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في هذا العدد

شكرا
االثنتي عرشة. فكرة  السنوات  ابراهيم يف والية  اللواء عباس  العام" عرش سنوات يف ظل  "االمن  امضت 
والنشاطات  والتوجيهات  التعليامت  العسكريني يف  امني صارم مجازفة. سهولتها مخاطبة  مجلة يف جهاز 

والتأهيل والتثقيف. صعوبتها ان ال تكون لهؤالء وحدهم ومن اجلهم.
يوم عزم اللواء ابراهيم، يف موازاة طلب تدوين تاريخ االمن العام يف كتاب صدر الجزء االول منه، رغب 
اذ كل  بناها يف دولة االستقالل.  الكبري" واوىل  يف ما هو اكرث من كتابة سرية، اوىل سنيها يف عمر "لبنان 
منهام صنو االخر. حفظ كتاب "رس الدولة" مايض الجهاز ودوره وإخالص رجاالته ملهامتهم تاركني بصامت 
ال متحى يف تاريخ الوطن والدولة. ارص اللواء ابراهيم عىل إقران املايض املدّون املؤمتن عليه بتواصله مع 
الحارض يك يرتك للمستقبل ان يروي الكثري عن املايض البعيد واملايض القريب. آنذاك اضحى للمجلة ُبعٌد 

آخر حتمي رضوري: ان تكون يف كل حني وكل استحقاق ومعضلة.
عندما اوعز باطالق "االمن العام" قال ما يقتيض ان تكون عليه:

اجله هو. من ذلك  اجل هؤالء ال من  العام. تستمر من  املدير  املديرية وعسكرييها ال مجلة  ـ مجلة   1
كانت مجلة كل ما يجري يف لبنان مع إفراد صفحات لنشاطات املديرية بغية توثيقها. ال تستضيف املدير 
العام سوى مرتني يف السنة: اوىل يف رأس السنة الجديدة الجراء جردة انجازات العام املنرصم، وثانية يف 

عيد االمن العام يف 27 آب.
2 ـ كام هي مدعوة يك تكون لكل عسكري يف االمن العام، كذلك ان تكون مجلة كل لبناين اىل اي حزب او 
تنظيم او تيار او جمعية او مؤسسة او مدرسة او جامعة او عائلة او موقع او مكانة كان. كل منهم يعرث 
فيها عىل ما يطلبه، او يفكر يف ان يجد جواباً عنه. ان تطرق االبواب كلها، الثقافات والعلوم والسياسات 
منرباً رصيحاً  تكون  ان  ذلك  فوق  الدولة.  مجلة  ال  العام  الرأي  مجلة  فتكون  واالنسانيات،  واالقتصادات 

لوجهات النظر املختلفة، اختلفت او اتفقت، تقاربت او تباعدت. 
اىل  امني ال تخضع  مألوفة بصدور مطبوعة عن جهاز  ذاتها. يف ذلك مفارقة غري  تنبع من  رقابتها  ـ   3
رقابته املسبقة وال الالحقة، لكنها دامئاً لسان حاله. عىل صورة الدور املنوط باالمن العام يف ان يكون 

جميعاً. للبنانيني 
4 ـ اتباعها املعايري الرصينة املتزنة يف احرتاف املهنة وكفايتها وآدابها. ما تحتمه وما تحرّمه يف اخالقيات 

التعبري واالداء واملقاربة والحلول وتأكيد الحقائق الوطنية وتوجيه الرسالة.
هو  مكماًل  مطابقاً  شعاراً  منها  العام"  "االمن  استعارت  ابراهيم  للواء  املسؤولة"  "الوالية  ظل  يف 

املسؤولة".  "الكلمة 
اىل   2013 آب  يف  الصفر  العدد  منذ  سلكته  الذي  باملسار  ابراهيم  اللواء  ملؤسسها  العام"  "االمن  تدين 
العدد الحايل 114، ان تنهض عىل رهان وخيار. َكَمَن رهانها يف ان للكلمة دورا يف بناء املواطنية والحوار 

الدميوقراطي وحق االختالف والتخاطب الوطني، وَكَمَن الخيار يف ان ال بديل من الدولة مالذاً آمناً.
من اجل ذلك الكثري تقول له شكراً.

