة يف مرشوع سلسلة
الرتب والرواتب.
■ هل يفرس ذلك ان النمو يرتبط باالستقرار؟
□ ال شك يف ان منو سنة  2014واالعوام
السابقة يرتبط عىل نحو وثيق باالستهالك
اي بالسياحة اوال ،وتاليا باالستحقاقات
السياسية واالجواء واملناخات التي ميكن
ان ينجم عنها داخليا ،علام ان تقديرات
صندوق النقد الدويل تشري اىل ان نسبة
النمو يف سنة  2014ستكون بني  % 2و2,5
 %رشط تحقيق املناخات االيجابية ،اي
االستقرار االمني اوال وفق ما حصل يف شهري
نيسان وايار .2014
■ ماذا عن سلسلة الرتب والرواتب؟
□ مرشوع السلسلة حق ملوظفي القطاع
العام .يف هذا السياق تستطيع القوى السياسية
توفري االيرادات لها .كذلك يف مقدورها
استيعاب تداعياتها حيال التضخم واملالية
العامة عرب تقسيطها .لكن هذا الحق يفرتض
ابعاده عن التجاذبات السياسية .فالسلسلة
تعاين حاليا مشكلة ليست متعلقة باالرقام
والواردات والكلفة ،بل سياسية بامتياز .عليه،
فان التجاذبات السياسية هي التي تتحكم
بالخيارات السياسية واالقتصادية لهذا البلد.

عىل القوى السياسية اتخاذ اجراءات عاجلة لحل الخالفات الدستورية

نمو  2014واالعوام
السابقة يرتبط باالستهالك
والسياحة اوال ،ثم
باالستحقاقات السياسية
سلسلة الرتب والرواتب
حق ملوظفي القطاع
العام ،وتستطيع القوى
السياسية توفير ايراداتها

■ ال يزال لبنان بال موازنة منذ عام ،2005
اين تكمن املشكلة االساسية يف عدم اقرار
موازنة 2014؟
□ ان مؤرشات املوازنة ايجابية (مرشوع
اعداد املوازنة) ،اذ ادخلت اليها خطوات
اصالحية اداريا ووظيفيا واقتصاديا،
ما يدل عىل بدء التحول نحو موازنة
الربامج واالداء ،رغم انها مل تتضمن
اجراءات رضيبية مهمة باعتبار ان غالبية

(املفتش املؤهل شادي حطيط).

االجراءات االساسية ملحوظة يف مرشوع
سلسلة الرتب والرواتب .اما املشكلة
االساسية يف موازنة  ،2014فتتعلق بنسبة
العجز املرتفع الذي يبلغ  7669مليار لرية،
اي نسبة  % 17من الناتج املحيل ،رغم
االنضباط الذي سجل عىل صعيد االنفاق
العام الذي ارتفع  3%فقط .يف كل حال
ترتبط االستحقاقات االقتصادية واملالية،
االساسية والثانوية ،بالقرارات السياسية.
للمرة االوىل نشهد ارتهان االقتصاد الوطني
للسياسة ما يؤدي اىل تهديده .اقتصاد
لبنان ميكن ـ بل يستطيع ـ التعايش
مع االزمات السياسية املضبوطة امنيا
وسياسيا ،باعتبار انه ميلك مقومات صمود
عىل صعيد متانة القطاع املرصيف والسيولة
املرتفعة وقدرته عىل متويل القطاعني
العام والخاص ،ثم عىل صعيد املغرتبني
اللبنانيني املستمرين يف تحويالتهم اىل
لبنان بنحو  7,5مليارات دوالر سنويا ،اي
بنسبة  % 17من حجم االقتصاد الوطني،
فضال عن احتياط مرصف لبنان من
العمالت االجنبية التي تبلغ نحو  36مليار
دوالر وتضمن االستقرار النقدي.
هـ .ع.
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الزيادة ّ
ّ
وتحسن الدورة االقتصادية
تحفز الموظفين

حبيقة :فرض الضرائب بعد الجباية العادلة

ما مصير سلسلة الرتب والرواتب في ظل تطورات املنطقة واملخاوف
االمنية من تداعياتها على لبنان؟ آخر فصول الضغط على مجلس
النواب بغية اقرارها ،قرار هيئة التنسيق النقابية االقفال التام للوزارات
واالدارات العامة والبلديات مطلع تموز املاضي ،خطوة في اتجاه
االقفال العام املفتوح
يرتبط مطلب اقرار سلسلة الرتب والرواتب
مبوظفي القطاع العام واالسالك العسكرية
(الجيش ،االمن العام ،قوى االمن الداخيل،
امن الدولة) ،فضال عن املعلمني ،وليس
زيادة مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب.
يف البلدان االوروبية يتم خفض مخصصات
نظرائهم ،فالرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند
تحدث اخريا عن خفض معاشات الرؤساء
والوزراء والنواب.
يتحدث الخبري االقتصادي الدكتور لويس
حبيقة اىل «االمن العام» عن سلسلة
الرتب والرواتب كازمة مفتوحة ،ويبدي
استغرابه شمولها زيادات عىل رواتب
الرؤساء والوزراء والنواب «باعتبار انهم
ليسوا موظفني من ضمن مؤسسات الدولة
واداراتها ،الن املوظف يعمل يف دوام كامل
يف نطاق عمله ،اما الوزراء والنواب فبعضهم
َمن لديه مكاتب للمحاماة او رشكات».
■ هل يؤدي اقرار سلسلة الرتب والرواتب
اىل رفع نسبة التضخم يف االقتصاد؟
□ اقرارها حق ملوظفي القطاع العام
واملعلمني .رب سائل لِ َم اعطاء املوظفني
زيادات فيام انتاجيتهم ضعيفة؟ هذا
الكالم خطأ ،اذ تنقص املوظفني حوافز
يك تزيد انتاجيتهم ،وهذا ما سيحصل

عندما يتقاضون الزيادة .فاملواطن عندما
يقبض الزيادة تزيد كمية استهالكه يف
السوق املحلية التي ستتحرك تلقائيا،
علام ان الطريقة التي يعالج فيها ملف
السلسلة خاطئة ومحاسبية .ليس املطلوب
البحث عن االيرادات لتمويلها ،امنا النظر
إىل املوضوع من منظار اقتصادي مايل
اجتامعي.
■ ماذا يعني ان السلسلة مت ّول نفسها
بنفسها؟
□ يجب جباية الرضائب املفروضة حاليا،
خصوصا وان مثة رضائب عىل الدخل
ال يتم تحصيلها ،كذلك عىل الرشكات
واملهن الحرة ،يف حني ان االجراء وحدهم
يسددونها الن الرشكات تحسمها مبارشة

فرض ضرائب جديدة
وخصوصا على االستهالك
مؤذية جدا باالقتصاد
الوطني في هذه الظروف

من املعاشات .الالفت ان رسوم املياه
والكهرباء مثال ال تجبى عىل نحو جيد،
تضاف اليها رسوم ميكانيك السيارات .اذ
ما يفوق  800الف سيارة ال تسدد هذه
الرسوم .بعد تحصيل الرضائب والرسوم،
نبحث يف امكان فرض رضائب جديدة.
لكن عندئذ لن يكون هناك سبب لفرضها.
لست ضد رضيبة التحسني العقاري ،وال
ضد الرضائب عىل االمالك البحرية ،لكنني
ال اوافق عىل رفع الرضيبة عىل فوائد
الودائع املرصفية الن لها تأثريات سلبية
عىل الرساميل التي ستهرب من لبنان نحو
بلدان اخرى مثل قربص وسواها .علام ان
اقرار السلسلة لن يرفع العجز كام تتخوف
الهيئات االقتصادية ،خصوصا اذا اقرتن
املرشوع بخفض االنفاق وتحسنت جباية
الرسوم والرضائب .مع انني لست مع فرض
رضائب جديدة والسيام منها عىل االستهالك
النها مؤذية جدا لالقتصاد الوطني يف هذه
الظروف الصعبة.
■ يعني ذلك ان زيادة االجور تنعش
االقتصاد؟
□ بالطبع ،زيادة االجور رضورية كونها
تحفز املوظفني وتزيد انتاجيتهم ،وتنشط
السوق املحلية ،علام ان مجموع حجم
االجور يف لبنان ما قبل حوادث عام 1975
كان بنسبة  ،% 40واليوم ال يتخطى نسبة
.% 25
■ هل مثة خطر عىل مالية الدولة اذا اقرت
السلسلة؟

عدد  - 11آب 2014

□ قلنا ان السلسلة متول نفسها بنفسها،
وقد سددت الدولة اخريا  800مليون
دوالر اىل موظفيها كفوارق معيشية،
يف حني بقي الخالف عىل اعطاء مبلغ
 800مليون دوالر اخرى .لكن املالحظ
ان اقرار السلسلة غري وارد يف الوقت
الراهن باعتبار انها ليست من اولويات
السياسيني اصال ،او لنقل انها آخر اولويات
املسؤولني ،خصوصا يف ظل عدم انتخاب
رئيس جديد للجمهورية وافادة بعض
االطراف السياسيني من عدم انتخابه ،او
مقايضة البعض االخر بني اقرار السلسلة
وانتخاب الرئيس.
■ مثة رأي لبعض االقتصاديني انه ال يجوز
اقرار زيادة السلسلة يف ظل منو ال يتجاوز
 2%عام 2014؟
□ انا ضد هذه املقولة ،الن املوظفني لن
يرصفوا هذه الزيادة عىل رحالت سياحية،
ولن يضعوها ودائع يف املصارف ،بل لتأمني
حاجاتهم اليومية .تاليا فان تحسني الرتب
والرواتب سيحسن الدورة االقتصادية .لو
كنا يف دولة سليمة لكان هناك متييز بني
املوظف الذي يستحق الزيادة و َمن ال
يستحقها.
■ يحىك عن فرض رضائب جديدة عىل
املواطنني لتسديد مخصصات اضافية
للرؤساء والوزراء والنواب؟
□ هذا امر معيب .كنت انتظر ان يخرج
احد من هؤالء يعلن رفضه هذه الزيادات.
عىل الوزراء والنواب ان ينظروا اىل السياسات
االقتصادية املتبعة يف الدول االوروبية
كاسبانيا واليونان ،باعتبار ان الرؤساء
والوزراء ال يتقاضون دوالرا واحدا .كيف تزاد
مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب بينام
بعض من الشعب يعاين الجوع؟ يجب ان تقر
السلسلة من رتبة املدير العام وما دون رشط
ان يرافقها خفض االنفاق  % 20ويشمل

الخبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة.

كل الوزارات ،وجباية كل الرسوم والرضائب
الحالية .عندئذ ال لزوم لرضائب جديدة.
■ ماذا يعني ان املؤرشات االقتصادية تراوح
من جامدة اىل سلبية يف كل القطاعات؟
□ يعني ان استمرار الظروف االقليمية عىل
ما هي عليه ،وخصوصا حيال االضطرابات
يف سوريا ،ستكون سلبية عىل االرجح .علام
ان اقرار السلسلة يؤدي اىل تكبري حجم
االقتصاد ،وتعود اجهزة الدولة اىل جباية
الرضائب م ّمن استفادوا منها ،فتقلع العجلة
االقتصادية .لذلك فان الطريقة التي يعالج
فيها امللف خاطئة .سلسلة الرتب والرواتب
متول نفسها عرب االنفاق وتحريك االسواق.
لبنان بلد استهاليك .هناك ما يسمى «العامل
املضا ِعف» .عندما يضخ اليوم يف االسوق

مجموع حجم االجور ما
قبل حوادث عام 1975
كان بنسبة  ،% 40وهو ال
يتخطى اليوم نسبة % 25

مليار و 600مليون دوالر او اكرث ،يتضاعف
حجم االقتصاد اربع او خمس مرات مام
عليه اليوم.
■ ماذا عن تجربة عام  1992عندما ارتفع
سعر رصف اللرية يف مقابل الدوالر؟
□ كان لبنان آنذاك خارجا من حرب طويلة
مضنية تحت تأثري تداعياتها ،بينام وضع
مؤسساته املالية واملرصفية اليوم اكرث قوة،
خصوصا يف ظل ارتفاع معدل احتياط
مرصف لبنان من العمالت .كذلك اكتسبت
املؤسسات خربة كبرية من املشكالت التي
واجهتها خالل االعوام السابقة ،ناهيك بان
ارتفاع معدل سعر رصف اللرية عام 1992
كان السباب سياسية وسوى ذلك.
■ هل انت مع اقرتاح وقف دعم مؤسسة
كهرباء لبنان بهدف متويل السلسلة؟
□ اذا توقف الدعم ترتفع قيمة فواتري
الكهرباء وتزيد عمليات التعليق عىل
الشبكة وترصف فئة كبرية من الناس
التيار الكهربايئ من دون تسديد الفواتري.
تاليا يسوء وضع قطاع الكهرباء .علام
انه قد يجوز وقف دعم مؤسسة كهرباء
لبنان تدريجا .لكن ليس وقف رفدها
مبلياري دوالر دفعة واحدة.
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ّ
المؤسسات السياحية البحرية:
األمين العام لنقابة

لبنان ينتظر الخليجيني ...إال إذا عاد الحظر!

يعلق اهل القطاع السياحي آماال كبيرة على املوسم السياحي
هذه السنة رغم الحوادث االمنية املتفرقة ،بعد ثالثة اعوام مني
خاللها القطاع بخسائر فادحة ،بدليل تراجع مساهمة السياحة
في الناتج املحلي من  8مليارات دوالر عام  2010الى  4مليارات
عام 2013
يجمع املعنيون يف القطاعات السياحية عىل
تأثري االوضاع السياسية واالمنية سلبا عىل
الحركة السياحية ،اىل االزمة السورية التي
ساهمت يف مضاعفة الخسائر .تراجعت
حركة املطاعم والنوادي الليلية خالل
االعوام الثالثة املاضية ،بعدما فقد القطاع
غالبية زبائنه العراقيني والسوريني واالردنيني
الذين اعتادوا املجيء اىل لبنان عرب االرايض
السورية ،ال سيام ان االردنيني يشكلون

الركيزة االساسية عادة يف هذا القطاع عىل
مدار السنة .من هنا كان حجم الخسارة
كبريا جدا.
تبدّلت هذه الصورة السوداوية خالل
الفصل االول من السنة ،اذ ظهرت نتائج
ايجابية سجلتها املطاعم واملقاهي ،والسيام
منها يف بريوت وجبل لبنان ،عرب ازدياد
الحركة فيها بنسبة  % 25وخصوصا خالل
عيد الفصح يف نيسان  ،2014يف ظل

االمني العام لنقابة املؤسسات السياحية البحرية غسان عبدالله

(تصوير املفتش ثالث محمد حمود).

استقرار االوضاع االمنية اثر تأليف حكومة
الرئيس متام سالم ،ما ادخل الطأمنينة اىل
نفوس اللبنانيني.
االمني العام لنقابة املؤسسات السياحية
البحرية غسان عبدالله تحدّث اىل "االمن
العام" عن املعطيات السياحية الراهنة تحت
وطأة قلق عاد يخيم جراء حوادث امنية،
فضال عن التخوف من انتكاسات اخرى ما
ينعكس سلبا عىل القطاع السياحي.
■ هل مثة احصاءات عن عدد املطاعم التي
اقفلت عام 2013؟
□ ال احصاءات دقيقة عن عدد املطاعم التي
اقفلت عام  ،2013اال ان مئات منها تفتح
فروعا يف الخارج ،علام ان املطاعم واملالهي
الليلية توفر اكرث من  150الف فرصة
عمل .يف حني يالحظ ان حركة املسافرين
والحجوزات انخفضت بدليل تراجع سوق
التذاكر بنسبة  % 2خالل الفصل االول من
السنة الجارية ،مقارنة بالفصل االول من
عام  .2013يف الوقت عينه نالحظ انه رغم
ما خلفته االزمة السورية من خسائر عىل
القطاع السياحي واالقتصاد ،بقيت سوق
التذاكر مرتفعة خالل عام  2013مقارنة
بعام  ،2012اذ سجلت منوا نسبته ما بني 10
و .% 11هذا االرتفاع يعود ،عىل ما يبدو،
اىل اقفال املطار السوري ومكاتب السفر ما
دفع السوريني اىل رشاء التذاكر من املكاتب
اللبنانية.
■ ما هي حقيقة الحجوزات ،هل ال تزال
مقبولة يف العاصمة واملناطق؟
□ شهدت السياحة العربية يف لبنان انحسارا
خالل شهر رمضان (متوز  ،)2014لكن
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يرجح ان تعود اىل النشاط خالل فرتة عيد
الفطر (نهاية متوز ومطلع اب  .)2014علام
ان توقعات املعنيني يف القطاع السياحي
كانت متفائلة قبل انفجارات ضهر البيدر
والطيونة والروشة .لكن القلق عاد يخيم
عىل االجواء اللبنانية نتيجة هذه الحوادث،
يف ظل التخوف من انتكاسات امنية اخرى
ما ينعكس سلبا عىل القطاع السياحي .عدم
االستقرارين السيايس واالمني يؤثران سلبا
عىل كل القطاعات االقتصادية ،وليس عىل
املستوى السياحي فحسب.
■ هل انت متفائل بعودة السياح خالل هذا
الصيف؟
□ كانت توقعاتنا ايجابية مطلع فصل
الصيف بسبب االستقرار النسبي الذي
كان سائدا يف ظل اشتعال الحوادث االمنية
املحيطة بلبنان ،اذ ان السياح العرب
وخصوصا الخليجيني منهم معتادون عىل
مناخ بريوت واملناطق الجبلية ،والسيام بعد
تأليف الحكومة برئاسة متام سالم ما ادى اىل
مضاعفة حجوزات تذاكر السفر وحجوزات
الغرف يف الفنادق ،فضال عن رغبة املغرتبني
اللبنانيني يف متضية اجازاتهم يف الربوع
اللبنانية.
■  ...وبعد وقوع الحوادث االمنية؟
□ نتمنى ان ال ترتك انفجارات ضهر البيدر
والطيونة والروشة اثارا سلبية عىل قرارات
ثم عىل املغرتبني
السياح الخليجيني ،ومن ّ
حيال عدم املجيء اىل لبنان .املوسم
السياحي هذه السنة ليس نشطا مقارنة
باالعوام السابقة لسببني :االول تأخر املوسم
السياحي نظرا اىل الظروف املناخية الطبيعية
املتقلبة وغري املستقرة (امطار يف ايار ومطلع
حزيران) ،والثاين تأخر حصول االمتحانات
املدرسية بسبب مطالب املعنيني بسلسلة
الرتب والرواتب .يأيت ذلك يف ظل انتكاسة
عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية
والبلبلة الحاصلة نتيجة الفراغ.

مج ّمع سياحي.

السياحة العربية في
لبنان شهدت انحسارا خالل
تموز 2014
■ كيف تق ّيم الحركة السياحية اخريا؟
□ عانت السياحة يف لبنان يف االعوام الثالثة
االخرية عىل نحو كبري بعدما تراجع القطاع
يف شكل حاد بسبب الحوادث االمنية
الداخلية واالقليمية من جهة ،واالنقسام
السيايس الداخيل والخالف مع دول الخليج
من جهة اخرى .ك ّبد ذلك لبنان خسائر كبرية
بسبب تراجع املدخول عرب هذا القطاع الذي
ُيعد من القطاعات الرئيسية يف بلد يعتمد
اقتصاده عىل الخدمات عىل نحو اسايس.
■ ماذا يقتيض ان نقول للسياح والخليجيني
منهم خصوصا؟
□ سيبقى التفاؤل سائدا يف مجيء السياح
العرب والسيام الخليجيني منهم اىل بلدنا
بعدما اعتادوا عىل املشكالت الداخلية

للبنان ،بغية التمتع باملناخ املعتدل يف
الجبال اللبنانية وبحرنا املتوسطي الداىفء،
فضال عن رغبة هؤالء يف زيارة االماكن
االثرية والسياحية بالتزامن مع تنظيم 186
مهرجانا دوليا وقرويا بينها  20مهرجانا عامليا،
والتمتع مبأكوالت املطبخ اللبناين يف ظل
الطبيعة الخالبة .صحيح ان الرضر اصاب كل
القطاعات السياحية ،اال ان القطاع الفندقي
كان االكرث ترضرا .اذ ان نسبة اإلشغال مل
تتع َد  % 30خالل سنة  ،2014مسجلة تراجعا
بنسبة  % 17مقارنة بالفصل االول من عام
 ،2013علام ان نسبة اإلشغال الطبيعية يجب
ان ترتاوح بني  65و  .% 70اال ان القطاع
شهد منذ عام  2006هجرة اعداد كبرية من
ذوي الكفايات يف القطاع الفندقي اىل ديب
ودول الخليج ،ما دفع الفنادق اىل خفض
املصاريف التشغيلية من كهرباء ومياه
ورواتب موظفني عوض رصفهم .علام ان
استمرار تدهور القطاع السياحي يزيد من
تقهقره بعدما بلغت الخسائر يف مراكز التزلج
نحو نصف مليون دوالر خالل موسم شتاء
 ،2014يف حني ان سلسلة الرتب والرواتب
ـ يف حال اقرارها ـ تزيد االعباء املالية عىل
املؤسسات البحرية.
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح

á`«qHô©dG óYGƒ≤dG ‘ ∂dÉe øHG á`«qØdGC ìô°T
العربية
شرح ألفية ابن مالك في القواعد
∫ÉLQ øep π«L πqµd Ωóq≤J É¡fqGC z IÉëæqdG ΩÉeGE { É¡ÑMÉ°U âØæq°U »àdG ,∂dÉ˘e ø˘HG á˘«q˘Ø˘dGC É˘jGõ˘e ø˘e
øHG É¡æe òNGC ó≤∏a .ºgô«ª°V ¬«dGE ìÉJôj Éeh º¡bhP »°Vôj Ée ,á«qHô©dG º∏Y π«¡°ùJ ≈dGE ø«ëeÉ£dG ,ƒëæqdG
π°üq ah ,»qaô°U ¢SÉ«b øe ¬Mô°T ±ôNR Ée »qfƒª°T’CG É¡«a Ö≤qfh ,…
q ƒëf ´Éª°S øe ¬Mô°T ™Ñ°TGC Ée π«≤Y
»aGƒdG ¬Mô°T Ó
C e Ée ø°ùM ¢SÉÑqY É¡«a ¢VÉaGCh ,…
q óYGƒb Ö«JôJ øe ¬Mô°T øjqR Ée »qæ«jÓ¨dG ≈Ø£°üe É¡«a
.…
q ƒ¨d Öjƒ°üJ øe
Oƒ«b á©HQGC ¬à«q∏µ«g ≈∏Y ™°Vh ,É©«ªL ÉæHƒ∏b ≈∏Y õjõ©dG z ΩqÉ©dG øe’CG { á∏éªd óqYGCo …òdG èeÉfôÑdG Gòg
:¬JÉëØ°U øe áëØ°U πqc º«ª°üJ ∫hÉæàJ
¿Gƒæ©dG Gòg ¬æªq°†àj Ée §°ùÑd á«bÉÑdG áMÉ°ùªdG ¢ü«°üîJh ,áëØ°üq dG ≈∏YGC »a ø«à«H hGC â«H πqc RGôHGE : `1
.ájqƒëfh á«qaô°U ¿É©e øe
¢Uƒ°üf ™°Vh ≈dGE áLÉëdG ¿hO øe ô©°qûdG â«H ô«°ùØJ ≈dGE ±ó¡j ,»qé¡æe Üƒ∏°SGC ≈∏Y ∫hóL º°SQ : `2
.iôNGC á«që«°VƒJ
p jƒÑàqdÉH ø«©à°ùj Ö°†à≤e ¢qüæH ø«à«ÑdG hGC â«ÑdG ìô°T : `3
ô°ùq «J Ée ∫hÉæàjh ,π«°UÉØàdG QÉ¡X’E ºbqôªdG Ö
.∂dÉe øHG Égôcòj ºd »àdG É¡«a ÉªH ´ƒ°VƒªdÉH ≥∏q©àJ ΩÉµMGC øe
,√OqGƒeh á«qHô©dG óYGƒ≤dG ∫ƒ°üa ∞∏àîe »a á«qæZ á∏ãeGC Ωóq≤j …òdG ºjôµdG ¿GBô≤dG øe ógGƒ°ûdG QÉ«àNG : `4
.ôãædG ≈dGE ºqK »qHô©dG ô©°qûdG ≈dGE IOƒ©dG ∂dP Qòq©àj ÉeóæYh
∂dÉe øHG áªLôJ QOÉ°üe ºqgGC
…
q QõédG øHG ` AGôq≤dG äÉ≤ÑW »a ájÉ¡æqdG ájÉZ `
»qÑàµdG ôcÉ°T øHG ` äÉ«aƒdG äGƒa `
»q©aÉ«dG ` ¿ÉæédG IGBôe `
AGóØdG ƒHGC ` ô°ûÑdG QÉÑNGC »a ô°üàîªdG `
…
q OôH …ô¨J øHG ` IôgGõqdG ΩƒéæqdG `
…
q ô≤qªdG ` Ö«WôqdG ¢ùdóf’CG ø°üZ »a Ö«£qdG íØf `
¿ƒdƒW øHG ` ∂dÉe øHG áªLôJ ≈dGE ∂dÉ°ùq dG ájGóg `
…
q óØ°üq dG ` äÉ«aƒdÉH »aGƒdG `

ô«ãc øHG ` ájÉ¡æqdGh ájGóÑdG `
»qWƒ«°ùq dG ` IÉYƒdG á«¨H `
…
q OÉHGBRhô«ØdG ` á¨∏qdG áªqFGC ïjQÉJ »a á¨∏ÑdG `
…
q QÉ°ùfGƒîdG ` äÉæqédG äÉ°VhQ `
OÉª©dG øHG ` ÖgòqdG äGQò°T `
»qµÑ°ùq dG ` iôÑµdG á«q©aÉ°qûdG äÉ≤ÑW `
…
q ƒæ°S’CG ` á«q©aÉ°qûdG äÉ≤ÑW `
»qÑgòqdG ` ΩÓ°S’EG ïjQÉJ `
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حدث الثقافة
جو قديح.

جو قديح يقاوم في مسرح الجميزة

حكواتي فتح شباكًا يحكي منه

ممثل وكاتب ومخرج ،واستاذ جامعي يع ّلم مادة املسرح في «البا»
وجامعة القديس يوسف .عرف املشاهد اللبناني جو قديح ( )1967من
خالل اعماله املونودرامية الكثيرة التي شرّح فيها بعض السلوكيات
والشوائب االجتماعية في حياة اللبنانيني ،بدءا من عرض «حياة الجغل
صعبة» الذي يدل عنوانه على مضمونه ،مرورا بـ»اشرفية» الذي هو
نوع من رثاء ملعالم املدينة القديمة وهندستها املعمارية الجميلة
التي ابتلعتها جرافات االعمار بل قل الجشع ،وصوال الى «انا» ،واخيرا
«فيلم سينما» الذي يجول على الصاالت املهجورة في بيروت
قبل حواىل عام ،تس ّلم الفنان اللبناين دفة مرسح
الجميزة وح ّوله اىل «اغورا» للفنانني الشباب
مرسحيني وموسيقيني لعرض اعاملهم بكلفة اقل.
احتضن ورش عمل عدة يف املرسح والفنون،
واخرج عملني هام «رميا» الذي واصل فيه نقد
املجتمع بخفة وظرافة ،و»ميشال وسمري» الذي
س ّلط فيه نقده عىل شخصيتي الرئيس ميشال
عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمري جعجع.
حول املرسح واملواهب الشابة ومشاريعه
املقبلة ومستقبل ايب الفنون ،اجرينا هذا اللقاء:

مرسحياته رغم ان قدمه مل تطأها .خلق التعامل
مع املعضلة الخاصة بوجود االنسان .املشهدية
التي ترسمها يف ذهن الناس هي ان تعيدهم
اىل الحلم يف زمن القصف املمنهج لـ«آي فون»
و«آي باد» وغريهام من الوسائل التكنولوجية.
بتنا نعيش يف عامل خيايل سمعي برصي ،لكنني
اعتقد بان هذا يح ّد من املخيلة وال يجعل
االنسان يحلم .الحلم غول كبري ،وحرام ان
نحبسه يف كل هذه الوسائل .اىل عنرص الحلم،
هناك عنرص االخراج .انا احب املرسح الفقري
والتقشف يف هذا النوع من املرسح ،اي املرسح
الذي يعتمد عىل نص وعىل مدى كفاية املمثل
يف التحكم بالعرض املرسحي .هناك اشخاص

■ برعت يف نوع محدد من املرسح هو
املونودراما او «ستاند آب كوميدي» ،ماذا مي ّيز
هذا الشكل من اشكال الفرجة؟
□ ما مييز «ستاند آب كوميدي» هو حاجة
الناس اىل الحلم .يف املرسح املشهدي اليوم ،انت
تفرض عليهم صورة معينة .لكن يف السرية
التي الشعب اللبناني ال يملك
تحكيها ،املشاهد يتخيل اكرث عىل طريقته ،وهذا
هو الفرق بني موليري وشكسبري .مرسح االخري موقفا واضحا او نهضة
يش ّغل مخيلة املشاهد او القارئ .اما موليري يقوم بها
ـــ ورغم عظمته ــ فلم تكن لديه ما ورائية
يف طرحه املرسحي .شكسبري زار اوروبا كلها يف

كثريون يقولون انه «ستاند آب كوميدي» ،لكن
مرسحي مختلف عنه .ال اضع النكات فقط
الضحاك الناس ،ال يهمني هذا االمر« .ستاند آب
كوميدي» واملونودراما شيئان مختلفان .مرسحي
مييل اىل الثاين .صحيح ان هناك ممثال واحدا عىل
الخشبة ،اال انني احاول دوما يف اعاميل ان تكون
لديّ حبكة درامية اربط بها املشاهد ،حتى لو
انني انجح يف اضحاك الناس بكرثة ،لكنني احذر
الن ليس هذا هديف.
■ ما الذي اىت بك اىل املرسح؟
□ املصادفة اتت يب اىل املرسح .كنت انتظر
رفيقتي التي كانت تقدّم امتحانا يف الجامعة
اليسوعية ،وصودف ان طلب مني احد االساتذة
ان اخضع لالمتحان مبا انني أنتظر .هكذا كان.
نجحت انا وهي مل تكمل .لكنني ُ
كنت اخاف
الوقوف عىل الخشبة .كان عندنا صف للتمثيل،
وكنت ساسقط لو مل اقبل بإجراء االمتحان،
فخضعت له .اديت اغنية جاك بريل Ces
 .gens-làمن يومها شعرت بأنني تخطيت
هذا الخوف من الخشبة .اكملت يف الجامعة
ودرست املاجستري لكنني مل أقدم اطروحتي.
■ ملاذا؟
□ النني وجدت ان ال حاجة اليها .درست
عن ثالثة كتّاب هام غربيال بستاين وبول مطر
وجالل خوري ،ونقاط التوازي يف ما بينهم .مل ارد
اكاملها يك يزداد معايش بشكل طفيف كأستاذ
يف الجامعة ،ليس هذا هديف .اضف انني عندما
بدأت العمل ،قررت نسيان كل ما تعلمته يف
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الجامعة .فاالساتذة يكبحون تجريبية الطالب
ويؤطرونهم جدا رغم كل الخربات التي يقدّمونها
اليهم .انا تعلمت من اخطاء اساتذيت ،واالستاذ
يصبح محدودا مع الوقت .الجامعة اساسية النها
نور واطالع ومعرفة وفضول ،لكن عىل الطالب ان
يخرج من هذه الفقاعة التي يعيشها الن العامل يف
الخارج مختلف كليا عن الحياة الحقيقية.
■ قيل عنك انك اسست لنوع من املرسح
السوسيولوجي ،فاعاملك تنتقد عيوب املجتمع
بقسوة وحنان؟
□ هناك شعرية وليس شعرة بني النقد والتجريح.
بقدر ما انتقد هذا املجتمع احبه واشعر بالحزن
ايضا .ال انكر ان هذا املجتمع الذي انتقده هو
ذاته الذي يشرتي تذكرة لحضور عرويض ويصفق
يل .لذا احاول قدر االمكان عدم جرح احد يف
عرويض .يأتيني جمهور من االطياف املختلفة ما
يدفعني اىل التساؤل عام اذا كنا مجتمعا واحدا
او مجتمعات .لكن هنا يف املرسح ،يف هذه
نتوحد كلنا ونصبح كيانا واحدا وتندثر
الظلمةّ ،
انتامءاتنا الطائفية والسياسية .مع ذلك ،لديّ
حزن كبري واسأل نفيس :ابنتي اين ستعيش؟
القامئون عىل هذا البلد باعوه ،والشعب اللبناين
اذا امكننا تسميته شعبا ال ميلك موقفا واضحا او
نهضة يقوم بها .نهضاته مس ّيسة لسوء الحظ.
■ كيف تكتب مرسحياتك؟
□ آخذ يف البدء فكرة معينة .أبدأ بالعمل عليها
وكتابة رؤوس اقالم .أمر يف مراحل عدة يف الكتابة.
اقرأ الصدقايئ ما كتبته ،وهؤالء االصدقاء يراوحون
من املثقفني املرسحيني اىل الناس العاديني .ثم
للنص عندما اكون عىل املرسح
انجز كتابة ثانية ّ
قبل مجيء الجمهور ،اي الكتابة االخراجية.
اما الكتابة الثالثة ،فتكون مع الجمهور وكيفية
تفاعله معه .ال اقيس ذلك عىل مستوى ضحك
الجمهور ،بل عىل مستوى ايقاع املرسحية ،وما
الذي يفيدها .كام انني آخذ بالنقد البناء الذي
يكتب يف الصحافة .احب الذين يتابعون العمل
من مترين فعرض اول والعروض العادية .لكن
مشكلة لبنان ان َن َفس العروض قصري ،مع ان
السنوات االخرية كانت جيدة للعروض ،وكان
الجمهور يأيت حتى يف ظل التوترات االمنية .لكن
االمر دوما يتطلب جهدا كبريا منا .اليوم يك

نقطة على السطر

مهرجانات الصيف في لبنان:
نعم للتنمية الثقافية
يكاد لبنان يتم ّيز عن معظم الدول العربية ،ليك ال نقول عنها جميعا ،بهذا التقليد
العريق الذي بدأ قبل اكرث من نصف قرن عندنا ،أال وهو مهرجانات الصيف .هذه
املهرجانات الدولية التي تجمع بني استثنائية املوقع ،والربمجة الفنية الراقية ،وهاجس
الريادة ،وتنوع املشارب الثقافية ،دامئا تحت عنوان استقطاب االسامء واالعامل
والتجارب والفرق االكرث حضورا وتأثريا يف هذه اللحظة عامليا ،او استعادة بعض
كنوز الذاكرة يف العقود االخرية ،وتقدميه كل ذلك لجمهور لبناين وعريب زائر ،من ّوع
اجتامعيا وثقافيا .جمهور يجمع بني االجيال والحساسيات واالذواق واملناطق .نعم
هناك «قرطاج» يف تونس ،و»جرش» يف االردن ،و»الصويرة» يف املغرب ،الخ.
لكن النموذج اللبناين فاق اقرانه نضجا واشعاعا وتنوعا ومأسسة وعراقة .انجازات
املهرجانات اللبنانية واستمرارها ومن ّوها ومراكمتها الضيوف والروائع واللحظات
النادرة ،تجعل منها مؤسسة وطنية باملعنى الكامل للكلمة ،تلعب دورا ثقافيا جامعا
يف الدرجة االوىل .لكنها ايضا تلعب دورا اقتصاديا ال ميكن تجاهله .ما يؤكد مرة اخرى
ان الثقافة مرفق تنموي باملعنى الكامل للكلمة ،ال ترفا مكلفا او قطاعا طفيليا يعيش
عىل االعانات والدعم والرعاية ،بل يف وسعه اذا ادير بعقالنية ومنهجية ان يكون
قطاعا منتجا ،يساهم يف التنمية املحلية والوطنية عىل الصعد شتى ،ويدعم املهن
الفنية والتقنية املختلفة.
تقرتب املهرجانات الصيفية من العرشة يف لبنان ،وقد رفعت التحدي خالل الشهر
املايض ،وترفعه طوال هذا الشهر ،متجاوزة االزمات واملخاطر عىل انواعها ،ومل ُتلغ
حفلة واحدة مع الفرق والفنانني العامليني من االجيال املختلفة ،من خوليو ايغليزياس
اىل جوس ستون وكيتي ميلوا ،ومن مارسيل خليفة وزياد الرحباين وعايص الحالين اىل
ميشال الفرتياديس وظافر يوسف وتانيا صالح.
بيبلوس ،بيت الدين ،بعلبك ،وايضا جونية وزوق مكايل والبرتون واهدن وعني
مسك ،استقطبت وتواصل خالل شهر آب الجاري استقطاب الجمهور الواسع الذي
مأل املدارج عىل آخرها ،وصفق المسيات الروك والجاز والطرب والبوب وموسيقى
العامل والذكر الصويف ،وتجاوب يف قلب الحصار الذي تعيشه املنطقة برمتها مع النداء
التنويري والحضاري .هذا الدرس عىل الدولة اللبنانية ان تحفظه جيدا ،وان تواصل
دعم هذه املهرجانات ،وتضاعف هذا الدعم ،وتجعله اكرث منهجية وشفافية عىل
قاعدة االدارة العرصية بهدف تحقيق النمو واالكتفاء الذايت.
يف املقابل سيأيت يوم قريب نطالب فيه لجان هذه املهرجانات واداراتها بالتجدد
واالنفتاح عىل االجيال الشابة ،وتجديد الدماء يف عروقها ،واعتامد برمجة احرتافية
تقوم عىل جهود مدير فني جدير بهذا اللقب ،يتابع ويعرف ويتواصل ويختار
للجمهور اللبناين االحدث واالجمل واالرقى.
بعدما تغ ّلبت مهرجانات الصيف عىل الخوف واالرهاب واالحباط ،بات عليها ان
تتخلص  -يف حال وجودها  -من آفة االرتجال والرتقيع ومراكمة النجوم من دون
خلفية ورؤية متكاملة.
ال نقول طبعا ان هذه املشكلة طاغية .لكنها تبقى خطرا كامنا علينا التنبه له ،من
اجل ان تتطور سياسة التنمية الثقافية والفنية والسياحية يف لبنان.
سمري مراد
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يحرض الجمهور عرضك ،يجب أن تجلب له
اسام نجام يشارك يف العمل ،او اضافة بهارات
الجنس .احاول قدر االمكان تجنّب ذلك.
■ انت دامئا يف دورك الحقيقي ،دور جو قديح،
ما قد يعفيك عن الشغل عىل بناء شخصيات؟
□ اديت الكثري من الشخصيات يف السابق.
يقولون ان الخوف قبل الصعود اىل املرسح هو
االنتقال من الشخص اىل الشخصية .كل ليلة اعاين
مدخل مرسح الجميزة يف مدرسة الفرير العريقة.
من هذا الرعب .لكن يف الرسد الذي اتلوه عىل
اجسد شخصيات عدة قبل ان اعود اىل انه االكرث رعبا وتخويفا .حني اعتيل الخشبة انىس
الخشبة ّ
يفتح
الذي
ما
نوعا
الحكوايت
يشبه
شخيص ،ما
نفيس وال استطيع وصف جامل هذا الشعور.
شباكا يحيك منه ،ثم يغلقه ،ليعود اىل حقيقته.
هذا ما احاول فعله .ان اؤدي شخصية واحدة امر ■ ما هي مراجعك املرسحية والتجارب واملدارس
يخيفني ،ولن اس ّلم نفيس اىل اي كان اال اذا كان التي تشعر بالقرب منها محليا وعامليا؟
مخرجا اثق به الن االمر يحمل مخاطرة كبرية.
□ كثرية هي النصوص .عندي فضول لكل
يشء .لكن هناك امورا تستهويني اكرث من
■ انت فنان شامل يف اعاملك ،تكتب وتخرج غريها .يف لبنان ،هناك اناس يتمتعون بخربة
ومت ّثل .لو خيرّ ت بني هذه االختصاصات ماذا تفعل؟ كبرية .عىل صعيد الكتابة واالخراج ،اذكر جالل
□ اجد نفيس يف كل هذه االختصاصات وال خوري الذي هو صديقي واستاذي وشهاديت
استطيع التفريق بينها .هناك لذة يف كل منها .فيه مجروحة .هناك ايضا رميون جبارة .احب
هذه السنة ،كنت مشتاقا جدا اىل االخراج ،فيهام انهام عصاميان .ايضا هناك جواد االسدي
فاخرجت مرسحيتي “ميشال وسمري” و”رميا” .ومرسحيته “الخادمتان” ،وال استطيع نسيان
احب العمل مع املمثلني .هناك لذة كبرية ،وآخذ أداء رينه الديك ورندا االسمر وجوليا االسمر يف
منهم طاقة .اما الكتابة ،فتحمل رصاعا داخليا هذا العرض .ايضا رفيق عيل احمد يف مرسحيته
كبريا .هناك اجهاض احيانا النني من النوع الذي “الجرس” التي تركت اثرا يف الوعيي .هناك
ال يخىش حذف فكرة اذا مل تكن تخدم نيص ،مرسحيات جميلة يف لبنان مل تأخذ حقها .هناك
حتى وان كانت رائعة .التمثيل هو النشوة رغم مرسحيتي ّ
“الرش االوسط” (طوين بالبان وعامر