"االمن العام"
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جرى تسليم وتسلم بني املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم وخلفه املدير العام الجديد 
باالنابة العميد الياس البيرسي يف لقاء جمعهام 

بضباط املديرية يف مقرها يف املتحف. 
 القى العميد البيرسي كلمة قال فيها: "ترددت 
وانتم  يف حرضتكم،  التكلم  اقرر  ان  قبل  كثريا 
الكالم واملواقف. لكن ال ميكنني ورفاقي  سيد 
يف املديرية ان ال متر هذه املناسبة من دون ان 
نوفيك القليل القليل يف مقابل ما انجزمتوه خالل 

توليكم قيادة املديرية العامة لالمن العام".
املديرية  اعطيتم  لقد  اللواء،  "سعادة  اضاف: 
وظفتم  ووقتكم.  وجهدكم  خرباتكم  كل 
والثقة،  الصدق  املبنية عىل  الطويلة  مسريتكم 
وحجرا  برشا  املديرية  شأن  اعالء  اجل  من 
ودورا. استطعتم بارادة ثابتة، وعىل الرغم من 
كل الصعاب والتحديات، من نقل املديرية اىل 
مصاف املؤسسات العاملية يف التنظيم واالدارة 
والكفاية. لذلك ال اغايل يف القول ان االمن العام 
خرس بانتقالكم من هذا املوقع، لكنك مل ولن 

تخرسه".
الخاطبكم  اقف  وانا  اللواء،  "سعادة  وتابع: 
بالكالم اىل رجل عادي،  اتوجه  اليوم، فانني ال 
امنا اىل شخصية استثنائية جمعت مآثر الكرامة 
يف  االول  االداري  وكنتم  والعنفوان،  والعزة 
الرئيسية  االساسات  ووضعتم  املديرية  تنظيم 
لتحويلها اىل امن عام من دون ورق، وبفضلكم 
عرب  الوطن  مساحة  عىل  العام  االمن  انترش 
استحداث وانشاء مكاتب ودوائر ومراكز ومقار 
رفضتم  عندما  االول،  االنساين  كنتم  جديدة. 

يف دردشة مع االعالميني قال اللواء ابراهيم ردا عىل سؤال عن مدى الفراغ الرئايس: "يخلق الله ما ال تعلمون، لكنني غري مطمنئ". 
حول الحقيبة الوزارية التي يحب ان يتوالها، قال: "الخارجية وسأتابع العمل السيايس واي يشء يخدم لبنان ولن اوفر عالقايت من اجل الوطن".  
واكد ردا عىل سؤال ان "بيتي سيبقى مفتوحا، كام كنت يف الجيش واالمن العام، وسأبقى استمع اىل هموم الناس ومعاناتهم واقف اىل جانبهم". 
وقبل ان يغادر اللواء ابراهيم مقر املديرية وضع اكليال من الزهر عىل نصب شهداء االمن العام، واقيمت له مراسم التكريم الرسمية وصافح كبار 

الضباط، طاويا صفحة مرشقة وناصعة من مسريته عىل رأس املديرية.

تسليم وتسلم بني اللواء ابراهيم 
والعميد البيسري

سأتابع العمل السياسي وبيتي مفتوح للناس

يف احتفال التسليم والتسلم

الحضور.

املغادرة.

العميد البيرسي متكلام.

تحية اىل العلم.

اىل اللقاء.

اللواء ابراهيم متكلام.

مارلني خليفة
@marlenekhalife

الغالف

العدلية،  جرس  تحت  موقتا  املوقوفني  ابقاء 
وقررتم نقلهم اىل مكان يليق باالنسان، وحررتم 
اهلهم  اىل  واعدمتوهم  واالرسى  املخطوفني 
سدا  فوقفتم  االول،  االمني  كنتم  وبلدهم. 
منيعا يف وجه االرهاب والجرمية املنظمة، وصد 
العدو االرسائييل وتوقيف عمالئه وجواسيسه، 
قوى  حاولت  التي  االحداث  وأد  وعملتم عىل 
وكنتم  اللبنانيني،  وبني  لبنان  يف  اشعالها  الرش 
الذي  االستباقي  االمن  اعتامد  يف  االوائل  من 
حمى لبنان يف حقبة خطرية من تاريخ املنطقة، 
االرهاب عىل واقع  اىل حد كبري طغيان  ومنع 
لبنان بحارضه ومستقبله، وكنتم السيايس االول، 
الزوايا وتقريب املسافات  فعملتم عىل تدوير 
بني االفرقاء، وساعدتم يف تذليل الصعوبات من 
وحولتم  املواطنني،  كاهل  عن  التخفيف  اجل 
من  واقع،  اىل  واملمكن  ممكن  اىل  املستحيل 
الناجعة  الخالقة والحلول  ابتداع االفكار  خالل 
عىل  انطوت  التي  وامللفات  القضايا  لكل 
بني  الرسول  وكنتم  مختلفة،  بنسب  تعقيدات 
لبنان واشقائه العرب والدول الصديقة، عاكسا 
يكون،  ان  يجب  الذي  للبنان  مرشقة  صورة 
عن  سوداء  غاممة  من  اكرث  حجبته  بعدما 
الطبيعي عىل محيطه والعامل كوطن  انعكاسه 
كنتم  وبالفعل  مسؤولة،  وحرية  وسالم  حوار 

صلة الوصل بني الرشق والغرب".
واوضح ان "الئحة املزايا والصفات واالنجازات 
تطول، ومهام تحدثنا لن نوفيكم حقكم يف كل 
ما قمتم به وان شاء الله ستستمرون، ال يسعني 
اال ان اعدك باسمي وباسم رفاقي الضباط وكل 