من “ميشال وسمري ...سمري وميشال” متثيل هشام حداد ورودريغ سليامن وانطوان بالبان وماغي بدوي.

شلق) .من املرسح العاملي احب بروتوفسيك
وعروض الرقص واملرسحي االميايئ .احيانا عندما
اسافر واشاهد مرسحيات ،اتساءل ملاذا ال ازال
اعمل يف املرسح يف لبنان ،خصوصا عندما اشاهد
املرسح الرويس ورصامته املرعبة .احب املرسح
الحي االمرييك الذي جاء يف حقبة الستينات.
■ كيف تستلهم مواضيعك؟
□ هي تأيت عفويا ،وبعدها يأيت البحث
نص “ارشفية”
والتمحيص .عندما خطر يف بايل ّ
كنت امتىش عىل درج االرشفية ،وكنت يومها
انجزت “حياة الجغل صعبة” وكانت ناجحة
جدا وحظيت بحفاوة كبرية .مل يكن يف نيتي
انجاز مرسحية .عندما كنت امتىش عىل درج
االرشفية ،وكان الطقس غامئاً ،جاءتني الفكرة
حني احسست بغرام لهذه املنطقة وبحزن
عميق بازاء ما نفعله بها .االرشفية بالنسبة ا ّيل
هي كل لبنان .حني أىت ابن الحمرا ورأى مرسحية
“ارشفية” شعر بانني اتحدّث عن منطقته.
يف املرسحية تحدثت عن الضاحية والطريق
الجديدة وشملت بريوت كاملة ،النها تحدثت
عن هذا التحول الجذري اكان عىل الصعيد
البيئي او الدميوغرايف او العمراين ،وهذا “البغاء”
الذي يحصل يف البلد حيث نبيع انفسنا لرشكات
استثامر ال تبغي سوى الربح .رمبا يقول قائل انه
ال يستلطف الشعب الفرنيس وطباعه مثال ،اال
انه ال ميكنه اال احرتامه النه حافظ عىل ماضيه
وتاريخه وهندسته املعامرية ومدنه وكتّابه
وشعرائه .ال اعرف سبب هذا الجشع الذي
يصيبنا هنا يف لبنان ،من دون محاسبة هؤالء
الذين اعتربهم مجرمني النهم يش ّوهون معامل
املدينة .اما “انا” ،فكنت اجلس مع صديقي
حني اخربين عن “االنا” املتضخمة عند اللبناين.
اما عريض “فيلم سينام” فأردت ان اجول فيه
عىل الصاالت السينامئية املهجورة يف بريوت
مثل ريفويل .و”لو جوكون” عكس كرهي للوحة
الشهرية رغم محاواليت الكثرية التصالح معها من
دون ان انجح يف ذلك.
■ عرض “سمري وميشال” يدفعنا اىل طرح سؤال
حول قراءتك للحياة السياسية اللبنانية؟ وهل
مس زعيمني؟
تلقيت انتقادات بسبب ّ
□ انا ال انتمي اىل احد ،واعتقد بأن رسالتي هي حض
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الزعيمني عىل االستيقاظ من هذا السبات ،وهذا
االمر ينطبق اليوم عىل الرصاع السني ـ الشيعي.
اجل تلقيت انتقادات من جمهور املعسكرين .لكن
املضحك ان املنتقدين مل يشاهدوا اصال العرض.
■ ما هي مشاريعك املقبلة؟
□ أكب حاليا عىل فيلم “الرش االوسط” للمخرج
الكيس خوري ،وسنبدأ التصوير يف ترشين االول
عىل ان ننتهي يف غضون عرشين يوما .يتحدث
الرشيط عن ثالث شخصيات يهودية ومسيحية
ومسلمة تعكس الرصاع يف املنطقة.
■ اخربنا عن قصة مرسح الجميزة من الفكرة
اىل التمويل.
□ اقرتحت عىل االخ حبيب زريبة ان آخذ
املرسح واعرض اعاميل مبا انه كان مهجورا،
وافتحه للراغبني يف اقل كلفة ،خصوصا مع
الرشوط املالية القاسية التي تفرضها املسارح
اللبنانية عىل املبدعني ،فوافق للتو .يقوم املرسح
عىل املبادرات الفردية من االصدقاء منذ بدئه.
■ ملاذا الجميزة؟
□ ألن املرسح كان موجودا ،اضف انه قريب
من مرسح “مارون النقاش” حيث انطلقت اول
مرسحية يف لبنان.
■ هل تفكر يف تنظيم لقاءات ومهرجانات
كـ“مهرجان الضحك” او “مهرجان املونودراما”
وتدعو اليه اسامء عربية وعاملية؟
□ نفكر يف هذا االمر ونعتزم اقامة مهرجانات
مونودراما و”مهرجان  ،”Author festاي ان
نختار اربعة نصوص لكاتب مرسحي معني،
ونطلب من خريجي املرسح العمل عىل النص
وتقدميه عىل خشبة مرسح الجميزة .كام اننا
سنحتضن عروضا لرىل حامدة ،وساقدم قريبا
مرسحيتي الجديدة التي اؤديها مع طفلتي.
■ اطالق مرسح الجميزة هل تعتربه مغامرة
محسوبة ام مقامرة عىل املجهول؟
□ يف نهاية االمر اذا مل ينجح سأقفله .لكنها
جرمية ان يكون هناك مرسح متوافر وال
نستغله .الحمد لله كان موسمنا ممتازا.
س.م.

املفكرة الثقافية
■ عرض ونرش رثه الكاريكاتوري بهدف تخليد ذكراه
من خالل ارشفة اعامله وانشطته واطالالته االعالمية
واالكادميية ،ورفع مبادىء وقيم املسؤولية االجتامعية
والدميوقراطية واملشاركة والتنمية عىل ضوء االخالقيات
والسلوكيات التي اعتمدها ،وتنظيم وتسويق جائزة سنوية
تحت عنوان «جائزة بيار صادق» لتشجيع الفنون والثقافة
يف لبنان ،وتنشيط عملية بناء الشبكات مع املؤسسات
العامة والبلديات واملؤسسات الرتبوية ومنظامت املجتمع
املدين بهدف اطالق مشاريع تربوية للمنفعة العامة يف
لبنان ،وتشجيع االبتكارية وخصوصا بني الجيل الناشئ .تلك
هي مهمة «مؤسسة بيار صادق» التي ابرصت النور اخريا خالل احتفال اقيم يف «بيال».
بعد رحيله يف نيسان  2013عن عمر ناهز  76سنة ،تاركا وراءه رصيدا كبريا واساسيا
يف مسرية الكاريكاتور اللبناين ،ابرصت النور اخريا املؤسسة التي ستتوىل مهمة الحفاظ
عىل ارث الراحل .كانت اوىل خطواتها اصدار كتاب يضم اكرث من  54رسام كاريكاتوريا
انجزها الراحل يف الستينات والسبعينات .وقالت غادة صادق ابيال خالل االحتفال الذي
حرضته شخصيات سياسية واعالمية« :ترك لنا بيار صادق محبة وثقة واحرتاما لبعضنا
البعض ( )...ترك لنا شغفا ،عبقرية ،فخرا ،شجاعة وتواضعا .بيار ترك اكرب ارث لتاريخ
لبنان املعارص ،وهو انتاج يومي لخميسن سنة يف الصحافة املكتوبة ،و 28سنة عىل شاشة
التلفزيون .كتب بيار صادق ،وقال بكل فخر وتواضع ان الكاريكاتور فن قائم يف ذاته ال
عالقة له ببقية الفنون .انا اسميه دولة الكاريكاتور».
يضم مجلس ادارة املؤسسة رئيستها غادة ابيال صادق ،ورئيسة مجلس االدارة حنان
ّ
رس املجلس انطوان تادروس ،واالعضاء زياد بارود ووليد صادق وعمر
صادق ،وامني ّ
صادق وفيليب ايب عقل وميشال ليان.
■ الفن الفلسطيني مك ّرما يف «مركز بريوت
للمعارض» .حتى الثالث من آب (أغسطس)،
افتح املركز ابوابه لـ  17فنانا فلسطينيا جاؤوا
من الشتات ومن فلسطني ليحكوا قصة أرض
تن ّكر لها العامل كله ،ولكنهم يقاومون ويبقون
عليها يف فنهم عرب الفوتوغرافيا والرسم
والتجهيز والفيديو.
اسامء تنتمي اىل اجيال مختلفة تجتمع هنا
يف فرصة نادرة الكتشاف كيفية تطور هذا
الفن املجبول بالقضية املركزية فلسطني :نارص
السومي ،بشار حروب ،رفعت اسعد ،سمرا بدران ،تيسري بركات ،منذر جوابرة ،ليىل
الشوا ،رانيا مطر ،بشري مخول ،ستيف سابيال وغريهم يجتمعون ليمدّوا لنا «جرسا إىل
فلسطني» .وهو عنوان املعرض الذي نظمه مارك هاشم ,وقد اختار اقامته ألن لبنان مل
يشهد حتى اليوم حضورا كامال للمشهد الفني الفلسطيني املعارص.
يستمد املعرض عنارصه ومكوناته من فلسطني واالشياء الرمزية التي تدل عليها .هكذا،
قدّم نارص السومي الذي يعيش منذ  33عاما يف باريس تجهيزا عبارة عن صناديق خشبية
وقشور الربتقال وماء من يافا تحت عنوان «ايقونة ليافا» ،فيام لجأ منذر جوابرة اىل صور
املل ّثم (الصورة) ليعيد تركيبها وييضء عىل التغريات التي طرأت عىل مفهوم املل ّثم قبل
اوسلو وبعدها.
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تلفزيون

سمير مراد

جردة الدراما الرمضانية :2014
تفوقت وسوريا تلملم جراحها
مصر ّ

اختتم املوسم الدرامي مع انتهاء شهر الصوم .املحصلة
عودة قوية للدراما املصرية ،فيما برزت االعمال السورية التي
تقارب الجرح املفتوح منذ سنوات في الشام ،وحضر نجوم لبنان
في االعمال املشتركة .لكن التجربتني اللبنانيتني اليتيمتني كانتا
مخيّبتني باستنساخ محبط لشريط اميركي مرة ،وملسلسل
لبناني المع يعود الى عام  1974مرة اخرى
جاء املوسم الدرامي يف رمضان هذا العام
مرتبكا ،السباب كثرية خاصة بالبلد املنشأ.
اال ان العامل املشرتك الذي جعل صنّاع
الدراما والشاشات العارضة يعيدون خلط
اوراقهم ،تزامن شهر الصوم مع مونديال
 .2014هكذا ،جاء االستحقاق الكروي
االبرز ليأخذ رمبا الحيز االكرب من اهتامم
الجمهور .لكن ذلك قد يكون ايجابيا
ايضاً للدراما .اذ سيتاح للجمهور العريب
مشاهدة مسلسالت خارج موسمها االبرز،
اي رمضان .اذ قام بعض القنوات بتأجيل
عرض مسلسالت اىل ما بعد شهر الصوم.

مشهد من املسلسل السوري "ض ّبوا الشنايت".

تعرّض جمال سليمان
لهجوم بعد تجسيده
شخصية جمال عبد الناصر
في "صديق العمر"
قاربت الدراما الشامية
اتون النار املشتعل في البالد

مع ذلك ،ميكن القول بأن التألق االول كان
للدراما املرصية هذا العام.
بعد مواسم متعرثة نتيجة االضطرابات
السياسية واالمنية التي شهدتها املحروسة
منذ ثورة " 25يناير"  ،2011استعادت
الدراما عافيتها كماّ ونوعا ،مع ميل واضح
اىل الضحك والكوميديا .عاد "الزعيم"
عادل إمام يف مسلسل "صاحب السعادة"
(كتابة يوسف معاطي واخراج رامي إمام)
اىل جانبه لبلبة يف اول ظهور لها عىل
جسد املمثل املخرضم
الشاشة الصغريةّ .
هنا شخصية مسؤول يف الحكومة يحال
عىل التقاعد ،فينرصف اىل االهتامم بعائلته
واحفاده وزوجته املتسلطة (لبلبة) .ورغم
ان العمل تخلله عدد من املواقف الطريفة
واملضحكة التي تحصل مع العائلة ،اال
انه رسعان ما وقع يف الرتابة يف منتصفه.
مع ذلك ،يتمتع إمام بسحر فريد يف شدّ
املشاهد.
يف الكوميديا دامئا ،برزت هند صربي
التي عادت هذا املوسم لتؤدي بطولة
"امرباطورية مني" (اخراج مريم ابوعوف)
الذي كتبته غادة عبد العال .وهي نفسها
كتبت مسلسل صربي الناجح "عاوزه
اتجوز" الذي عرض يف رمضان  .2010يقارب
العمل مرص بعد الثورة من خالل عائلة
مرصي تعيش يف لندن منذ سنوات ،تعود
اىل املحروسة بعد الثورة .ييضء العمل عىل
املشكالت االجتامعية والسياسية ،اولها
ظاهرة التحرش املستفحلة يف الشارع،
والفساد والتجارة بالدين ضمن اسلوب
كوميدي خفيف ،ولو انه ُأخذ عىل صربي
املبالغة يف االداء كام هي عادتها.
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عىل ذلك .اتهمت عائلة جامل عبد النارص
العمل بأنه مل َ
يرق اىل شخصيته ،وافتقر
إىل الدقة التاريخية .عىل االقل ،اعرتف
صنّاع العمل بوقوعهم يف الخطأ التاريخي،
فأصدروا رسيعا بيانا اعتذروا فيه ،مضيفني
ان "االخطاء التاريخية التي وردت يف
الحلقات امر يستوجب االعتذار من صنّاع
املسلسل ،وان كانت بعض التواريخ ال تهم
املشاهد يف املقام االول ،الننا نقدم دراما
وليس برنامجاً تعليميا".

نادين نسيب نجيم يف مسلسل "لو".

ايضا عاد محمد سعد اىل شخصية "أطاطا"
التي صنعت نجوميته يف فيلم "عوكل"
( .)2004اطل يف مسلسل "فيفا أطاطا" اىل
جانبه اميي سمري غانم ،اىل اعامل كوميدية
اخرى.
اما يف املسلسالت التاريخية والسريية،
فقد تع ّرض املمثل السوري جامل سليامن
النتقادات كثرية بسبب تقدميه شخصية

الزعيم الراحل جامل عبد النارص يف مسلسل
"صديق العمر" (كتابة ممدوح الليثي
واخراج عثامن ابولنب) .العمل الذي غاص يف
العالقة الغامضة بني الزعيم املرصي واملشري
عبد الحكيم عامر واالحداث املفصلية يف
العامل العريب ،وخصوصاً مرص وسوريا بني
اعوام  1961و ،1967تع ّرض لهجوم مرصي
بسبب لهجة جامل سليامن التي ال تشبه
لهجة عبد النارص .اال ان االمر مل يقترص

مسلسالن لبنانيان فقط
بينام تو ّزع نجوم لبنان عىل االعامل املرصية والسورية ،برزت تجربتان لبنانيتان يتيمتان يف
رمضان  .2014العمل االول هو "ملح الرتاب" الذي عرضته قناة "املنار" .يُعد هذا املسلسل
تكملة ملا شاهدناه يف "الغالبون" بجزءيه االثنني ،و"قيامة البنادق" .اذ واصل توثيق تاريخ
املقاومة اللبنانية ضد العدو االرسائييل ،من دون ان يخلو من قصص الحب الربيئة .اما العمل
الثاين فهو "عرشة عبيد زغار" الذي عرض بنسخته الجديدة عىل قناة  .MTVالعمل املقتبس
عن رواية الغاتا كريستي ،جاء مخيبا فعال لآلمال .زادت هذه الخيبة عند الجيل الذي شاهد
نسخته االوىل عام  1974التي توالها املخرج جان فياض ،وادى بطولتها املرسحيان اللبـنانيان
الكبريان انطوان ولطيفة ملتقى .دخل هذا العمل ذاكرة الجمهور اللبناين ،وظل مثاال مرشقا
للحقبة الذهبية التي عاشها "تلفزيون لبنان" .اال ان النسخة الجديدة التي حملت توقيع
الكاتب طوين شمعون واملخرج اييل حبيب مل َ
ترق اىل املستوى املطلوب ،وخلت من التشويق
والرعب .بل قاربت الكوميديا باداء املمثلني املبالغ به والكاريكاتوري.

الجدل الذي رافق "صديق العمر" تواصل
مع مسلسل ضخم هو "رسايا عابدين"
(كتابة الكويتية هبة مشاري حامدة
واخراج عمرو عرفة) .العمل الذي ادى
بطولته النجم السوري قيص خويل يف اوىل
تجاربه يف املحروسة ،واجه ايضا حملة
بسبب املغالطات التاريخية التي وردت
فيه .منذ بدء عرض حلقاته يف شهر الصوم،
اكب املؤرخ املرصي ماجد فرج عىل تدوين
كل خطأ تاريخي يف املسلسل عىل صفحته
الخاصة عىل فايسبوك .وذهب فرج اىل
اتهام العمل بانه "مؤامرة عىل الخديوي
اسامعيل وعىل تاريخ مرص وسمعتها
وهويتها" ،علام ان العمل يرصد حياة
الخديوي اسامعيل خامس حكام مرص من
االرسة العلوية من عام  1863حتى عام
 .1879هذا الهجوم مل يدفع صنّاع املسلسل
اىل االعتذار كام كانت حال "صديق العمر".
الكاتبة هبة مشاري حامدة ردّت يف منابر
اعالمية عدة بأن "رسايا عابدين" مستوحى
فقط من القصص التاريخية التي عاشتها
مرص ،لكنه ال يرمي اىل توثيقها.
بعيدا من كل هذا الجدل ،فإن تجربتني
دراميتني صنعتا ألق الدراما املرصية يف
رمضان  .2014العمل االول هو "سجن
النسا" املقتبس عن قصة الكاتبة املرصية
العسال ( 1933ــــ  )2014التي
فتحية
ّ
رحلت يف حزيران قبل ان ترى قصتها
مجسدة عىل الشاشة الصغرية .بعد
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"ذات" الذي ادت بطولته يف رمضان
املايض ،عادت املمثلة املرصية نيليل كريم
لتفرض نفسها رقام صعبا يف "سجن النسا"
الذي شهد تجدد تعاونها مع املخرجة
املبدعة كاملة أبو ذكرى والكاتبة مريم
نعوم .املسلسل االجتامعي شدّ املشاهد
منذ حلقاته االوىل بلغة فنية تبتعد عن
الكليشيهات ،ومبواضيع تقع يف صلب
الراهن مثل الفساد والفقر والتحرش
وغريها من شوائب املجتمع املرصي .كل
هذا من خالل البطلة غالية (نيليل كريم)
السجانة التي ورثت املهنة عن والدتها.
ّ
يف سياق املسلسالت املرصية التي برزت
هذا العام ،نذكر املسلسل التشويقي
"السبع وصايا" (اخراج خالد مرعي وتأليف
محمد أمني رايض) .مسلسل غريب فعال
يتكل عىل البطولة الجامعية ،ويحيك قصة
سبعة اوالد يقتلون اباهم بغية الحصول
عىل املرياث .متيزت الحلقات بالوترية
الرسيعة واملشوقة ،ومبفاجأة يف نهايتها،
فيام جاء اداء املمثلني مبهرا مثل سوسن
بدر وصربي فواز ورانيا يوسف.
من مرص اىل سوريا .هذه السنة ،حاولت
دراما الشام مقاربة اتون النار املشتعل يف

قيص خويل يف مسلسل "رسايا عابدين".

جامل سليامن مجسداً دور جامل عبد النارص يف مسلسل "صديق العمر".

"عشرة عبيد زغار"
مخيّب مقارنة بنسخة
الكبيرين انطوان
ولطيفة ملتقى

البالد منذ سنوات بحيل مختلفة اوالها
الكوميديا ،فيام راحت اخرى اىل البيئة
الشامية ،البضاعة الرابحة يف كل املواسم.
فشاهدنا "باب الحارة  ،"6و"الغربال"،
و"بواب الريح" الذي اعاد دريد لحام اىل
هذا النوع من االعامل بعد غياب عقود.
امللفت ان الدراما الشامية مل تحظ بنسبة
املشاهدة املتوقعة .بل عىل العكس،
تع ّرضت لهجوم عنيف خصوصا "باب
الحارة  "6الذي ا ُّتهم بتشويه الصورة
الحقيقية للشام .يف املقابل ،تألقت االعامل
املستوحاة من االزمة اولها املسلسالت
الكوميدية ،وتحديداً "بقعة ضوء "10
و"الحقائب /ضبوا الشنايت" .العمل االول
الذي هو كناية عن لوحات كوميدية
(مجموعة كتّاب ارشف عىل نصوصهم
حازم سليامن واخراج عامر فهد) توغل يف
يوميات السوريني يف ظل االزمة ،وتطرق
اىل انعكاساتها عىل الناس اجتامعيا
واقتصاديا من ضمن اسلوب طريف وذيك.
هكذا فعل "ضبوا الشنايت" (كتابة ممدوح
حامدة واخراج الليث حجو) الذي ص ّور
يوميات عائلة يف الشام يتنازعها قرار

عدد  - 11آب 2014

اىل هول الدمار الذي ّ
حل بالشام.
يف املحصلة ،يبدو ان الدراما القريبة اىل
واقع الناس وحارضهم ال تزال قادرة عىل
استقطاب املشاهد رغم اآلالم الكثرية التي
قد تحملها.

سالفة معامر وعابد فهد يف مسلسل "قلم حمرة".

الهجرة والرحيل يف اطار فكاهي وعميق
معا ،مع نخبة من النجوم امثال بسام
كوسا وضحى الدبس وامل عرفة وامين رضا
ونادين تحسني بك.

بلغ االمر بمسلسل "لو"
الى حد استنساخ حرفي
ملشاهد من الفيلم
اذا كانت الكوميديا قاربت االزمة السورية االميركي "خائنة"

مخففة من ثقلها الذي ينوء تحته املواطن
السوري ،اال ان عملني آخرين غاصا يف
جراح سوريا عميقا ،فنجحا ايضا يف شدّ
املشاهد رغم االوجاع والجراح التي نكآها.
العمالن هام "قلم حمرة" (تأليف يم
مشهدي واخراج حاتم عيل) الذي ابدعت
بطلته سالفة معامر يف دور املعتقلة يف
سجون النظام ،والثاين "حالوة الروح" الذي
اخرجه التونيس املعروف شوقي املاجري
وكتبه املمثل السوري رايف وهبي الذي
قدم يف رمضان املايض مسلسل "سنعود
بعد قليل" ،وقارب جراح سوريا ايضا .مع
ابطاله روال حامدة وخالد صالح ونرسين
طافش وجالل شموط ورايف وهبي ودانا
مارديني وغريهم ،قدّ م املاجري لوحة مؤملة
وقاسية عام أ ّمل بسوريا وال يزال من خالل
قصص الناس ،ومعاناتهم وبروز ظواهر
وتجارة جديدة بآالمهم وبإرثهم الحضاري،

مكسيم خليل ودانا مارديني يف مسلسل "حالوة الروح".

لكن اين الدراما اللبنانية من كل ما يجري؟
هذه املرة و ّزعت الدراما نجومها عىل
مرص وسوريا ،فكانت االعامل املشرتكة
هي السمة الغالبة .ظهر نجوم لبنان يف
اعامل مرصية وسورية كثرية ،مثل كارمن
لبس يف "رسايا عابدين" ،ويوسف الخال
ونادين نجيم يف "لو" .لكن امللفت هذا
املوسم كانت االقتباسات الحرفية عن
االعامل االصلية .صحيح ان القامئني
عىل مسلسل "لو" (كتابة بالل شحادات
ونادين جابر واخراج سامر الربقاوي)
اعلنوا خالل املؤمتر الصحايف الذي اقيم
للمسلسل انهم اقتبسوه عن الفيلم
االمرييك الشهري "خائنة" للمخرج الربيطاين
ادريان يل .اال ان احدا مل يتوقع ان يصل
االقتباس اىل حد استنساخ حريف لعدد
وافر من املشاهد ،اضافة اىل عدم ذكر
اسم الفيلم يف "ترت" املسلسل.
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كتاب الشهر
سمير مراد

"الربيع العربي" املجهض
تحت مجهر بول مايسون
عام  ،2011بعد الصوت الهادر اآليت من تونس
قبل ان تنتقل العدوى الحقا وتكرب رقعتها
ككرة الثلج ،نرش الصحايف الربيطاين بول
مايسون ( )1960عىل مدونته الئحة بعرشين
سببا للثورات املتنقلة يف العامل العريب مرورا
باليونان ،فحركة "احتلوا وول سرتيت" يف
الواليات املتحدة ،وبريطانيا وايران والبحرين
وصوال اىل سوريا وغريها .بعد سنة متاما ،نرش
املراسل امليداين الحائز جوائز عاملية عدة
كتابه "ثورات يف كل مكان ـــ الدوافع الكامنة
واالسباب التاريخية" .هذا العمل املهم الذي
يجمع بني التحقيقات امليدانية واملعلومات
التاريخية والرسد الروايئ الجميل ،انتقل اخريا
اىل لغة الضاد عن "رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش" (ترجمة وهب الحاج حسن ،تدقيق
لغوي حبيب يونس).
رؤوس االقالم التي نرشها الصحايف املتخصص
وسعها يف هذا الكتاب الذي جاء
يف االقتصادّ ،
بعد تجواله بدءا من مرص اىل اثينا ومانيال.
يشدّد مايسون يف مستهل كتابه عىل عدم
ادراج عمله يف خانة "علم االجتامع" بل
انه صحافة .اال ان الكتاب نذر قليل من
كل اختصاص .اذ يجمع بني علم االجتامع،
والتاريخ ،والصحافة ،والتدوين االلكرتوين روح
العرص ،اضافة اىل بعض النظريات والرؤى
االقتصادية املهمة لفهم خلفيات الحراك الذي
استعر عىل حني غرة.
اذا اردنا الدقة ،فان هذا العمل يستكشف
اسباب اندالع الكثري من االحتجاجات والثورات

والحروب االهلية والثورات االلكرتونية ما بني
عامي ( 2009العدوان عىل غزة والتضامن
العاملي مع القطاع ضد الهمجية االرسائيلية)
و 2011يوم ارضم البائع التونيس الج ّوال
محمد البوعزيزي النريان يف جسده ،فاعلنها
ثورات عىل امتداد رقعة العامل العريب ،وبدأ
سقوط الديكتاتوريات كقطع الشطرنج قبل
ان تصبح االمور اكرث تعقيدا .لهذا الهدف،
سافر مايسون اىل القاهرة ومانيال واثينا وابعد
ليقدّم هذا االصدار.
منذ البدء ،يجزم مايسون باننا "وسط ثورة

غالف الكتاب.

سببها االنهيار القريب القتصاد السوق الحر
وتحسن ملحوظ عىل صعيد االبتكارات
ّ
التكنولوجية بالتزامن مع ارادة جامعية
لتحقيق الحرية الفردية ونقلة نوعية للوعي
البرشي بازاء مفهوم الحرية .لقد قلبت االزمة
االقتصادية املوازين ،فاصبح القاهر مقهورا،
يف حني وجد املقهورون انفسهم مضطرين اىل
تبنّي تكتيك ارسته قبلهم حركات احتجاجية
سابقة".
يقسم الكتاب اىل عرشة فصول ،يستهلها
مايسون بتحقيق ميداين من القاهرة بعنوان
"اآلن وقد ارشقت الشمس :ملاذا مل تنته ثورة
مرص" .يواكب الفصل يوميات املرصيني عشية
"ثورة يناير" عام  .2011لقاءات مع املرصيني
العاديني ،وخصوصا العامل والزبالني ييضء
فيها عىل بؤس الحال والعنرص االقتصادي
الذي كان اساسيا يف التم ّرد .وييضء عىل
دور مواقع التواصل االجتامعي يف تشجيع
املرصيني عىل النزول اىل الشارع وكرس حاجز
الخوف الذي ما انفك يقبض عىل حياتهم يف
ّ
ظل نظام حسني مبارك.
يفرد مايسون مساحة ال بأس بها يف هذا
الفصل لالضاءة عىل الطبقة العاملة والنقابات
العاملية التي كانت اساسية يف ترجيح كفة
الثورة .وكان نظام حسني مبارك يدرك متاما
خطورتها وتأثريها ،فحاول طوال حكمه
مامألتها ومغازلتها ومنحها امتيازات اقتصادية.
لكن فساد الطبقة الحاكمة ومشاريع التوريث
كانتا النقطة التي افاضت الكأس .املهم يف
هذا الفصل ان مايسون يشري اىل ان "مرشوع
جامل مبارك النيوليربايل للخصخصة ومصادرة
الرشكات التجارية لالرايض ،كان مصونا
من صندوق النقد الدويل وكبار السياسيني
االوروبيني من طوين بلري وبيرت ماندسلون اىل
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وزير الصناعة الفرنيس اريك بيسون ،وبالطبع
سيلفيو برلسكوين ،اضافة اىل كثريين من
رجال االعامل الذين كانوا يجتمعون سنويا يف
دافوس" .كانت كل مشاريع جامل مبارك تدار
من لندن.
يف الفصل الثاين املعنون "مل يتوقعها احد:
كيف فشلت مخيلة العامل الجامعية؟"،
يتوقف مايسون طويال عند االعالم الغريب
ومدى جهله بهذه البقعة من العامل .لطاملا
كانت الصورة الشائعة عن العرب يف االعالم
الغريب انهم "عرق خامل يتسم بالعنف"،
وكانوا يوسمون دوما اما يف خانة "االرهاب"
او "املشكالت املستعصية" .حتى ان الخرباء
العامليني ،اقتصاديني وسياسيني ،مل يتوقعوا ان
الجسد العريب سيشتعل بهذه الطريقة .يشري
مايسون اىل املفكر الفلسطيني الراحل ادوارد
سعيد الذي ن ّبه الغرب اىل نظرته القارصة يف
االملام مبنطقة الرشق االوسط.

نموذج اجتماعي مشترك
بني كل الحركات االحتجاجية،
هو حامل الشهادة العاطل
عن العمل

يتو ّغل مايسون يف آلية عمل االعالم ،مستشهدا
باملفكر االمرييك تشومسيك وكتابه "صناعة
التوافق" الذي ابرز اساليب الرأساملية يف
التحكم باالعالم وارساء نهج جديد من
السيطرة .فهل ان وسائل التواصل االجتامعي
كرست فع ًال هذه السيطرة؟ رمبا كانت
االنرتنت اداة فاعلة يف يد الناشطني الثائرين،
اال انه لن يستطيع ابدا التأثري يف قدرة الرشكات
عىل التحكم باالعالم ،وسيبقى االخري بوقا لها
يساهم يف تعزيز وجودها تسويقا وانتشارا ،ما
"ينذر بالح ّد من اي رؤى مستقبلية لالنرتنت
كوسيلة اعالمية دميوقراطية".
"ملاذا تأججت يف كل مكان؟ الجذور
االجتامعية لالضطراب الجديد" هو عنوان
الفصل الرابع من الكتاب .يغوص مايسون
عميقا يف ما يعتربه "ثورة" معلنا اقتناعه التام
بذلك ،بل يقول بان هذا االحتجاج العاملي
يشبه ثورات  ،1848و ،1830و ،1789حامال
ايضا مالمح من ربيع براغ ،وحركة الحقوق
املدنية االمريكية .اال انه مع ذلك يشدد عىل
فرادة االنتفاضات الحالية.
لكن ما هي العوامل التي ادت اىل هذه
الثورات؟

يشري الباحث اىل ثالثة اسباب ،اولها انهيار
النموذج النيوليربايل واالزمات االقتصادية
التي و ّلدها .ويشدد مايسون هنا عىل ان
هناك منوذجا اجتامعيا مشرتكا بني كل
الحركات االحتجاجية الحالية هو حامل
الشهادة الجامعية من دون مستقبل.
فالحجم الهائل من الطالب العاطلني عن
العمل نقل االضطراب اىل رشيحة اكرب من
السكان .وهذا ينطبق عىل العامل املتقدّم كام
عىل الدول النامية .افضل دليل عىل ذلك
البوعزيزي املتع ّلم الذي اجربه ضيق ذات
اليد عىل العمل كبائع ج ّوال ،ما دفعه اىل
ارضام النار يف جسده غضبا .هو مل يتمكن
من الحصول عىل عمل النه "يف ظل نظام
ديكتاتوري يفتقر اىل املعارف املالمئني"
والواسطة .اىل هذا العامل االسايس ،يضاف
عامل الثورة التكنولوجية واهمية االعالم
االجتامعي يف تشكيل ثورات  .2011صحيح
ان ثورة االتصاالت الرقمية جزء يسري من
ثورة تكنولوجية اوسع طاولت التجارة،
والصناعة ورسعة االكتشافات الطبية ،وطبعا

من انتفاضات الشارع املرصي.