عسكريي االمن العام، ان نسعى بكل ما اوتينا 
نبقى عىل  ان  اجل  من  وارادة  وعزم  قوة  من 
نكمل  وليك  املديرية،  داخل  عملنا  خطاكم يف 
الظروف  حالت  والتي  وضعتها  التي  الخطط 
السوريني،  النازحني  ملف  من  اعتبارا  القاهرة، 
اىل جائحة كورونا، اىل االنهيار االقتصادي واملايل، 
قدر  عىل  وسنكون  تنفيذها.  استكامل  من 
لنا".  وختم  منحتهام  اللتني  والثقة  املسؤولية 
وامياين  ثقتي  اللواء،  "سعادة  البيرسي:  العميد 
انك ستبقى مرشقا كوجه لبنان الجميل، وثقتي 
ايضا ان نور االميان الذي ينبض يف كل حناياك، 
سيجعلك تقدم من دون انتظار لالنقاذ وحامية 

لبنان، ايها العاشق للبنان".
ثم كانت كلمة اللواء ابراهيم اكد فيها للضباط 
وجانب  جانبهم  اىل  "سيبقى  انه  وللعسكريني 
يحافظوا  ان  اىل  العسكريني  ودعا  عائالتهم"، 
عىل االمانة التي سيرتكها. وقال: "بعد ما قيل 
وقبل  املناسبة،  يف  سأزيده  شيئا  ان  اعتقد  ال 
بكم.  اللقاء  من  بد  ال  كان  املديرية  مغادرة 
منذ 12 عاما كنا هنا وقلت انا ساعمل ملديرية 
ِنعم  افتخر بكم كنتم  بها. وانا االن  تفتخرون 

السند وِنعم العضد".
اضاف: "ظروف البلد حتمت عيّل السفر، وكنت 
اعترب كل شخص منكم كان مؤمتنا وهذه الروح 
هي التي يجب ان ترافقكم. فال تقللوا من قيمة 
تعمل  كيف  مثاال  اعطت  واملديرية  انفسكم  
ملصلحة البلد. الشعب اللبناين اصبح يؤمن انها 

املالذ االمن وتعيد كل صاحب حق اىل حقه".
وختم: "كل مدير عام وانتم بخري".
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اللواء عباس ابراهيم نرشة توجيهية اىل  وجه 
ضباط املديرية العامة لالمن العام وعنارصها 

تالها املقدم عيل ترمس، جاء فيها:
انقضت يف  عاما  اثنا عرش  العسكريون،  "ايها 
مسرييت يف املديرية العامة لالمن العام، كانت 
وما زالت حافلة بالتحديات الجسام، استطعنا 
تطويعها بالفكر والعزم واالرادة تحت سقف 

املصلحة اللبنانية العليا.
االمن  عمر  يف  مسرية  تخترص  عاما  عرش  اثنا 
والتضحية.  الخدمة  اىل  االرتقاء  حيث  العام، 
مبهام  قمنا  القانون،  سقف  تحت  عملنا 
تسعفنا  ومل  مضامري  يف  نجحنا  متعددة، 

التعقيدات يف مضامري اخرى.
مل نستسلم، كان لنا دور اسايس عىل مختلف 
تضحيات  لكم  وكانت  واملستويات،  الصعد 
تجلت يف االستشهاد ذودا عن لبنان واللبنانيني.

كان  نجاح  من  حققناه  ما  العسكريون،  ايها 
والهادف،  واملتخصص  الجامعي  العمل  نتاج 
النموذج  اليكم، اذ قدمتم  النجاح  يعود هذا 
بناء املؤسسات واستمرارها وتطورها، من  يف 

خالل التزامكم القانون واالخالقية الوظيفة.
هي حقبة عشناها يف ظل ظروف كارثية عىل 
مع طالئع  بدأت  العام.  االمن  وضمنه  الوطن 
الكبري  التحدي  هذا  ومواجهة  السوري  النزوح 
كافة،  الصعد  عىل  الكارثية  اثاره  ومعالجة 
الذين  النازحني  العداد  الكبري  التدفق  نتيجة 
دخلوا لبنان جراء الحرب السورية، اىل التصدي 
تعيد  ان  حاولت  التي  االرهابية  للتنظيامت 
لبنان اىل زمن الفتنة والترشذم والتفكك، فعاثت 
الدولة  بنية  استهدف  اجراميا  ارهابا  االرض  يف 
وشعبها االمن، مع اولوية االستمرار يف املواجهة 
انفك  ما  الذي  االرسائييل،  العدو  مع  املفتوحة 
يستهدف ساحتنا بعمليات التجنيد للجواسيس 

والعمل عىل رضب كل نقاط قوة لبنان.
قيامة  ال  بأن  نؤمن  الننا  العسكريون،  ايها 
من دون تضحية، فان تحديات كبرية ال تزال 
كيفية  مقدمها  يف  واداريا،  داخليا  تنتظركم 
وتطويرها  العام  االمن  مؤسسة  عىل  الحفاظ 
وتعزيز اداء العسكريني فيها، يف موازاة تامني 
االمنية  التحديات  وجبه  املطلوبة،  الخدمات 