عامل املال .لكن االهم انها م ّكنت البرش من
والترصف باستقالل
التفكري يف ما يريدون،
ّ
اكرب ،والحصول عىل املعرفة التي يريدونها.
افضل مثال عىل ذلك الثورة املرصية حيث
اتخذ الشباب قرارات مصريية يف كانون االول
 2010وشباط  2011وتج ّمعوا عرب صفحة
"كلنا خالد سعيد" عىل الفايسبوك.
يصل مايسون اخريا اىل العنرص االهم ،وهو
التغري يف الوعي االنساين بفضل وسائل
التواصل والثورة املعلوماتية ،وهذا ما يع ّد
املك ّون االهم للحركات االحتجاجية بحسب
املؤلف .يشري اىل ان الباحثة والعاملة
االوسرتالية مارغريت ويرثيم قالت ان
الناس يستخدمون االنرتنت بهدف "خلق
ساحة فكرية جامعية" ،مستشهدا بقناع
"فانديتا" وعبارة "الشعب يريد اسقاط
ِّ
كتجل
النظام" ،وانتشار االوشام عىل االجساد
لهذا الوعي الجامعي عىل مواقع التواصل
االجتامعي.
يغوص الباحث بالتفصيل يف هذه العوامل،
مستعيدا شواهد تاريخية لثورات سابقة،
ومقارنا اياها مع ما يحصل اليوم.
يبقى سؤال :ماذا بعد؟
يخلص مايسون اىل ان عامل حقوق االنسان
والدميوقراطية والبحبوحة النسبية التي
نعمت بها الطبقة العاملة يف الغرب بعد عام
 ،1945هو اليوم يف خطر .اما الثورات الحالية
فستستمر طاملا ان هذه الركائز يف خطر.
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واجهة املكتبات
■ اسلوب جديد ومبتكر يف التسويق لكتابه،
خرج به محمد بركات .ح ّمل الروايئ الشاب
مقطعا عىل يوتيوب يع ّرف بروايته "محاوالت
اغتيال عيل" ("رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش") الذي هو اشبه بسرية الكاتب من
الطفولة مرورا باملدرسة التي طرد منها النه
قدّم جوابا غري تقليدي مل يعجب املعلمة،
وصوال اىل االحزاب والسياسة ومكابدات
الحياة الزوجية واملهنية.
■ اسئلة فلسفية ووجودية يطرحها االعالمي
والسيايس هرني صفري يف روايته االوىل
"اشنار" الصادرة عن "هاشيت انطوان" .من
خالل قصة اشنار امري بيبلوس الذي غادر
مملكة والده بحثا عن املطلق ،وسافر اىل
اثينا حيث تع ّلم عىل يد افالطون ،ثم عاد
اىل افقا ليكتشف الحب ،يع ّرفنا الكاتب اىل
ابرز فالسفة اليونان وحضارتهم ورصاعاتهم.
اولوية الكتاب "ليس رسد قصة بقدر ما هي
عرض لحوار حول املسائل الفلسفية والوجودية".
■ ماذا يحدث عندما يتقدّ م بنا العمر
ونتعدى الخمسني والستني والسبعني؟
هل هناك وسائل كفيلة بالحفاظ عىل
قدراتنا العقلية والفكرية والذهنية؟ هذه
املعضلة يعالجها الباحث يف "عقل دائم
الشباب ـ منع شيخوخة الدماغ وامراضه"
("الدار العربية للعلوم ـ نارشون").
يقدّم لنا الباحث االمرييك وليام تيبت ملحة
موسعة لفهم آليات عمل الدماغ .ثم ينتقل
اىل تقديم حلول عملية وارشادات كفيلة مبساعدة االفراد عىل تغيري
مسار التدهور املعريف الذي تس ّببه الشيخوخة.
■ يخوض الروايئ والكاتب اليمني حبيب
عبد الرب رسوري يف املح ّرمات واملحظورات
والتابوهات .روايته الجديدة "ابنة سوسلوف"
الصادرة عن "دار الساقي" تعكس واقع
اليمن املعارص وتاريخ عدن التي تتح ّول اىل
مدينة مقهورة من ّقبة ،بعدما كان لها من اسم
الجنّة نصيب .يخوض يف هذا الواقع املر ّكب
من خالل قصة عمران الذي متوت زوجته يف
تفجري ارهايب يف فرنسا.

يعود عمران اىل اليمن الذي اتحد شامال وجنوبا وانترشت فيه السلفية
الدينية حتى وصلت اىل عدن ،مدينة صباه .تندلع ثورة فرباير يف اليمن،
فينزل اىل الساحات حامال احالما قدمية وفكرا علامنيا متن ّورا بينام يثور
السلفيون عىل نظام كان راعيهم عىل الدوام.
■ "الحيوانات ايضا تنام" عنوان القصة
املوجهة اىل االطفال التي اصدرتها
الجديدة ّ
اخريا "دار الساقي" .مع املؤلفتني روال
شامي الحص ورانيا سليم الحاج والرسامة
يارا بستاين ،يذهب االطفال يف نزهات ليلية
ممتعة ،ليكتشفوا كيف تنام الزرافة والقرد
والعصفور والسنجاب .قصة تح ّفز خيال
الطفل ومتدّه باملعرفة واملتعة يف آن.
■ الرواية رحلة البطلة جامنة يف البحث عن
هويتها املمزقة ،من طفولتها املبكرة برفقة
شقيقتها يارا ،برعاية عمتها يف عامن ،مع أب
كان لسنوات مجرد صوت يأيت عرب الهاتف ،ثم
االنتقال اىل رعايته يف تونس حيث يتحول اىل
حضور ثقيل يسبب القلق والتوتر ،وأم غائبة
اال يف احاديث العمة وبعض النسوة ،ثم الزوج
ووالدته ذات الرتكيبة الغرائبية ،واخريا العالقة
مع االحتالل يف محطة مهمة من حياتها.
مآس فردية وجامعية ورحلة شتات طويلة ترويها لنا الكاتبة الشابة مايا
ابو الحيات يف عملها "ال احد يعرف زمرة دمه" الصادر عن "دار اآلداب".
تحيك الكاتبة املأساة التي عاشتها وتعيشها االرس الفلسطينية بسبب
االحتالل االرسائييل الذي ما انفك ميزّقها ويشتتها يف جهات االرض االربع.
■ اخريا انتقل "الحب عن بعد ـ امناط حياتية
يف عرص العوملة" اىل املكتبة العربية عن "دار
الجمل" (ترجمة حسام الدين بدر) .يف هذا
العمل املهم ،يقوم الباحثان االملانيان اولريش
بك واليزابيت بك ـ غرنزهايم بتقيص اشكال
العالقات البعيدة والحب والحياة العائلية يف
عرص العوملة وثورة االتصاالت .هكذا ،نرى
عائلة حيث الجدود يف سالونيكا ،واالحفاد
يف لندن يتحادثون عرب برنامج الـ"سكايب"،
وثنائيا اوروبيا يستطيع اخريا االنجاب من خالل االم البديلة .هذه العالقات
البعيدة ادّت بحسب الباحثني اىل ما ميكن تسميته بـ"العائالت العاملية"
حيث افرادها متف ّرقون يف بلدان وقارات مختلفة .اال انها تتشارك قاسام
واحدا يف ما بينها :انها الحضن حيث تنصهر كل اشكال العوملة وتجلياتها يف
حياتها الشخصية .هكذا ،يتو ّغل الباحثان يف عمق هذه العائالت ويضيئان
عىل تغيرّ مفهوم الحب يف كنفها ،والعالقات الصعبة بعض اليشء التي
تنسجها يف ما بينها.
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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
المديرية العامة لألمن العام  -مكتب شؤون اإلعالم
رقم الهاتف - 01/425704 :رقم الفاكس01/429074 :
www.general-security.gov.lb
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تربية
بين “العنف االسري” واستعداد الرجل الستقالل المرأة

فضل ضاهر :املجرم منذ الوالدة
متطور في العلوم الجنائية
مفهوم
ّ
في مراقبة اسلوب الجرائم
التي ذهبت ضحيتها نساء
في االعوام االخيرة على يد
ازواجهن ،وتحولت دافعا القرار
قانون حماية املرأة من العنف
االسري ،اسباب غير معلنة لهذا
القتل بدم بارد وسادية مطلقة
تتلذذ بعذاب الضحية ،فيما
يدل االسلوب في الغالب على
هوية الفاعل وخفايا مشاعره
املبطنة
تحمل رؤية فعل قتل النساء عىل طرح
تساؤل :ملاذا يلجأ الرجل اىل اجرام كهذا
يصبح معه العنف وسيلة مفضلة لديه
مس
للتعبري عام يعتمل يف داخله؟ هل ّ
سلطته التي حصل عليها بالوالدة يقوده
اىل هذه الخامتة؟
مثة خيط رفيع بني سعي املرأة اىل استقالل
يقتيض ان يتهيأ له الرجل ،وبني تعنيف
ميارس عليها حتى املوت.

العميد املتقاعد الدكتور فضل ضاهر.

بعد صدور اول حكم قضايئ عىل رجل
القرتافه جرم الرضب وااليذاء ومحاولة
قتل زوجته قىض بسجنه تسعة اشهر،
ودفع مبلغ  20مليون لرية اىل املدعية
تعويض االرضار التي لحقت بها ،ارتأت
«االمن العام» الخوض يف االسباب غري
املبارشة الرتكاب هذه الجرائم ،فالتقت
رئيس االستشارية للدراسات االسرتاتيجية
واالمني العام للمركز اللبناين لتطوير حكم
القانون العميد املتقاعد الدكتور فضل
ضاهر ،الحائز دكتوراه يف العلوم الجنائية
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والعقابية ،فاعترب ان لالعالم دوره يف
العنف وتأثريه عىل االفراد ،مطلقا نداء اىل
املعنيني بتدريس مادة االعالم االمني يف
الجامعات .اما قضية سفاح القرىب التي مل
يتطرق اليها قانون العنف االرسي ،وفاقت
نسبة تغلغله يف املجتمع اللبناين ،% 12
فمن الواضح ان «التطبيع معها بدأ يف
بالدنا» يقول العميد ضاهر يف الحوار
اآليت:
■ اذا راقبنا اسلوب ارتكاب الجرائم يف
حق املرأة يف االعوام االخرية ،نرى ان هناك
اسبابا غري مبارشة .ما هي دوافعه غري
املعلنة؟
□ من موقعي كباحث جنايئ واكادميي
يهمني تسليط الضوء عىل رضورة الدقة يف
املفاهيم .مجرد القول «حامية املرأة من
العنف االرسي» نكون قد اسأنا اليها من
خالل هذا التمييز املوجود يف االتفاقات
الدولية ايضا ،باعتبارها مكونا يتساوى
مع الرجل .اما بالنسبة اىل االسلوب الذي
ترتكب به الجرائم ،فنحن نلجأ يف االعامل
الجنائية اىل التحليل ملعرفة هوية الشخص
او الجامعات التي ترتكب الجرائم من
خالل االسلوب الذي تتبعه ،النه يعطي
مؤرشا للفئة التي ارتكبت الفعل الجنايئ،
وتكون لها اسباب ذاتية يف اختيار اسلوب
معني من دون سواه .ال اقصد بكالمي
االسباب النفسية فقط ،بل قد تكون هناك
اسباب فيزيولوجية ايضا ،اىل املؤثرات
الخارجية املرتبطة باملحيط االجتامعي
وما اكتسبه الفرد من التنشئة والرتبية
والثقافة االجتامعية .هذه االمور نضعها
يف خانة تحليل العنف عموما .اما بالنسبة
اىل العنف االرسي ،فانا اراه ثاليث االضلع،
اي بني الوالدين ،وبني الوالدين واالوالد،
وبني االوالد .لست هنا يف موقع التربير،
بل يف موقع الباحث االجتامعي املؤمتن
عىل تسليط الضوء عىل االسباب ولفت
النظر اىل اهمية معالجتها ،يك ال يستمر
هذا االسلوب يف بشاعته .الخالفات

املقال
العنف ضد املرأة…
والعُ َقد املوروثة
بعدما اخذ قانون حامية املرأة من العنف االرسي مساره التنفيذي ،يف االول
من متوز ،يف اول حكم قضايئ عىل رجل حاول قتل زوجته ،كان ال بد من
التوقف عند مسألة العنف ضد املرأة التي ال تزال قامئة ،وال نرى لها نهاية
يف املستقبل القريب رغم اقرار قانون يحميها من العنف .اعتاد الرجال عىل
هذا السلوك منذ الوالدة بسبب الرتبية التي تلقوها يف طفولتهم وشبابهم،
وتالزمهم حتى اخر العمر ،والتي تسعى يف منطلقها اىل التمييز بني الرجل
واملرأة يف املستويات شتى .فالعائلة ،قبل املجتمع ،تعطي الحق للرجل يف
االستبداد باملرأة يك يثبت رجولته.
من هذه النقطة ينطلق املفهوم الرتبوي السائد منذ مئات االعوام يف مجتمعنا،
وال يزال ساري املفعول يف النفوس رغم التقدم الذي نشهده يف املجتمع .لكن
يف القشور فقط ،واتباع رصعات املوضة ،وما شابه ذلك .اما يف العمق فال
تجديد ،وال اصالح ،وال نفض للغبار املتعفن واقتالع الجذور املهرتئة التي تهز
كيان املرأة ،وال معني لها من اقرب املقربني اليها حتى .ال تزال النظرة اليها
دونية رغم تقدمها العلمي والفكري الذي اصبحت من خالله عىل الصعيد
املهني ،منافسة جدية للرجل.
اذا مل نحاول االشارة اىل مكمن العلة عىل هذا الصعيد ،لن تكون مثة حلول
جدية تخفف من مأساة العنف ضد املرأة املتواصل يف املفهوم الرتبوي والنظرة
اليها كانسان مسلوب الحقوق منذ الوالدة.
ال نهاية لهذه املعاناة اال يف الرتكيز عىل االسلوب الرتبوي بهدف تغيريه من
الجذور ،يف العائلة قبل اي مكان اخر.
لكن السؤال الكبري واملقلق يف آنَ :من سيتوىل املهمة؟ َمن الذي يغيرّ الذهنية
السائدة عند االهل يف التمييز بني االبنة واالبن يف ابسط املسائل حتى؟
ال جواب واضحا حتى االن .لكن يبقى ان نعرف ما هو املرتتب عىل املرأة
القيام به لتفكيك العقد املوروثة التي تالحقها من املهد اىل اللحد؟ فهي ال
متلك غري الشكوى والقانون الذي صدر اخريا لحاميتها من العنف ،والذي ال
يزال مجحفا يف حقها كانسان غري محمي اال من القدر وما يجلبه من حسنات
احيانا ،ومن سيئات مبطنة ال يدركها احد احيانا اخرى.
ان قدرها املواجهة .لكن كيف؟ بأي سالح؟ اين هي عنارص القوة لديها امام
واقع يعنّفها ،احيانا ،حتى املوت عىل مرأى من الجميع ،وال َمن يحاسب وال
َمن يدين؟
انه املوت الذي يالحقها منذ الوالدة ،ظلام وقهرا ،كونها انثى ال اكرث وال اقل.
هل مورس الوأد ،يوما ،عىل رجل؟
هنا تكمن الحقيقة امل ّرة واملؤملة التي يعرفها الجميع .لكنهم ينكرونها.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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التي تحصل داخل الجدران االربعة
غالبا ما تكون اسبابها تافهة وسخيفة.
ولو حصلت خارج االرسة وبني افرقاء
غرباء قد ال تؤدي اىل النتائج ذاتها .تعود
اسباب العنف االرسي اىل عدم التوازن
بني االب واالم ،واالهل واالوالد .فالرجل
الذي يتعرض لالساءة خارج منزله ،يفكر
الف مرة قبل الرد عىل َمن اساء اليه ،لكن
ضمن ارسته ال يتحمل كلمة مسيئة من
زوجته .مرد ذلك اىل الضعف يف االنتامء،
والوالء واالحرتام للروابط االرسية التي
تزداد يف مجتمعنا يوما بعد يوم ،وخصوصا
يف البيئة التي هي عىل متاس مبارش مع
اجواء املدينة ومنط الحياة فيها .لكن يف
الريف اللبناين ،عىل سبيل املثال ،ما زلنا
نجد العالقة املتوازنة املبنية عىل االحرتام
النابع من الثقة يف الذات .لذا يعامل
الرجال زوجاتهم باحرتام .يف املقلب
االخر ،القريب من املدن ،نرى سلم القيم
واملقاييس داخل االرسة انقلب رأسا عىل
عقب .فالتقاليد التي نشأنا عليها تخلت
عنها هذه العائالت بنسبة  .% 80هناك
نوع من توجه نحو فرط عقد هذه العالقة
الحميمة والدافئة التي كانت موجودة
داخل االرسة ،وتحولت عالقات متوترة
ومتأزمة وقلقة ،تأيت املؤثرات االجتامعية
واالقتصادية لتزيدها حدة وتوترا .اقصد
بكالمي البطالة ،عدم تكافؤ الفرص يف
املجتمع ،عدم احرتام املعايري املوضوعية
للرتقي يف العمل .لهذه املسائل تأثرياتها
يف خلق دوافع عنفية لدى االشخاص .اما
توسع البيئة العنفية املحيطة بنا جميعا
والتي نعيشها من خالل االعالم ،عرب
التلفزيون واالفالم والربامج والتفجريات
يف الشوارع ،وسهولة الحصول عىل ادوات
الجرمية ،فقد لعبت دورها يف التأثري عىل
سلوكيات االنسان .عندما يشاهد ابن
خمسة عرش عاما اشالء انسان تنقل يف
اكياس من النايلون ،سيفقد ثقته بنفسه
وباالنسان كقيمة يف ذاته .اذا مل يقم

ال يجوز استجواب قارص يف مركز امني سبق ان تعرضت لتحرش جنيس

املجتمع اللبناني تطبّع مع
سفاح القربـى الذي فاقت
نسبته  12في املئة

(املفتش املتمرن روين هربا).

بحمل كيس هذه االشالء بنفسه ،لن
يشعر بأي وخزة ضمري ،النه سبق وتآلف
مع هذا املشهد .ما نراه عىل شاشاتنا من
مشاهد عنفية يف اطار السبق الصحايف،
يساهم يف تعزيز هذه املشاعر من خالل
التطبيع معها .مثة ضوابط نسميها االعالم
االمني غري موجودة يف لبنان .لذا اوجه
ندايئ يف هذا الصدد اىل املعنيني لتدريس
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هذه املادة يف الجامعات .امتنى عىل وزير
الداخلية نهاد املشنوق ان يسعى اىل
تفعيل غرفة العمليات يف مجلس االمن
الداخيل املركزي ،وتحويلها خلية امنية
اجتامعية دامئة ،عىل ان تضم الحريف
واالعالمي واالمني عىل نحو يعطي االعالم
دوره االيجايب يف خدمة االمن االجتامعي،
من دون ان يتعارض هذا االمر مع الحرية
االعالمية .من ناحية اخرى ،برز تطور يف
العلوم الجنائية عىل يد علامء وباحثني،
اذكر عىل سبيل املثال الطبيب الرشعي
االيطايل سيزار لومربوزو الذي تحدث
عن املجرم منذ الوالدة .هناك شخصيات
طبعها عنفي ورشس نتيجة عوامل
بيولوجية وفيزيولوجية ،اىل شخصيات
عنفية نتيجة التأثريات املبارشة للعنف
الذي تعيشه يف محيطها ،وخصوصا يف
العائلة ،من االصول اىل االحفاد .اىل
ذلك كله ،هناك مفهوم حديث للعقوبة
الذي ال يهدف اىل التخلص من الجاين،
بل تخليصه من االسباب التي تؤدي اىل
العمل االجرامي.
■ يرى املحللون ان االنسان الذي يلجأ اىل
تعنيف اآلخر هو معنّف سابق ،مل يستطع
حينها القيام برد الفعل والتمرد عىل َمن
عنّفه ،فيلجأ ـ وان متاخرا ـ اىل االسلوب
ذاته بهدف التخلص من الشعور بالتقصري
تجاه نفسه .هل هذا صحيح؟
□ مثة مدارس عدة يف علم النفس
االجتامعي ،ويف كل مدرسة هناك اكرث
من اتجاه .ما تذكرينه يعود اىل االحساس
بالذنب واىل املشاعر الدونية واملظلومية
التي ترتاكم وتختزن يف شخصية املعنّف،
والتي ال بد لها من ان تتمظهر وتخرج
من الذات عندما تسنح لها الفرصة ،وبأي
شكل من االشكال .ويف معظم االحيان من
خالل ردود فعل غري منضبطة وعنفية
جدا عىل سبيل التامثل مع ما سبق وعاناه
وعاشه ،بهدف اخراج ما هو مكبوت فيه

من اسباب العنف االسري
تطور اجتماعي عند املرأة
خلخل التوازن في العائلة
املفهوم الحديث للعقوبة
لم يعد يهدف الى التخلص
من الجاني ،بل تخليصه من
اسباب فعله الجرمي
يساهم االعالم في تعزيز
العنف ،لذا اطالب بتدريس
مادة االعالم االمني
في الجامعات

للتخلص من هذا االرث الثقيل.
■ االستقالل التي حققته املرأة لنفسها
يف االعوام االخرية ،هل اشعر الرجل بأن
سلطته التي اكتسبها بالوالدة قد ُمست،
االمر الذي زاد من ميله اىل العنف كرد
فعل؟
□ هذا االمر يدخل ضمن التطور
االجتامعي الذي ادى اىل خلخلة التوازن
داخل االرسة ،وكان ينبغي تهيئة الرجل
له كام تتهيأ املرأة لدخول عامل االمومة،
النه يعيش يف مجتمع ذكوري لديه
موروث ثقايف واجتامعي يعطيه االولوية
التي تجعله متقدما عىل املرأة .هذا
التطور يتقبله الرجل بصعوبة ،وكان ال
بد من ان يبادر املجتمع ،يف اطار ما
يسمى املعالجات البنيوية االساسية ،اىل
التوعية والتهيئة لهذا التحول ،املشكور
يف طبيعته ،املؤذي يف بعض نتائجه،
الذي انتج عالقة تصادمية بني الزوجني،

وكان له التاثري البالغ يف انتشار العنف
االرسي.
■ ما هو تعليقك عىل اول حكم قضايئ
عىل رجل مارس العنف عىل زوجته وحاول
قتلها؟
□ انا من الذين يؤمنون بقول احد الجنائيني
الفرنسيني ان «حتمية العقوبة اهم من
رصامة القضاة» ،ومن املؤمنني ايضا بأن
يسود املجتمع اقتناع بأن اي عنف ارسي
داخل العائلة ،او اي اساءة ،عنفية كانت
او معنوية ،يجب محاسبة مقرتفها ،سواء
كانت االساءة جنحة او مخالفة او جناية.
وهذا اعتربه اكرث اهمية من صدور احكام
ظرفية صارمة قد يزول مفعولها واثرها
مع زوال بقعة الضوء التي تسلط عليه.
التعنيف يف نظري مرفوض ويجب ان
تتحول هذه املسألة وعيا اجتامعيا .انتهز
املناسبة للقول ان الوقت قد حان يك ننشئ
داخل كل مؤسسة امنية اقساما متخصصة
يف رعاية االرسة وحامية الطفولة .لقد
قرأت الكثري من التعليقات حول قانون
العنف االرسي ومل اجد َمن يقول انه ال
يكفي ايجاد ترشيع النشاء قسم لحامية
االرسة من دون املطالبة بأن يكون اعضاؤه
وافراده من َح َملة االختصاصات يف العلوم
الجنائية ،من مثل علوم النفس االجتامعي
وعلم الجرمية التي تسمح لهم بامتالك
الوسائل والخربة الالزمتني ملراعاة االنسان
الكامن يف هذا الطفل ،او يف هذا القارص،
او هذه الزوجة .من غري املسموح ان تكون
هذه االقسام ضمن املراكز االمنية .فالشائع
يف لبنان ان كل َمن يدخل مركزا امنيا ،وان
زائرا ،اما منحرف او جانٍ او ضحية .ال
نريد لهذا االمر ان يكون املعيار السائد
يف النزاعات االرسية التي لها خصوصيتها.
يجب ان نوفر الهيكلية والوسائل واالدوات
الترشيعية والبرشية املتخصصة التي تؤمن
احرتام هذه الخصوصية.
د .م
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تغذية

اعداد دائرة املعاينات والعالج

التخ ّلص من البطون الكبيرة
ال يتشابه االشخاص بني بعضهم البعض كثيرا من حيث البنية
الجسدية .لكل شخص بنيته الخاصة بحسب تركيبة جيناته،
ونوعية االطعمة التي يتناولها ،والبيئة التي يعيش فيها مثل
الطقس والطبيعة الجغرافية ،ونمط العيش ،والحركة الجسدية
والوضع النفسي وتوتر االعصاب .عوامل تؤثر كلها على تكوين
الجسم والوزن.
يف فصل الصيف يظهر جسم االنسان عىل
نحو واضح بعكس ما يظهر عليه يف الفصول
الباقية نظرا اىل الطبيعة املناخية وانواع
االلبسة ،خصوصا وان كثريين يرغبون يف ابراز
اجسادهم اكرث يف هذا الفصل .لذلك نتناول
انواع البطون الكبرية الحجم التي تتلخص
بخمسة بحسب ما اظهرتها دراسات علمية
حديثة .وهي:
النوع االول :اصحابه هم االشخاص الذين ال
ميارسون الرياضة البدنية او اي حركات يومية.
غالبيتهم يعملون يف املكاتب ،وحركتهم
معدومة خالل فرتة العمل .االمر الذي يؤدي

اىل اتجاههم اىل تناول الحلويات واالطعمة
التي تحتوي عىل السكر الرسيع ،ما يؤدي اىل
اتساع حجم البطن.
لكن هذا النوع قابل للتخلص من الدهون
املكدسة عىل نحو رسيع عرب الحلول اآلتية:
• االبتعاد عن السكريات ،البسكويت ،الخبز
االبيض ،املعكرونة ،الكاتو.
• عدم االفراط يف تناول املرشوبات الروحية،
والتخفيف منها قدر املستطاع.
• تجنب املأكوالت الخالية من الدسم النها
تحتوي عىل مواد حافظة قد تؤثر سلبا.
• القيام بحركة خفيفة يوميا.

• تناول البيض ،سمك السلمون املشوي،
سفائن دجاج والخرض.
• تناول الدهون املفيدة كاالفوكادو ،املكرسات
النيئة ،الزيوت النباتية.
النوع الثاين :نجده يف غالبية االحيان عند
النساء اللوايت يالزمن املنزل .تلتزم هذه الفئة
نوعا من الطعام عىل نحو روتيني وان كنّ
ميارسن الرياضة.
اما الحلول املقرتحة فهي:
• يف حال االصابة بالنفخة وسوء الهضم
واالكتام يجب معالجة عملية الهضم ،عرب
تناول الخرض ذات االوراق الخرض والحبوب
الكاملة ،للحصول عىل معدل من االلياف
الكافية للجسم خالل النهار.
• مامرسة الرياضة يوميا ودوريا بطريقة
مكثفة لحرق الدهون الزائدة.
ـ رشب املاء وتناول االطعمة الرسيعة الهضم
كالخرض والربوتينات كالسمك والدجاج.
النوع الثالث :نجده لدى االشخاص الذين
يعانون من مشكلة االمعاء الغليظ الذي
يسبب االنتفاخ ،ما يؤدي اىل ان يكون البطن
اكرث انتفاخا وحجام.
اما الحلول فهي:
• عدم تفويت اي وجبة من الطعام يوميا،
خصوصا الفطور ،واالبتعاد قدر االمكان عن
الكافيني.
• تجنب املأكوالت الرسيعة (JUNK
 )FOODعىل انواعها مثل الهمربغر والبيتزا.
• الخلود اىل النوم باكرا ،والنوم بانتظام
 8ساعات يوميا الن النوم يف مدة كهذه
يشعر الجسم بالتحسن ،ويساعد عىل انتاج
الهرمونات التي تعدل االيض والشعور
بالجوع.
• مامرسة رياضة اليوغا النها صحية وسليمة،
وتجنب القيام بالتامرين التي ترهق القلب
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( )CARDIOوترفع من نسبة الكورتيزون يف
الجسم.
• عدم تناول اكرث من كوبني من القهوة يوميا.
• تناول االطعمة الغنية باملاغنيزيوم
كالشوكوال الداكن واملكرسات النيئة ،ملحاربة
ارهاق االعصاب (.)STRESS
النوع الرابع :هم االشخاص الذين يتمتعون
بالبطن املسطح يف الصباح ،ثم ينتفخ يف
ساعات النهار بسبب الغازات وسوء عملية
الهضم .يؤثر هذا النوع من االنتفاخ عىل
النساء البدينات والنحيفات يف الوقت
نفسه ،ويعود السبب اىل الحساسية وانواع
املأكوالت التي يهضمها هذا النوع من
االجسام.

ما هي الحلول؟
• التوقف عن االطعمة التي تزعج الجسم
مثل القمح ،مشتقات الحليب كالجبنة
والزبدة والغلوتني التي نجدها يف املعكرونة
والخبز والبيتزا.
• تناول كمية جيدة من الطعام يف الصباح الن
عملية الهضم تكون رسيعة وجيدة يف هذه
الفرتة.
• مضغ الطعام جيدا وتجنب االفراط يف تناوله
يف ساعات الليل ،واالكثار من رشب املياه
خالل ساعات النهار.
النوع الخامس :نجده لدى النساء الحديثات
الوالدة وال ميلكن الوقت لالهتامم بانفسهن.
لذلك يجب االهتامم بالبطن وعدم اهامله

النه يف حاجة اىل ستة اسابيع يك يعود كام
كان قبل الوالدة.
ما هي الحلول؟
• تجنب التامرين القاسية ملدة ترتاوح بني
شهرين وثالثة اشهر بعد الوالدة.
• تناول السمك والتونا اللذين يحتويان عىل
االوميغا .3
• تناول الدهون املفيدة كالزيوت النباتية،
الزيتون واالفوكادو ،النها تساعد عىل حرق
الدهون وامتصاص عال للفيتامينات واملعادن،
وتساعد ايضا عىل محاربة االرهاق.
• القيام بحركة خفيفة خالل النهار النها
مفيدة للجسم.
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رياضة

املانيا بطلة العامل للمرة الرابعة.

ملاذا مونديال البرازيل األجمل واألكثر اثارة؟
تنقسم االراء حول مونديال البرازيل  2014بني قائل انه االجمل ،وقائل
انه االسوأ .ما بينهما من مواقف تستند في كثير من التحليالت
الى النتائج املرتبطة باملنتخبات العريقة ،وذات الباع الطويلة في
املسابقة االعرق واالكثر شعبية في العالم.
مام ال شك فيه ان هذا املونديال سيرتك بصمة
يف تاريخ املوندياالت ،لن متحى بسهولة من
ذاكرة عشاق املستديرة .ميكننا اعتباره من
اجمل املسابقات الكروية عىل االطالق ،ان
مل يكن اجملها .وىف بوعوده ،وقدم لعشاق
اللعبة مباريات رائعة ،وامسيات كروية
جميلة اختتمت باحراز املانيا اللقب الرابع
يف تاريخها.
مونديال رائع متخم باملفاجآت .وما اكرثها.

تكفي االشارة اىل الخسارة التاريخية القاسية،
ال بل املذلة ،للمنتخب الربازييل عىل ارضه
وامام جمهوره ،امام املنتخب االملاين بنتيجة
 7 1يف الدور نصف النهايئ ،ثم  3 - 0اماماملنتخب الهولندي يف مباراة تحديد املركزين
الثالث والرابع .سابقة مل يعرف املنتخب
الربازييل لها مثيال ،ومل تشهدها مسابقات
كأس العامل يف نسخاتها الـ 19السابقة .طبعا
من دون ان ننىس منتخبات كاسبانيا ،بطلة

العامل ،وايطاليا وانكلرتا والربتغال ،التي
ودعت البطولة من دور املجموعات.
يكفي القول ،كذلك ،ان كوستاريكا بلغت
الدور الربع النهايئ ،بعدما كانت قد تصدرت
مجموعتها التي ضمت انكلرتا وايطاليا
واالوروغواي (مجموعة املوت) ،ومل تخرج
من املسابقة اال برضبات الرتجيح بعدما
احرجت املنتخب الهولندي صاحب املركز
الثالث عىل مدى  120دقيقة.
يف مونديال الربازيل  2014ارتفع عدد
دقات القلوب ،وازدادت اآلهات ،وامتزجت
الدموع والرصخات بالهتافات واالحتفاالت،
وكرثت حاالت الذهول واالحباط التي
رافقت كثريا من اللحظات املثرية والشيقة
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مقال
التي حفل بها كثري من املباريات ،كتسديدة
املهاجم التشييل ماوريسيو بينييا عىل عارضة
مرمى املنتخب الربازييل يف الدقيقة ،120
ورأسية السويرسي بيلرييم دزمياييل عىل
القائم االمين ملرمى االرجنتني يف الدقيقة
 ،118وتدخالت الحارس االملاين مانويل نوير
الحاسمة خارج منطقته امام منتخب الجزائر،
وقيامه بدور الليبريو يف لحظات من املباراة،
وصدات الحارس الجزائري رايس مبولحي،
وتسديدات الهولندي ويسيل شنايدر عىل
خشبات مرمى الحارس الكوستارييك كايلور
نافاس ،وصد الحارس البلجييك تيبو كورتوا
النفرادية النجم االرجنتيني ليونيل مييس
يف الدقائق االخرية ،وصد الحارس الهولندي
البديل تيم كرول لرضبتي الرتجيح يف مباراة
هولندا وكوستاريكا التي قادت هولندا اىل
املربع الذهبي ،وقيادة الحارس االرجنتيني
سريجيو رومريو لفريقه اىل املباراة النهائية
بعد تصديه لرضبتي ترجيح للهولنديني
ويسيل شنايدر ورون فالر ،ورأسية االملاين
بينيديكت هوويدس عىل القائم االمين
للمرمى االرجنتيني ،واالنفراديتني الضائعتني
للمهاجمني االرجنتينيني غونزالو هيغوايني
ورودريكو باالسيو يف املباراة النهائية.
اما االهداف عىل غزارتها ،فحدث وال حرج .ال
تقل جامال واثارة ،بدءا من رأسية الهولندي
روبن فان برييس يف مرمى الحارس االسباين
ايكر كاسياس ،وتسديدة الكولومبي جيمس
رودريغيز يف مرمى الحارس االوروغواياين
فرناندو موسلريا ،والرضبة الحرة للربازييل
ديفيد لويز يف مرمى الحارس الكولومبي
دافيد اوسبينا ،وقذيفة االملاين اندريه
شوريل يف مرمى الحارس الربازييل جوليو
سيزار وغريها من االصابات التي افرحت
كثريين او ابكتهم ،كان اغالها بال ادىن شك
اصابة املهاجم االملاين البديل ماريو غوتزي
يف مرمى الحارس االرجنتيني رومريو ،التي
اهدت اللقب الرابع والنجمة الرابعة اىل
"املانشافت".
شهد مونديال الربازيل احداثا غريبة مضحكة
يف بعضها ،ومحزنة يف بعضها االخر ،كعضة
املهاجم االوروغواياين لويس سواريز

ليلة دفن التاريخ الكروي للبرازيل!
ال مير حديث محيل او عريب او قاري او دويل عن كرة القدم ،من دون التطرق اىل
موضوع مشرتك :ماذا حصل مع منتخب الربازيل يف مباراته امام املانيا يف الدور
نصف النهايئ ملسابقة كأس العامل الـ 20بكرة القدم؟.
تعددت االسباب واملصيبة واحدة.
خسارة تاريخية لن تستفيق منها الكرة الربازيلية قبل عرشات السنني.
صدمة .بل اكرب .كارثة .بل اكرث .لطخ "منتخب العار" سجل الربازيل الكروي الذي
كان ناصعا ومرشقا قبل  8متوز .2014
 5نجوم ذهبية تزين قميص املنتخب االصفر مزقتها  7اهداف هزت شباك حارس
"السيليساو" جوليو سيزار يف مباراة ابكت الجمهور الربازييل ،واصابت عشاقه
يف انحاء العامل بالذهول ،وصدمت العبي "املانشافت" االملان الذين دخلوا غرف
املالبس بني شوطي املباراة غري مصدقني انهم سجلوا خمسة اهداف يف مرمى بالد
"الفوتبول" يف  45دقيقة.
انها ،يف اختصار ،خسارة كارثية اخرجت املنتخب الربازييل من نادي الكبار ،وجعلته
املنتخب الوحيد الذي يخرج من كأس العامل يف الدور نصف النهايئ ،ومرماه متخم
بسبع اصابات .واملنتخب االول الذي يفشل يف احراز اللقب عىل ارضه مرتني عامي
 1950و.2014
رغم ان اداء املنتخب الربازييل بقي دون املستوى منذ بداية املسابقة ،واداء
املنتخب االملاين اكرث ثباتا ولعبا جامعيا ،فإن اكرث املتفائلني من االملان مل يكونوا
يتوقعون ان يسجل منتخب بالدهم  7اصابات يف مرمى "السيليساو" يف  90دقيقة.
كام مل يكن اكرث الربازيليني تشاؤما يتوقع ان تهتز شباك مرمى منتخب بالده اربع
مرات يف  69ثانية.
لكن عندما يُعرف السبب يبطل العجب .فمنتخب املانيا منضبط ،وخطوطه
متامسكة ،والعبوه ملتزمون تنفيذ مهامتهم بدقة ورجولة ،يف مقابل منتخب
برازييل عشوايئ يضم العبني ارتجاليني ،ويتألف من خط دفاع متهور ومندفع من
دون تغطية ،وخط وسط تائه يركض خلف الكرة ،وخط هجوم عقيم ال يعرف
طريق املرمى وغارق يف سبات عميق.
نعم كابوس "استاديو مينرياو" صدع بنيان الكرة الربازيلية التي باتت يف حاجة اىل
اعادة نظر يف هيكليتها .هل يعقل لبلد صدّ ر نجوما اىل انحاء العامل ان ينهار ملجرد
غياب العبني اثنني عن تشكيلته؟
سقط املدرب الربازييل فيليبي سكوالري يف الحفرة التي حفرها ملنافسه املدرب
االملاين يواكيم لوف .فهل من عاقل يخوض مباراة مفتوحة امام منتخب منظم
فنيا وجاهز بدنيا؟
يف اختصار ،نحر سكوالري نفسه والعبيه بخياراته الخاطئة وعناده غري املربر .فهل
يعقل ان يستبعد عن تشكيلة الربازيل الالعبني املخرضمني كاكا وروبينيو وباتو من
دون اسباب او تربيرات مقنعة؟
مساء  8متوز  2014دفن املنتخب االملاين التاريخ الكروي للربازيل يف ارضه وبني
جمهوره .فهل تكون القيامة بعد اربع سنوات يف مونديال روسيا 2018؟
نجيب نصر
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مونديال الربازيل ...وىف بوعوده.

للمدافع االيطايل جورجيو كييلليني ،وزلة
قدم املهاجم االملاين توماس مولر لحظة
تنفيذه رضبة حرة مبارشة خالل مباراة املانيا
والجزائر ،واعتداء الكولومبي كريستيان
زونيغا عىل الربازييل نيامر جونيور وحرمانه
من متابعة املونديال ،واصابة االرجنتيني
انخيل دي ماريا ،وحصول كابنت الربازيل
املدافع تياغو سيلفا عىل بطاقة صفراء ثانية
حرمته من املشاركة يف مباراة الدور النصف
النهايئ .فضال عن مشاهد النحيب والبكاء
عند الجمهور الربازييل املحبط واملنكرس
الذي تابع االصابات االملانية السبع تهز
شباك حارس منتخبهم جوليو سيزار.

مونديال املفاجآت
واملفارقات ،والنحيب
والفرح ،واالحباط
واالنكسار والذهول
خالفت احداث مسابقة كأس العامل الـ20
بكرة القدم يف الربازيل كل التوقعات،
ومل تتأخر يف تبديد املخاوف اللوجستية
واالمنية التي كان االتحاد الدويل لكرة

تسديدة الربازييل دافيد لويز التي سجل منها االصابة الثانية للربازيل يف مرمى كولومبيا.