ال قيامة من دون تضحية

وكل ما هو يهدد لبنان ونظامه وعيشه الذي 
التحريض  خطاب  استحضار  ظل  يف  يرتنح 
وبث  العنف  ولغة  واملذهبي،  الطائفي 
الكراهية، ناهيك باالرهاب التكفريي والجرائم 
تدمري  تستهدف  التي  تلك  املنظمة، خصوصا 
املخدرات  افة  خالل  من  الصاعدة  االجيال 
ورضب مفاهيم املجتمع املبنية عىل االخالق 
عىل  فاملحافظة  االنساين.  والحق  والقيم 
كبرية  مسؤولية  الوجودية  وقيمته  االنسان 
جدا وواجب كونهام يحددان مستقبل الوطن 
بني  العالقة  اطر  ويرسامن  ومناعته  وقوته 

مكوناته.
االزمات  ان  اعلموا  العسكريون،  ايها 
املنطقة والعامل بارسه،  التي تلف  املستعصية 
يف  منها  للخروج  واضحة  افاق  وجود  وعدم 
املدى القريب، اىل جانب استمرار االنقسامات 
بالشغور  تسببت  التي  املريبة  الداخلية 
الرئايس وحالت دون انتظام عمل املؤسسات 
الدستورية، ومنعت تداول السلطة كام يوجبه 
الدستور، كلها عوامل تتطلب منكم اكرث من 
والجهوزية  الصفوف  رص  مىض  وقت  اي 
وسالمة  الوطن  وحدة  عىل  للحفاظ  الكاملة 
اراضيه ومسرية سلمه االهيل، واضعني نصب 
العيون ان قوة مؤسستكم تكمن يف حاميتها 

ويف  ومتاسكها،  وحدتها  عىل  للبقاء  وصونها 
تطبيق  والتزامها  حولها،  الشعب  التفاف 
الدولة  تصون  التي  والتعليامت  القوانني 

ومؤسساتها. 
اىل  يكون  ما  احوج  لبنان  العسكريون،  ايها 
اطالق حوار وطني حول القضايا التي تشغل 
ال  النظر  وجهات  يف  خالف  واي  املواطنني، 
ان  يجب  الذي  بالحوار  اال  يحل  ان  ميكن 
يكون ميدانه املؤسسات الرشعية والدستورية 
القامئة. هذا ما يجب ان يكون عليه الخيار، اما 
الرهانات فقد تعرض الوطن للشلل والسقوط، 
وترشع ابوابه للتدخالت الخارجية. فهل نقفز 
فوق الدستور والقوانني وروح التوافق خدمة 
لرؤية خاصة ومصلحة ذاتية ووصاية خارجية، 

تقسم ابناء الوطن بدل ان توحدهم؟
ايها العسكريون، ادعوكم اليوم اىل االستمرار 
يف العزمية ذاتها لتطوير املؤسسة التي نقلناها 
واال  املتطورة،  الدول  يف  مثيالتها  مصاف  اىل 
تهنوا او تضعفوا الن االستمرار هو نهج حياة 
بهذا  اميانكم  ترسيخ  اىل  ادعوكم  وسمتها. 
الشامل  اقىص  من  حامته  من  فانتم  الوطن، 
الحدود  اىل  البحر  ومن  الجنوب،  اقىص  اىل 
وضامن  عنفوانه  نبض  من  انتم  الرشقية. 

استمراره وامل غده الواعد".
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ثم  السيىء  السوري  االقتصادي  الوضع  لناحية 
وقع الزلزال. 

يف زياريت االخرية اىل االتحاد االورويب، كان هذا 
املوضوع من اهم املواضيع التي تم التطرق اليها 
مع املفوضية وكيفية املساعدة عىل تسهيل عودة 
النازحني من دون ان يكون االتحاد االورويب او 
املجتمع الدويل عنرصا سلبيا يف تحقيق هذا االمر. 
اهتامم  من  هناك  ليس  ان  هو  ملسته  ما  لكن 
بالنسبة  االبرز  االهتامم  ان  اذ  املوضوع،  بهذا 
التي  اوكرانيا  يف  الحرب  هو  الغريب  العامل  اىل 
تؤثر عىل االوروبيني بشكل كبري عىل املستويني 
ثورة  شكل  الزلزال  وقوع  واالقتصادي.  املايل 
معينة لتدفق املساعدات عىل سوريا وملساعدة 
السوريني بشكل عام، نتمنى ان تنسحب هذه 
الثورة عىل املستوى السيايس ألن ال حل  مللف 
النازحني اذا مل يرتافق مع حل سيايس. نحن نرص 
تكون  ان  تفعيلها وعىل  االلية وعىل  عىل هذه 
لعودة  الحقيقة  لحظة  تحني  عندما  جاهزة 
اخريا  التقيت  وقد  املطلوب.  بالشكل  النازحني 
مؤمتر  يف  العامل  يف  املخابرات  مدراء  من  عددا 
هم  الطاولة.  عىل  املوضوع  هذا  وكان  ميونخ، 
يعانون مثلنا بسبب ما يشكله االوكرانيون لهم 
عىل  بتشجعيهم  قمنا  ولقد  كبرية،  كارثة  من 
اكتساب الخربة من اللبنانيني بهذا املوضوع، لكن 
يف املقابل طلبت منهم ان يساعدونا عىل تشجيع 

السوريني عىل العودة. ما سمعته منهم هو 

هو "االمني" الذي برع يف ان يكون ديبلوماسيا. مد جسور االوصال املقطوعة، فكك االلغام، دّور الزوايا، رجل املهامت 
الصعبة يف االمن والسياسة الذي اكتسب ثقة االقربني واالشقاء ومن "وراء البحار". طوى اللواء عباس ابراهيم مسرية 12 

عاما يف االمن العام كانت فيها املصلحة للبنان واملواطن اوال... واىل تحد جديد يف مهمة اخرى

اللواء عّباس إبراهيم في حوار الوالية مع أسرة "األمن العام":
لم أندم... كنت أرى الكذب والصدق واليوم أدرس خياراتي

• ال أفق للتسوية في لبنان حتى هذا الوقت
• كل فريق ينتظر غلبة املساند له اقليميا لتحقيق اهداف داخلية

• ال انتخاب قريبًا لرئيس الجمهورية
• لم افهم على الرئيس ميقاتي ولم يفهم احد عليه ايضًا 

امامي خيارات عدة 
منها  للمستقبل 

ما هو دولي كأن اكون 
وسيطا في ازمات

لالمن  تدريب  مركز  العام  االمن  استحدث   ■
السيرباين ما هي اهميته عىل صعيد لبنان ومتى 
الذكاء  ادخال  عن  ايضا  وماذا  به  العمل  يبدأ 
هذا  وصل  هل  االمني؟  العمل  اىل  االصطناعي 

االمر اىل االمن العام او بعد؟ 
□ الهدف من االمن السيرباين هو تفعيل الذكاء 
الطبيعي  الذكاء  عىل  االتكال  الن  االصطناعي، 
وبالتايل  العامل.  يف  رويدا  رويدا  بالتضاؤل  بدأ 
يف  يندرج  املعهد  هذا  انشاء  من  هدفنا  ان 
املقبلة  الحرب  ان  اؤمن  انا  املبدأ.  هذا  اطار 
او  قوة  او  ال حرب عضالت  ادمغة  هي حرب 
صواريخ ودبابات. حرب من لديه املعرفة اكرث 
لذلك  معلوماتيا.  االخر  اخرتاق  يستطيع  ومن 
يف  كسابقة  املعهد،  هذا  بانشاء  القرار  اتخذنا 
ابنية،  بناء 8  الرشق االوسط. املرشوع يتضمن 
من  بتمويل  مبنيني  اليوم  حتى  انجزنا  وقد 
السفارات واصدقاء. وسنستمر يف هذا املرشوع 
ونعمل عىل املبنى الثالث وصوال اىل الثامن. من 
ليكون  ان يكمله  املفروض عىل من سيخلفني 
هناك معهد مثايل يف االمن العام مخصص لالمن 
ونستضيف  االجهزة  كل  فيه  ندرب  السيرباين، 
من  جزءا  ان  خصوصا  فيه  للتدرب  اجانب 
الذين  للضيوف  فندق  عىل  يحوي  املرشوع 
الهدف  لبنان للتعلم فيه. االهم هو  يأتون اىل 
حرب  عىل  السباق  ظل  يف  املرشوع  هذا  من 
املعلومة  الحصول عىل  والسباق عىل  االدمغة، 

اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، 
عشية مغادرته منصبه، انه لن يغيب عن العمل 
يف  عدة  خيارات  امامه  وان  العام،  الحقل  يف 
املستقبل، منها ما هو دويل كان يكون وسيطا يف 
رافقت  التي  والرد  االخذ  ازمات. واسف الجواء 
الحديث عن التمديد له يف املديرية العامة لالمن 

العام. 
ان  اىل  لفت  العام"  "االمن  ارسة  مع  حوار  يف 
لخدمة  الزامي  ممر  السياسيني  مع  التعامل 
الناس يف وقت انه مل يكن يتعاطى مع جميعهم 
بالدرجة نفسها من الثقة والقلب املفتوح. ال يرى 
حتى االن اي افق للتسويات يف البلد "فالوضع 
االقليمي غري مساعد واللبنانيون مل يتعودوا عىل 
تحمل املسؤولية بانفسهم. فيام قمة العار عندما 
تجتمع يف باريس 5 دول ملناقشة ما ميكن القيام 