القدم "الفيفا" يتخوف منها قبل ايام من
انطالق املسابقة .مل يتأخر امينه العام
جريوم فالكه ـ االكرث انتقادا الستعدادات
الربازيل وجهوزيتها ـ يف التعبري يف ترصيح
لوسائل االعالم العاملية املواكبة للحدث عن
اعجابه باملونديال واحداثه ،عندما قال:
"اعتقد انها افضل كأس عامل من حيث كرة
القدم".
خطفت هذه البطولة انظار العامل عىل
مدى  31يوما ،تركت فيها بصامت وذكريات
غالبيتها ستبقى مطبوعة يف الذاكرة ،ويف
سجل كرة القدم لفرتة طويلة من الزمن.
ن .ن

الهولندي فان برييس لحظة تسجيله اصابة يف مرمى اسبانيا.
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كأس الروح الرياضية
تداولت الصحف العاملية ومواقع التواصل
ملشجع برازييل يؤازر
اإلجتامعي صورة
ٍ
منتخب بالده يف مباراة الربازيل واملانيا يف
الدور نصف النهايئ ملسابقة كأس العامل الـ20
بكرة القدم التي استضافتها الربازيل ،وانتهت
ملصلحة املنتخب االملاين .1 – 7
بدت عالمات الذهول والتأثر والحزن عىل
وجهه ،واغرورقت عيناه بالدموع ،اثر النتيجة
املخيبة ملنتخب بالده ،فيام بدا انه يعانق
النسخة املزيفة من كأس العامل ويحضنها بني
يديه ،يف تعبري عفوي ووطني عن تعاطفه
و«السيليساو» ،قبل ان ينهمر بالبكاء تأثرا
بخسارة فريقه املدوية.
لكن املشجع الربازييل ،الذي رافق منتخب
بالده يف ثالث بطوالت سابقة لكأس العامل
وهو يحمل النسخة املزيفة للكأس يف

املشجع الربازييل معانقا الكأس.

 ...ويقدمها اىل املشجعة االملانية.

كل رحالته ،واجه الخسارة الكارثية وغري
املسبوقة ملنتخب بالده بروح رياضية وصدر
رحب .بعد انتهاء املباراة قدم الكأس املزيفة
التي كان يحملها اىل مشجعة املانية كانت

اىل جانبه عىل مدرجات ملعب «استاديو
مينرياو» ،وقال لها« :اوصلوا هذه الكأس
اىل املباراة النهائية .من الصعب ان نتخىل
عنها .لكنكم تستحقونها .هنيئا لكم».

“ 9:15فايربالي”:
الرغوة السحرية في كأس العالم
اثارت التكنولوجية الجديدة التي استعملها
الحكام يف مباريات مونديال  2014اعجاب
الجميع ،واثبتت فاعليتها عىل نحو كبري.
خالل املباريات ،شاهدنا الحكام يرسمون
خطا ابيض من الرغوة ملنع الالعبني من
تجاوزه عند تنفيذ الرضبة الحرة ،وكذلك
لتحديد موقع الكرة الثابت قبل تسديدها.
بهذه الطريقة مل يعد يف استطاعة الالعبني
خداع الحكم والتقدم قليال اىل االمام ،وتاليا
حرمان الالعب الذي ينفذ الركلة الحرة من
امكان تسجيل اصابة.
املادة السحرية وفق «اليف ساينس»
مصنوعة من مزيج من البوتان وااليزوبوتان
والربوبان ،وعنرص رغوي وماء ومواد
كيميائية اخرى.
عندما يتم رشها ينخفض ضغط املادة
الغازية وتتمدد ،فتتشكل عىل هيئة نقاط

صغرية مغطاة باملاء .بعد لحظات يتبخر
مزيج غاز البوتان ،وما يتبقى هو املاء
وبقايا اخرى.
يعود ابتكار الرغوة السحرية اىل الصحايف

االرجنتيني بابلو سيلفا الذي طور رذاذا
اطلق عليه اسم « 9:15فايربالي» ،يف اشارة
اىل املسافة بني الحائط الدفاعي والكرة ،يف
اثناء تنفيذ الرضبة الحرة.
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 4مليارات دوالر أرباح «الفيفا»
من مونديال البرازيل 2014
اختتم االتحاد الدويل لكرة القدم «الفيفا»
كأس العامل الـ 20بكرة القدم ،واستمتع
عشاق اللعبة مبباريات حامسية ومثرية
شكلت للبعض فرحة والبعض االخر خيبة.
علام ان املونديال يشكل لـ»الفيفا» فرصة
تأيت مرة كل  4سنوات لتحقيق املزيد من
الرثوة.
وألن كرة القدم هي اللعبة الشعبية االوىل
يف العامل ،ولديها جامهري واسعة وقدرة كبرية
عىل االنتشار ،فان وجودها ال ينحرص بالقيمة
التجارية .وقد شهدت تطورا كبريا عىل
املستوى التجاري تزامنا مع الطفرة الكبرية
التي شهدتها وسائل االعالم وتقدم العوملة
واالندماج خالل سبعينات القرن املايض،
فاصبحت مسابقة كأس العامل التي ينظمها
االتحاد الدويل لكرة القدم ،الحدث العاملي
االبرز الذي يدر امواال طائلة بعد االلعاب
االوملبية.
يف هذا السياق ،توقعت وسائل اعالم اجنبية
متخصصة ان تدر مباريات كأس العامل
“الربازيل  ”2014مداخيل بـ 4مليارات دوالر
ملصلحة االتحاد الدويل لكرة القدم ،اي اكرث
من مداخيل كأس العامل التي اقيمت يف جنوب
افريقيا عام  2010بـ .% 25وتأيت هذه االرباح
من حقوق البث التلفزيوين والدعم التجاري

مقر االتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا”.

والسلع الرياضية الخاصة بكرة القدم.
خالل مونديال الربازيل شاهد الناس اعالنات
عدد من الرشكات التجارية مثل «كيا»
و»اديداس» و»طريان االمارات» و»سوين»
و»هيونداي» و»كوكا كوال» ،وسواها من
الرشكات الكربى التي وضعت استثامرات
كبرية لزيادة بروز عالماتها التجارية من خالل
املسابقة الشعبية االوىل يف العامل.
اما بالنسبة اىل الدولة املنظمة ،فان هذا
االمر ساعدها عىل دفع منوها االقتصادي

مداخيل البطوالت الثالث االخيرة لكأس العالم
مونديال املانيا  :2006اجاميل االستثامرات  1.6مليار دوالر ،ارباح الدولة املضيفة  130مليون
دوالر ،مداخيل االتحاد الدويل لكرة القدم  1.3مليار دوالر.
مونديال جنوب افريقيا  :2010اجاميل االستثامرات  4مليارات دوالر ،املستوى نفسه الرباح
الدولة املضيفة ،ارباح االتحاد الدويل لكرة القدم  3.2مليارات دوالر.
مونديال الربازيل  :2014اجاميل االستثامرات ما بني  11،7و 14مليار دوالر ،ارباح الدولة
املضيفة مل تعرف بعد ،ارباح االتحاد الدويل لكرة القدم  4مليارات دوالر.

وتعزيز فرص تواصلها الديبلومايس والثقايف
مع الدول.
نشري اىل ان التأثري االيجايب لتنظيم جنوب
افريقيا مونديال  2010برز يف التطور الكبري
يف شبكة طرقها .ووفقا لالحصاءات التي
صدرت بعد املونديال ،حقق لها تنظيم كأس
العامل يف حينه منوا اقتصاديا قدر بنحو 5
مليارات دوالر ،كام متكنت من تحقيق 1،3
مليون فرصة عمل يف قطاعات بناء املالعب
الرياضية والسياحة.
اىل التحفيز االقتصادي الذي يقدمه تنظيم
كأس العامل للدولة املضيفةُ ،يعد فرصة
جنونية بالنسبة اىل القطاعات التجارية يف
بلدان العامل .يف املانيا حققت الحانات خالل
مباريات الفريق االملاين يف مونديال 2010
مداخيل يومية تجاوزت  140مليون جنيه.
خالل مونديال الربازيل تجاوزت مداخيل تلك
الحانات  500مليون جنيه.
ال شك يف ان للمونديال ،اىل كونه مسابقة
كروية تستقطب املاليني ،تأثريا ال ميكن
تجاهله عىل العامل اقتصاديا ورياضيا وثقافيا.
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الالعبون األكثر ثرا ًء في مونديال 2014
كشفت رشكة "ويلث  -اكس" املتخصصة يف تقديم املعلومات عن اصحاب الرثوات وتوزيعها يف انحاء العامل ،عن قامئة بعرشة العبني االكرث ثراء
شاركوا يف مباريات كأس العامل الـ 20بكرة القدم  2014يف الربازيل .ونال الالعب الربتغايل كريستيانو رونالدو لقب اكرث العبي مونديال 2014
ثراء ،اذ قدر صايف ثروته بـ 230مليون دوالر.
وجاء ترتيب الالعبني الـ 10االول كاآليت:

واين روين.

ديدييه دروغبا.

 -1كريستيانو رونالدو -الربتغال 230 :مليون دوالر.
 -2ليونيل مييس -االرجنتني 180 :مليون دوالر.
 -3واين روين  -انكلرتا 95 :مليون دوالر.
 -4ديدييه دروغبا  -ساحل العاج 90 :مليون دوالر.
 -5صاموئيل ايتو -الكامريون 75 :مليون دوالر.

صاموئيل ايتو.

 -6يايا توريه  -ساحل العاج 70 :مليون دوالر.
 -7فرانك المبارد  -انكلرتا 60 :مليون دوالر.
 -8ستيفن جريارد  -انكلرتا 55 :مليون دوالر.
 -9فرناندو توريس -اسبانيا 50 :مليون دوالر.
 -10جيان لويجي بوفون -ايطاليا 50 :مليون دوالر.

النقيب طارق الحلبي في بطولة غرب آسيا للكاراتيه
شارك النقيب يف االمن العام طارق الحلبي
بصفته حكام ومدربا دوليا يف البطولة الثالثة
لغرب آسيا للكاراتيه ـ رجال التي اقيمت يف
اململكة العربية السعودية يف الفرتة املمتدة من
 2014/06/17حتى  ،2014/06/22مبشاركة عرش
دول آسيوية هي اململكة العربية السعودية
واالمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن ولبنان
والعراق وايران واالردن وقطر وفلسطني واليمن.
اقيمت البطولة عىل ملعب صالة رعاية الشباب
يف جدة برعاية االمري مشعل بن عبد الله بن عبد
العزيز امري منطقة مكة املكرمة ،ومشاركة 100
العب اىل حكام واداريني ومدربني من دول عدة
مشاركة ضمن اربعة انواع من املسابقات :الكاتا
الفردي (حركات فنية) ،الكاتا الجامعي ،القتال

الفردي ( 6اوزان مختلفة) ،القتال الجامعي.
اىل النقيب الحلبي ،شارك يف البطولة وفد من
لبنان ضم االمني العام لالتحاد اللبناين للكاراتيه
عضو اتحاد غرب آسيا عبد الله الصالح والحكم
الدويل نبيل طقو والحكم اآلسيوي طوين فرح
واملدرب الدويل ملحم فرح والالعبون رباح
مشاقو وسامر الزين وجورجيو مساعد.
ومتكن الالعب اللبناين سامر الزين من احراز
ميدالية برونزية يف القتال الفردي لوزن تحت 60
كلغ ،بينام حل الالعبان رباح مشاقو وجورجيو
مساعد يف املركز الخامس يف وزنهام.
وشارك النقيب الحلبي يف فاعليات سبقت
البطولة يف دورة الحكام واملدربني اآلسيويني
ودورة مكافحة املنشطات ،وخضع المتحان نهاية

الوفد الريايض اللبناين.

الدورة ونجح يف نتيجتها ،وتم تجديد رخصته
كقايض دولة فئة باء .كام شارك يف فاعليات
البطولة يف تحكيم  12مباراة دولية بينها مبارتان
كحكم ساحة ،ومنح شهادة مشاركة يف البطولة
وشهادة قاض ٍدويل فئة باء وشهادة مدرب دويل
عن الدورة التي شارك فيها يف االردن عام .2013
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تمام الجارودي:
مدير النادي الرياضي ّ
حققنا اللقب األصعب وقرارنا ح ّر

كادت املشاكل التي حصلت في نهائي بطولة لبنان بكرة السلة
لنوادي الدرجة االولى للرجال تعيد اللعبة الى النقطة الصفر ،وهي
بالكاد تستعيد عافيتها جراء التوقيف الدولي الذي فرضه االتحاد
الدولي لكرة السلة “الفيبا” ،وحرمانه املنتخب الوطني من املشاركة ■ تردد انكم رفضتم عروضا خارجية الحرتاف
في بطولة االمم االسيوية
كابنت الفريق جان عبد النور ،ما صحتها؟
تكن هناك الئحة ،والفرق تنافست بقوة .فلامذا
العودة اليها؟

ش ّكل فوز فريق النادي الريايض بريوت بلقبي
بطولة لبنان لنوادي الدرجة االوىل للرجال
والسيدات ،نقطة تحول مهمة يف مسرية النادي
الذي اصبح االول يحقق “الدوبليه” يف موسم
استثنايئ شهد منافسة حامية بني قطبي اللعبة.
بيد ان مثة الكثري يقال يف واقع اللعبة وازماتها
ونواديها ومستقبلها ،تحدث عنه اىل “االمن
العام” مدير النادي وعضو اللجنة االدارية
السابقة التحاد كرة السلة متام الجارودي.
■ كيف تصف فوز النادي الريايض بلقب بطولة
لبنان بكرة السلة لنوادي الدرجة االوىل للرجال؟
□ لقب صعب وقيمته كبرية ،وهو االجمل
بني االلقاب التي حققها الفريق .كان املوسم
صعبا من الناحيتني االدارية والفنية ،واضطررنا
اىل اتخاذ قرارات صعبة يف كثري من الظروف
واملحطات التي واجهتنا ،اىل املنازلة الصعبة مع
فريق الحكمة بريوت التي اعطت اللقب طعام
مختلفا عن االلقاب االخرى.
■ هل كنت مقتنعا باملستوى الفني لفريقك؟
□ لو مل يكن لدينا اقتناع وثقة كبرية باملدرب
والجهاز الفني والالعبني ،ملا اكملنا البطولة.
صحيح ان صورة الفريق كانت محض دفاعية،
ودفعت بكثريين اىل وضع عالمة استفهام حول
مستواه ،لكننا كنا مقتنعني بان الدفاع هو
الوسيلة االفضل واالنجع للفوز باللقب .ثقتنا
كبرية بالعبينا اللبنانيني واالجانب عىل حد سواء
الذين برهنوا عن انتامء ووالء كبريين .ونحن

كادارة اثبتنا ان ثقتنا بفريقنا كانت عامال اساسيا
الستكامل البطولة.
■ هل من تغيريات بارزة يف املوسم املقبل؟
□ ال تغيريات جذرية من دون استبعاد
تعديالت طفيفة يف صفوف الالعبني االجانب.
عىل صعيد الجهاز الفني ،تم تجديد عقد
املدرب الرصيب سلوبودان سوبوتيتش ملوسمني
اضافيني ،ونحن يف صدد تجديد عقود بعض
الالعبني املحليني مثل وائل عرقجي الذي وقع
عقدا لثالثة مواسم ،واسامعيل احمد كالعب
محيل بعد حصوله عىل الجنسية اللبنانية .علام
ان خياراتنا تبقى غري نهائية مع عدم صدور
الئحة النخبة.
■ انت مع رفع عدد الالعبني يف الئحة النخبة؟
□ انا ضد الئحة النخبة ،وامتنى عىل االتحاد
اللبناين لكرة السلة الغاءها النه مل يعد هناك
من سبب وجيه لبقائها .يف املوسم املايض مل

النادي غير مرتبط بجهة
سياسية او طائفة او
مذهب ،وكل ناد يلعب تحت
مظلة طائفة او حزب معني
يعرض نفسه للضرر الفادح

□ مل نتلق اي عرض .جان كابنت فريق الريايض
وعقده ميتد اىل سنتني .وهو يبيل بالء حسنا ،ولن
نفرط به بسهولة.

■ هل من دالالت عىل حمل عبد النور شارة
الكابنت؟
□ ابدا .الخيار مل يكن من منطلق طائفي او
مذهبي ال سمح الله .سياسة النادي الريايض
ترتكز عىل ان يكون الالعب االفضل واالكرث
تضحية هو كابنت الفريق ،و َمن غريه يستحق
هذه الشارة؟ مثة اجامع يف الجهاز الفني واالدارة
عىل ان عبد النور خري َمن حمل شارة الكابنت.
■ هل يحق لالعب املرصي اسامعيل احمد ان
يلعب يف املوسم املقبل كالعب لبناين؟
□ وفق القوانني واالنظمة املعمول بها يف اتحاد
كرة السلة ،اسامعيل احمد العب لبناين يف املوسم
املقبل ،وسيكون اىل جانبه العبان اجنبيان.
■ مارستم ضغوطا سياسية لحصوله عىل
الجنسية اللبنانية؟
□ السامعيل الحق يف الجنسية اللبنانية ،وهو
متأهل من لبنانية منذ سنوات ،وابنته تتعلم يف
لبنان ،وقد امىض اكرث من عرش سنوات مع فرق
لبنانية وساهم معها يف احراز القاب عربية وقارية.
ال ننكر اننا استفدنا من وجود الرئيس الفخري
للنادي متام سالم عىل رأس السلطة التنفيذية
الذي ساهم مشكورا يف التعجيل ببت ملفه كونه
يتابع مسرية الالعب احمد ،ويعلم جيدا ماذا قدم
للنادي الريايض وكرة السلة اللبنانية.
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ادارته وجمهوره وال الالعب اسامعيل احمد
سعداء مبا حصل.
■ كم تبلغ موازنة النادي الريايض؟
□ املوازنة االجاملية للنادي يف كل االلعاب تصل
اىل  3ماليني دوالر ،وموازنة فريق الرجال لكرة
السلة يف املوسم املايض ناهزت مليوين دوالر،
وسنسعى اىل خفضها يف املوسم املقبل .اما
موازنة فريق السيدات فلم تتجاوز  150الف
دوالر.