به للبنان، ونحن غائبون".  
عن ملف النازحني السوريني اكد اللواء ابراهيم 
اال  لعودتهم،  املوضوعة  بااللية  لبنان  متسك 
الفرتة  تراجع يف  العودة  النازحني عىل  اقبال  ان 
االخرية نتيجة الظروف الداخلية السورية والوضع 
االقتصادي فيها. وكشف يف ملف الفيول العراقي 
لبنان  تزويد  عىل  العراقي  الجانب  موافقة  عن 
كمية مليون طن عىل مدى ستة اشهر بدل سنة 
"يصبح  التعرفة  وزيادة  التغذية  لزيادة ساعات 
عندها لبنان قادرا عىل رشاء الفيول ولكن عىل 

امل ان يتابع املعنيون املوضوع".  

اللواء عباس 
ابراهيم يتحدث اىل 

"االمن العام".

الهدف االسايس  قبل االخر. ويف نهاية املطاف، 
هو تأمني االمن الداخيل اللبناين وتحصينه. وال 
نزال نعمل يف العمران وتأمني االموال الالزمة يف 

ارسع وقت ممكن. 

واجراءات  النازحني  عودة  ملف  اصبح  اين   ■
االمن العام خاصة بعد الزلزال الذي رضب سوريا 
ام هناك خطوات مرتقبة؟ وهل صحيح انه متت 
زيادة تقدميات مفوضية الالجئني للنازحني قبل 
الزلزال بنحو 900 الف لرية لكل فرد لتحفيزه عىل 

البقاء يف لبنان؟
ومل  قامئا  يزال  ال  امللف  هذا  الينا  بالنسبة   □
بعملنا.  يتعلق  مبا  االقل  عىل  يشء  اي  يتغري 
االلية  املوضوعة ال تزال قامئة. لكن لالسف، ان 
اقبال النازحني السوريني عىل العودة تراجع يف 
الفرتة االخرية نتيجة الظروف الداخلية السورية 

العميد  املسؤول  التحرير  رئيس  القى  بداية، 
املدير  "سعادة  فيها:  قال  كلمة  عقيقي  منري 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يرشفني 
وارسة مجلة االمن العام ان نلتقي حرضتكم يف 
الجديدة  للمرحلة  بداية  هو  الذي  اليوم  هذا 
التي ستكملون فيها مهامتكم االمنية واالدارية 
واالنسانية والدولية. خالل الفرتة املاضية حتى 
لالستفسار  االتصاالت  عيل  تنهال  كانت  اليوم 
العام،  االمن  يف  لواليتكم  التمديد  مسألة  عن 
وكانت معظم هذه االسئلة تعكس مدى توق 
ال  املديرية.  رأس  عىل  استمراركم  اىل  الناس 
هل  يسأل  كان  معظمهم  ان  القول  اخفيكم 
العام؟  االمن  سيرتك  ابراهيم  اللواء  ان  صحيح 
يضطلع  الذي  بالدور  القيام  من  سيتمكن  من 
به عىل املستويات كافة من سياسية واجتامعية 
عن  ماذا  وخارجيا؟  داخليا  وامنية  واقتصادية 
قادة  تتطلب  التي  الظروف  هذه  يف  املديرية 
ان ميأل  معنى؟ من ميكنه  للكلمة من  ما  بكل 

هذا الفراغ اذا حصل؟". 
اضاف: "اسئلة وهواجس كثرية، شعرت ان الناس 
املصري،  عىل  والخوف  املستقبل  قلق  تعيش 
شعرت ان الناس ال تثق اال بشخصكم وطبعا انتم 
عودمتوهم  النكم  الكبرية  املسؤولية  تتحملون 
عىل هذا النمط من العمل الرسمي. شعرت ان 
الناس حقيقة تحبكم وتثق بكم، فقد زرعتم يف 
يف  يعيشون  حني  يف  واالمل،  التفاؤل  وجدانهم 

ظالل االكتئاب والقهر والتشاؤم الذي يحيطهم 
من كل جانب وصوب. لن اطيل الكالم، ومعروف 
عني انني ال اجامل، ولكن اعلم يا سعادة اللواء 
ان الناس تحبكم النكم اظهرتم لهم صورة مل تعد 
موجودة عىل ارض الواقع وال حتى يف مخيلتهم، 
صورة القائد العادل، النظيف، املتنور، العصامي 
كنتم،  اينام  ننتظركم  واياهم  نحن  واالنساين. 