				
مدير النادي الريايض متام الجارودي

■ احرزتم لقب بطولة السيدات وحققتم
“دوبليه” ،لكنكم اخفقتم يف احراز مسابقة
الكأس؟
□ بات الريايض اول ناد يحقق لقب البطولة
لفريقي الرجال والسيدات .تبقى الحرسة يف
عدم احراز الكأس .لكننا سنسعى اىل التعويض
يف املوسم املقبل.
■ كيف تقيم عمل االتحاد اللبناين لكرة السلة؟
 مثة ايجابيات وسلبيات .اتخذ االتحاد قراراتحكيمة مثل الغاء الئحة النخبة للسيدات ،ورفع
قرار التوقيف الدويل عن اللعبة ،لكنه يف املقابل
تعامل مع بعض املواقف بسلبية ابرزها قرار حل
لجنة الطعون الذي مل يكن قرارا موفقا ،وجعل
النوادي تشعر بانها غري محمية ومظلومة.
■ كيف تصف تعاطيه مع املشاكل التي
حصلت يف الدور النهايئ؟
□ لدينا مالحظات عىل بعض القرارات التي
استهدفت النادي الريايض وجمهوره .حرمنا
االتحاد من العبنا اسامعيل احمد ومن جمهورنا
بقرارات مخالفة للقوانني واالنظمة ،لكننا التزمنا
اميانا منا بوجوب الحفاظ عىل اللعبة وحاميتها.
■ هل ُظلم النادي الريايض بقرارات االتحاد؟
□ طبعا .عندما يلغي لجنة الطعون التي من

(املفتش املؤهل شادي حطيط).

مهامتها االساسية حامية النوادي وتصحيح
القرارات الخاطئة التي تتخذها لجنته االدارية،
وعندما ينقل مبارياتنا من ملعبنا ويحرمنا من
جمهورنا ،ويعاقب العبينا بدال من ان يعاقب
َمن اعتدى عليهم ،أليس هذا ظلام؟
■ ملاذا ادخلتم السياسة يف الشأن الريايض
ووسطتم مسؤولني سياسيني يف ازمة رياضية؟
□ لرئيس النادي هشام الجارودي مروحة
عالقات واسعة ومحبوب من جميع االطراف،
ويستعملها عندما يشعر بانها تخدم الرياضة.
ملا ادرك ان مثة اتجاها اىل اقامة مبارياتنا خارج
ارضنا ،وسنحرم تاليا من حقنا ،اجرى اتصاالت
مع مسؤولني سياسيني بينهم رئيس لجنة
الشباب والرياضة الربملانية النائب سيمون ايب
رميا الذي اعاد قرار اقامة املباريات عىل ارض
الناديني بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة
العميد املتقاعد عبد املطلب حناوي.
■ اال تعترب ان اسامعيل احمد اخطأ يف رد فعله؟
□ اي العب غريه كان سيقوم برد الفعل نفسه،
لكننا كنا نتمنى ان ال يظهره بهذه القوة .االعتداء
الذي تعرض له غري مربر ،ونتمنى عىل االتحاد
اخذ العربة من الذي حصل ،وحامية الالعبني
عىل ارض امللعب التي تعترب مكانا مخصصا
لالعبني وليس للجمهور .ال النادي الريايض وال

■ هل النادي مم ّول من جهات سياسية؟ او
ميثل طائفة ومذهبا معينا؟
□ النادي الريايض غري مرتبط بجهة سياسية،
وضد ارتباط الرياضة بالسياسة .نحن نعترب ان
كل ناد يلعب تحت مظلة طائفة معينة ،او
مذهب او حزب ،يعرض نفسه للرضر الفادح.
هدفنا منذ انشائه ان تضم قاعدته الجامهريية
كل فئات الوطن .ويا لالسف البعض يحب
مهاجمة النادي من باب السياسة والطائفة
واملذهب السبابه الخاصة .لكننا نضع نصب
اعيننا الحفاظ عىل صورة النادي الوطني
الذي يضم العبني وجمهورا من كل الطوائف
واملذاهب واالنتامءات السياسية .وقد ملسنا
هذا املوسم ان القاعدة الجامهريية توسعت
بطريقة هي االكرب يف تاريخه.
■ َمن يتح ّمل عبء املوازنة الضخمة؟
□ يتلقى النادي مساعدات من اطراف كثريين
مشكورين ،لكننا ال نتلقى مساعدات من
احزاب مثل بعض النوادي ،بل من اشخاص
حزبيني .الدليل عدم وجود قرار بتمويل النادي
من مؤسسات ورشكات تابعة لحزب او تيار
معني .كام ان قرار النادي حر وغري مرتبط بأي
جهة سياسية .نشكر كل الذين يساعدونه .من
املشجع الذي يشرتي بطاقة دخول اىل امللعب،
وصوال اىل الرئيس سعد الحريري .املساعدات
ال تغطي اكرث من  % 50من موازنة النادي،
والقسم املتبقي يتحمله رئيسه .لذلك نؤكد ان
قراره يف يد اللجنة االدارية وليس يف يد اي
جهة سياسية.
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اوقف الدابة باللجام – مدينة اثرية يف من االرض او قطع من السيارة – صالح
ومطرب لبناين  4-نعم بالروسية – اسم جزائري  12-طائر لييل يُرضب به املثل
ساطع
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وعاصمةبّرالفرعن
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سودانيةتألٌف
العالمٌة –
القطبٌة
ومحسن – عائلة شاعر امرييك
وصادق
شعورالدولة
اعنة يف عهد
اعلنتها تعابٌر مرص
الشؤم – مدينة
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الخالص
امرييك
مطرب
عائلة
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الفاكهة
من
13تعابري
تأليف
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العاملية
القطبية عضو التنفس فً كثٌر من الحٌوانات المائٌة كاالسماك –
يبدأ بهجرة النبي – من الطيور  6-تبع بالدانوب – مطرب مرصي من جيل
راحل من اشهر مطريب القرن العرشين
لغوية تعبرّ عن شعور كاتبها  6-ساطع
روافد الدانوب
احرفُعتبر
وروبً ٌ
ٔٔ -نهر ا
جذور –
االنسان
مرصية يفبٌده –
مىء الٌه
حٌثوسط عاملقة الغناء يلقب
الوسط ظهر
سب
متشابهة
الشخص –
جنبٌةصادر
باالحديث
هر 14-
ايطالية
محافظةنفس من
وميضء –ٌومدينة
احد– ّ
ولعن – قلب االناء عىل رأسه  7-العب أمري الغناء العريب  15-احد جبال
مقسمة –
اسيوط  7-يُستخرج من البحر – حبوب عن النبي – دولة آسيوية ّ
لبنان الغربية – من اهم املسلسالت
كرة قدم اوكراين سابق ومدرب حايل
وىش  15-ملكة بريطانيا تولت امللك
ُتضاف اىل القهوة – نقود – مدخل
املنزل ّ 8-
التلفزيونية السورية خالل شهر رمضان
– صوت االنفجار  8-طعم الحنظل
بعد وفاة والدها امللك جورج السادس
دق وكرس – ير ّد عىل السؤال
– عائلة رئيس جمهورية ارجنتيني
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– عاصمة اوروبية  9-مدينة بلجيكية
راحل – خنزير بري  9-مقاتل ومجاهد
– عضو التنفس يف كثري من الحيوانات
ضد العدو – دولة عظمى  10-عاصمة
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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 10
حروف :ممثل لبناين راحل
الفريا يونس – امين زيدان –
احسان صادق – امل عرفة
– اسعد – برناديت – جلنار
– جميل – جهد – حث – زياد
– سريينا – شريين – شكري –
شوشو – شفيق – صالح تيزاين
– صابرين – صبح – ظل – عمر
– عدي – غوار – فهامن – كلودا
– لور – ميشال تابت – محمد
شامل – ماجدة – ميسون –
نادين صعب – نوال – هال –
وسام صباغ – يورغو
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حروف مبعثرة

متفرقات

حروف مبعثرة

اطسجن

سالمط

ارفلخس

برعن

يلغندرن

برةشوط

نالشب

لرامق

يانوسلن

صتاولف

شيعبن

شبنول

كروان

جاجملما

رضامم

نةلياكس
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37

39

31

حدث يف مثل هذا الشهر
=

=

23
34

آب  :1945تأسيس الجيش اللبناين
=

=

38
41

 -1عطر طٌب ٌُستخرج من حوت بحري ضخم
طيب يُستخرج من حوت  -9دواء معروف رسيع املفعول لعالج
 -1عطر
شروط اللعبة
سٌمفروبل
عاصمتها
وازوف
االسود
 -2شبه جزٌرة تفصل بٌن البحرٌن
مرىض السكري		
ضخم		
بحري
هذه اللعبة مك ّونة من
النفس وتسمو
 -3طرٌقة
البحرين الروح -10اكرب جزيرة يف العامل واصغر بلد
لتزكو بني
بالفضائلتفصل
والتحلًجزيرة
قوامها التقشف -2شبه
سلوكٌة كل
مستطي ًال .فوق
16
الوالٌات االمٌركٌة
متفرقة من
وٌستوطن انحاء
القط السمٌن
وجسمه ٌشبه
 -4حٌوان ثدًٌ وجهه
			
السكانية
بالكثافة
سيمفروبل
عاصمتها
الثعلبوازوف
حروفٌشبه وجهاالسود
مستطيل تتبعرث
طريقة سلوكية قوامها التقشف  -11خطوط وكتابات ال تحتوي عىل
ٌعادل -3
ثالثة امٌال
تشكلقدٌم
انتظامهافارسً
عند مقٌاس
-5
جواباً
واللبن لتزكو النفس معنى واضح ومفهوم يستخدمها
بالفضائل
والتحيل
صغٌر ٌُستعمل لشرب الحلٌب
معدنً
وعاء
-6
لألسئلة الواردة أدناه.
الصامتةلجلب الحظ السعيد
الشخصٌات ابداعا وتأثٌرا فً عصر االفالمالسحرة
وتسمو الروح
انكلٌزي من اكثر
عند ممثل
-7
كومٌدياألسئلة
معرفة أحد
والٌمنٌٌن  -12طائر مايئ انواعه كثرية .طويل
الثعلب
 -4حيوان ثديي وجهه يشبه وجه
-8
اودٌة لبنان ٌشتهر بموقعة تارٌخٌة جرت بٌن القٌسٌٌن
اعمق
نضعمن
داخل
الجواب
وجسمه يشبه القط السمني ويستوطن العنق والجناحني والساقني ويُعرف
-9
السكري
مرضى
لعالج
المفعول
سرٌع
معروف
دواء
مبالك الحزين
املستطيل مع رقم السؤال انحاء متفرقة من الواليات االمريكية
-10
العالم واصغر
جزٌرة فً
ملعرفة
اكبردواليك.
وهكذا
السكانٌةقديم يعادل ثالثة  -13ميدان او حقل مخصص لسباق
بالكثافةفاريس
 -5بلدمقياس
-11
الحظ السعٌد
				السحرة لجلب
اميالمعنى واضح ومفهوم ٌستخدمها
نجمع ال تحتوي على
األجوبةوكتابات
صحةخطوط
			
الخيل
-12
ُستعملُعرف
والساقٌن وٌ
والجناحٌن
املوجودةانواعه
طائر مائً
الحزٌنبحرية اصطناعية لبنانية
لرشببمالك -14
صغري ي
العنقمعدين
طوٌلوعاء
داخل كثٌرة-6 .
األرقام
-13
مخصص لسباق
حقل
او
مٌدان
 -15قلم صغري مكون من مادة كلسية
			
الخٌلواللنب
الحليب
املستطيالت ليك تتطابق
اصطناعٌةيفلبنانٌة  -7ممثل كوميدي انكليزي من اكرث رطبة يُستخدم للكتابة عىل االلواح
بحٌرة
 -14األرقام املوجودة
مع
الخشبية السود
عرص
يف
ا
ري
وتأث
ابداعا
الشخصيات
-15
الشبكة .من مادة كلسٌة رطبة ٌُستخدم للكتابة على االلواح الخشبٌة السود
صغٌر مكون
أسفلقلمويسار
الصامتة الباروك ممر ضهر البٌدر  -16كتلة جبلية جرداء يف لبنان
 -16كتلة جبلٌة جرداء فً لبنان االفالم
ٌفصلها عن جبل
 -8من اعمق اودية لبنان يشتهر مبوقعة يفصلها عن جبل الباروك ممر ضهر
البيدر 		
تاريخية جرت بني القيسيني واليمنيني

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

رائدة فضاء سوفياتية متقاعدة ،متكنت من
الطريان اىل الفضاء الخارجي عىل منت املركبة
فوستك  ،6وكانت اول امرأة يف التاريخ تجري
طريانا منفردا من دون طاقم

8

آب  :1814الجيش الربيطاين يحرق
العاصمة االمريكية واشنطن مبا فيها
البيت االبيض ،وينهب منه اشياء
تاريخية مهمة

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 8+4+2+10+6+5عاصمة البانيا
 = 1+14+12+3+16قضاء يف محافظة جبل لبنان
 = 15+7+9تبذر االرض
 = 11+13حرف نصب

آب  :1946القوات الربيطانية
تنسحب من سوريا ولبنان
آب  :1982آخر قوافل املقاتلني
الفلسطينيني تغادر بريوت عقب
الغزو االرسائييل

معلومات عامة

الزرافة من املخلوقات القادرة عىل
الدفاع عن نفسها ضد اعدائها،
بحيث تستطيع التغلب عىل االسد
بركلة قوية بقدميها تؤدي اىل كرس
جمجمته وعموده الفقري

طرائف

سأل رجل الشاعر العريب ابونواس
قائال :إذا ش ّيعنا جنازة ،االفضل ان
منيش امامها ام خلفها؟
اجابه ابونواس :إجهد ان ال تكون يف
النعش ،وامش حيث شئت

أقوال مأثورة

يكفي املرأة ان تعرف رجال واحدا
لتفهم جميع الرجال .اما الرجل
فيمكنه معرفة جميع النساء من دون
ان يفهم واحدة منهن
(رومان روالن)
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SU DO KU

مستوى وسط Sudoku

مستوى صعب Sudoku
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مستوى صعب
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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 سهل Sudoku
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مستوى سهل

حلول العدد 10
حل حروف مبعثرة

 1سنجار  2-مستودع  3-شريين 4االبريز  5-مريكايل  6-قسطاس 7-دبغي  8-فرشاية  9-طرزان  10-فوطة
 11املدفون ُ 12-عراضة  13-رسغوس 14-دومري  15-املعادي  16-محالج

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

9

الدانوب

حل اسماء من التاريخ

ابومنصور الثعالبي

حل مثل في الدائرة

كل جيل مع جيلو يلعب

حل مستوى وسط Sudoku
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مستوى صعب

حل الكلمة الضائعة

حل مستوى سهل Sudoku

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

افقيا
 1حلف شاميل االطليس  2-كميل شمعون – بوالو  3-تيرب– اوملبس  4-اناناس – يال – وا  5-لحد – بغل – انريش
 6روال ابراهيم – كال  7-عزف – رضاغم – يا – طه  8-يوم– داو جونز  9-ارامكو – رمان – وهن  10-نو – ايب – برن
 11بم – بروين – ستيغا  12-شاهد – سن – رمل – خال 13ابرو – سقراط – رع  14-املاس – سمن – سانيو 15-عباس محمود العقاد

مستوى سهل

عموديا
 1حكم الرعيان – رشاع  2-مل – نحوز – روما – لب 3-فيالدلفيا – بهاما  4-شل – ومض – دباس  5-مشتاق اضمك
– رسم  6-اميس – بر – وارسو  7-لعب – براد – بون – سم
 8يوري غاغارين – سمو  9-ان – الهموم – يرقند  10-ال– جام – مر  11-ابو – اميون – سالسل  12-طولون – ان
– بت – طاع  13-المارك – زوريخ – نق  14-سلب – يلط –
هنغاريا  15-يوسف شاهني – العود
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بقلم رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

السباق ـ الرهان
ُيشارك اللبنانيون مؤسساتهم االمنية والعسكرية
اعيادها السنوية .يف التاسع من حزيران الفائت
احتفلت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل
بعيد تأسيسها .يف االول من آب يحل عيد
الجيش .اما املديرية العامة لالمن العام فتحتفل
بهذه املناسبة يف عامها التاسع والستني يف السابع
والعرشين من الشهر عينه.
معظم اللبنانيني يواكبون اعياد مؤسساتهم
الوطنية ،فيشاهدون العروض العسكرية
بلوحاتها التي تعكس صورة الحزم والشدة
والقوة ،ما يجدد فيهم االمل بغد آمن ُيشعرهم
بالطأمنينة ،ويؤكد ان افراد هذه املؤسسات هم
ضامنتهم يف الداخل ،وعند الحدود ،يرتبصون
بكل َمن تس ّول له نفسه التع ّرض لهم وللوطن.
تع ّود اللبنانيون مواكبة هذه االحتفاالت منذ
لحظة وصول املشاركني فيها ،حتى انتهاء
العروض وسط مشاعر الثقة بأن القوى املسلحة
الرشعية ال ميكن ان تكون اال يف خدمة الوطن
والشعب.
ان املديرية العامة لالمن العام آلت عىل نفسها
ان يشك ّـل عيدها محطة انطالق الحياء هذه
الذكرى ،فتق ّدم جردة شاملة مبا حققته من
انجازات طوال العام الذي انرصم ،وتح ّدد لنفسها
خطـتها للسنة املقبلة ،يك يكون العيد فعل اميان
يوميا ،وجدول اعامل يحرص عسكريو االمن
العام عىل تنفيذ كل مندرجاته وبنوده من قضايا
وملفـات امنية وادارية وتقنية عىل مستوى
العمل الداخيل من جهة ،واملساهمة وطنيا
وسياسيا واجتامعيا من خالل املشاركة الفاعلة
يف تقديم مشاريع االقرتاحات اىل السلطات
الرسمية والتنسيق الكامل مع املؤسسات
العسكرية واالمنية الشقيقة من جيش وقوى
امن داخيل وامن دولة من جهة اخرى.

تعاهد املديرية العامة لالمن العام ابناء الوطن
ان تجعل من كل يوم من ايام السنة  27آب،
الن عيد االمن العام التاسع والستني عيد وطني
يعكس السباق  -الرهان املستمر والدائم
الذي تخوضه املديرية لجبه التحديات املاثلة
امامها .وهو سباق محمود الن غايته مساعدة
اللبنانيني واملقيمني عىل اراضينا بتقديم افضل
الخدمات االدارية اليهم ،يف اطار صالحياتها
املحدّ دة قانونا ،عدا ما تضطلع به من مهامت
امنية استباقية ودامئة ،من اجل تعزيز االمن
واالستقرار وتوطيد ركائزهام.
ان هذه االنجازات التي نسعى اليها ونعمل
عىل تحصينها ،تجعل من كل يوم عيدا لالمن
العام ولكل فرد من املجتمع اللبناين يرى يف
مؤسساته انعكاسا ملا يطمح اليه.
تكتمل فرحة العيد عندما يرى اللبنانيون،
اينام كانوا ،مؤسساتهم الرسمية تعمل بقوة
وفاعلية وشفافية .عندئذ فقط يستحق العيد،
ويحق لنا احياؤه الننا بتنا منتلك كل اسباب
املؤسسات ،خصوصاً وان
الفخر واالعتزاز بهذه ّ
االمن العام الذي مل يبخل بالشهداء ومل يحجب
التضحيات وفا ًء لقسم الوالء للبنان والدفاع
عنه وطنا ومجتمعا ،يقوى بأبنائه ويقوى
ابناؤه به.
فعل اميان يتجدد ،ويتطور كل يوم ،لتبقى
املديرية وعسكريوها يف جهوزية كاملة وعىل
اهبة االستعداد للعمل برشف وامانة ،واملشاركة
مع ابناء الوطن يف الذود عنه والدفاع عن
حياضه.

إلى العدد المقبل