وفقكم الله وسدد خطاكم".
عىل  "اشكركم  فقال:  ابراهيم  اللواء  تحدث  ثم 
كل ما قلتموه عني يف هذه الكلمة. لن اغيب 
عن العمل يف الحقل العام، واذا تسنى يل البقاء 
هنا فسيكون امرا جيدا. انا الشخص االخري الذي 
يعلم ما يحصل يف موضوع التمديد او التجديد 
لوالية جديدة، ليس النني لست مكرتثا بل الن 
ما ازعجني هو اجواء االخذ والرد وانعكاسها عىل 
لو  ادائهم.  وعىل  والضباط  العسكر  معنويات 
كنت مكانهم لكان االمر قد اثر يب، ولتساءلت 
عن مصري رئييس وعن هوية من سيخلفه. هذه 
هي الحياة العسكرية، لقد اعتدنا عىل ان يساور 
العسكري القلق عند كل تغيري ما ينعكس عىل 
ادائه النفيس وعىل تعامله مع الناس. وال ينقص 
الذي  ذلك  عىل  يضاف  قلقا  اليوم  العسكري 
ومؤسسته  اوالده  ومصري  مصريه  عىل  يعيشه 
الذي  اللبناين  الشعب  كل  حال  حاله  وبلده. 
يعيش يف قلق عىل بلده الذي مير باوضاع تثري 

القلق من دون شك". 

الغالف
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انهم ال يشجعون عىل ذلك اال انهم لن ينتقدوا 
االمر  هذا  سوريا.  اىل  العودة  رحالت  االن  بعد 
ردا  يعرقلوا.  لن  انهم  يعني  تواضعه،  عىل رغم 
عىل زيادة التقدميات للنازحني، لقد تم استبدال 
املدير االخري ملفوضية الالجئني يف لبنان بآخر ومل 
نعرف حتى االن ما هي السياسة التي ستكون 
متبعة حول هذا امللف، وهل هناك فعال زيادة 
الدول  ام ال، ألن  قيمة تقدميات  التقدميات  يف 
املانحة لهذا امللف تراجعت كثريا وال اعتقد ان 

هناك زيادات.

■ انطالقا من تأثر لبنان بأمنه وازماته بالقضايا 
املحيطة به كاالزمة السورية والقضية الفلسطينية 
من  وانطالقا  الخبيثة،  االرسائييل  العدو  ونيات 
شبكة عالقاتكم ومعلوماتكم االقليمية والدولية 

متى ترون ان االزمة السورية ستنتهي؟
العالقات  مستوى  عىل  سوريا  يف  االمور   □
الخارجية افضل بكثري من السابق، وهذا واضح 
وانا  االخرية  االسد  بشار  الرئيس  زيارات  من 
"رّب  ان  واكرر  اعود  سوريا.  يزور  من  اعلم 
ضارة نافعة"، اذ ان  تداعيات وقوع الزلزال قد 

فتحت ابوابا كانت نصف مغلقة. كام ان هناك 
الديبلوماسية االنسانية والسياسة االنسانية. ويف 
خالل زياريت اىل ميونيخ، علمت ان مسؤولني يف 
بعض الدول يخططون لزيارة سوريا، وعىل االقل 
تتغري  االمور  وان  املدراء،  مستوى  عىل  البداية 
نحو االفضل. مع تحسن الوضع السوري يتحسن 
الوضع اللبناين، وهو ارتباط تاريخي جغرايف كام 

هو اقتصادي وانساين.

الداخلية  امللفات  عىل  اطالع  عىل  انتم   ■
اللبناين.  بالشان  املعنية  والدولية  واالقليمية 
فهل االطراف اللبنانيون يف ضوء ما نشهده من 
انهيارات تتفاقم يوما بعد يوم، امام تسوية لدرء 

السقوط او امام مواجهة ال تحمد عقباها؟
□ ويالالسف جوايب سلبي، ألن ال افق للتسويات 
يف البلد حتى االن، فيام الوضع االقليمي تحديدا 
االقليمية  العالقات  ايجايب.  وغري  مساعد  غري 
هي  اللبناين  امللف  يف  واملؤثرة  الفاعلة  للدول 
عالقات غري منتجة حتى الساعة، مام ينعكس 
مرة يف  نعتد وال  مل  الننا  ويالالسف  علينا  شلال 
دامئا  بانفسنا.  املسؤولية  تحمل  عىل  تاريخنا 

اللبنانية  الفئات  ارتباط  بسبب  ننتظر  نحن 
بالخارج، وكل فئة تنتظر غلبة الفريق املساند 
امر  هذا  داخلية.  اهداف  لتحقيق  اقليميا  لها 
واحدا  شعبا  نكون  ان  االوان  آن  جدا.  معيب 
بالخارج كل عىل هواه. ال  ترتبط  فئات  وليس 

افق لهذا املوضوع. 

■ اال ترى اننا يف حاجة اىل صيغة داخلية تشبه 
التسعينات، اي اصدار عفو عام عن كل الجرائم 
التي ارتكبتها الطبقة السياسية مبا يؤمن خروجها 

من السلطة وبدء مسار جديد؟
□ يف رأيي بعد الذي وصلنا اليه اليوم، ال ميكن 
ان يكون هناك عفو عام. النه  لو عالجنا االزمة 
من  الكثري  تجاوزنا  لكنا  عام  بعفو  بدايتها  منذ 
الحل  ان هذا  اال  اليوم،  تحصل  التي  السلبيات 
بسبب  حاليا  الشعبي  املستوى  عىل  مرفوض 
حجم املأساة والكارثة والقضاء والسياسيني الخ... 
التي نراها يوميا يف االعالم. كان هذا االقرتاح حال 
لو طبق يف بداية االزمة. اليوم مل يعد كذلك. كنت 
من املنادين بعد ترشين بهذا الحل، لكني اليوم 

مل اعد مقتنعا به. 

■ متى تتوقعون انتخاب رئيس للجمهورية كحد 
هل  وتسوية؟  معادلة  اي  ضمن  ومن  اقىص؟ 

اصبحنا قريبني من فوىض امنية تنتج رئيسا؟
دون  من  البلد  يف  حل  ال  مخجل،  الجواب   □
اوال  ايراين   - سعودي  وتقارب  اقليمية،  تسوية 
التقارب  ان  حتى  اعتقد  املنطقة.  مستوى  عىل 
االمرييك - االيراين اقرب من السعودي االيراين. ال 
افق لالسف لرئاسة الجمهورية اىل هذه اللحظة، 
تشعبات  الداخلية  للتعقيدات  ان  خصوصا 
ال  ان  امتنى  السياسة.  ويف  االرض  عىل  خارجية 
نضطر اىل النزول اىل الشارع ألن هذه املرة لن 
ينتج رئيسا امنا سينتج املشاكل. الشعب اللبناين 
وبالتايل  والفقر،  والتعب  الجوع  اليوم  يوحده 
وان  احد  يفرقه  ال  حتى  واعيا  يكون  ان  يجب 

يتوحد عىل االقل حول ما يعانيه من جوع. 

■ قلتم يف موضوع رئاسة الجمهورية ان الحل 
مرتبط بالخارج اكرث منه بالداخل والوضع محزن؟

□ نعم هي قمة العار عندما تجتمع يف باريس 
5 دول ملناقشة ما ميكن القيام به للبنان، ونحن 

غائبون عنه. 

■ هل لبنان قادر عىل ان يبني عىل ما عملت 
عليه يف السنوات املاضية بتفعيل التعاون املتعدد 
العراق ليس من باب املساعدات  الجوانب مع 

االقتصادية  امليادين  خالل  من  وامنا  العراقية، 
هي  وما  ذلك  كيف  املتعددة؟  والتجارية 

بتقديراتكم الدقيقة مكاسب لبنان من ذلك؟
□ اذكر انه يف الجولة العربية االوىل التي قمت 
العربية،  الدول  من  املساعدة  طلب  عىل  بها 
تجاوبت  التي  الوحيدة  الدولة  العراق  كان 
السفريات  احدى  ان  ايضا  واذكر  معنا.  عمليا 
فقلت  افعله؟  الذي  وسألتني عن  يوما  المتني 
انا احاول مساعدة بلدي.  افعله؟  الذي  لها: ما 
نعم  لها:  فقلت  عملك؟  هذا  هل  سألتني:  ثم 
كل  لها:  قلت  كيف؟  واستطردت:  عميل،  هذا 
من يستطيع مساعدة بلده ليقم بذلك ويتخط 
وانطلق  الناس.  تعاين  عندما  الصالحيات  كل 
من مقولة افالطون: "اشبع ثم تفلسف"، القول 
عندما تكون الناس يف حالة معاناة وموت ليس 

هنا  عميل.  هذا  القانون  ويف  للفلسفة،  الوقت 
االوكسجني  تعطي  ولكنك  السفرية:  يل  قالت 
اعطي  انا  لها:  فقلت  السياسية.  الطبقة  اىل 
االوكسجني اىل الشعب اللبناين، وال يعنيني من 
يستفيد من عميل هذا غري "الناس املعرّتة" بالحد 
االدىن، كأن تنري منزلها ساعتني يف اليوم. لالسف 
كان هناك مامنعة  خارجية يف مكان ما حول 
هذا املوضوع. اود ان اشري اىل اننا مل نسدد اىل 
االخوة يف العراق دوالرا واحدا يف مقابل املليون 
السنة  املليون  مقابل  ويف  املاضية،  السنة  طن 
نزال  وال  دوالر،  املليار  حواىل  وكلفته  الحالية 
نراكم عىل انفسنا كوىس وبندورة وبطاط الخ...، 
ألن ما سندفعه يف املقابل هو خدمات وزراعة 
وصناعة. انا اعلم انه من املمكن ان ندفع املليار 
دوالر 100 مليون، وعىل الطريقة اللبنانية يتم 
رضب الفواتري بـ10. الجانب العراقي يعلم، ولقد 
تحدثت معه حول هذه التفاصيل وليس لديه 
اي مشكلة، ما يهم العراقيني هو مساعدة لبنان. 
استعداد  كل  ابدى يف حينها  الكاظمي  الرئيس 
وكل ايجابية. وقد قمت بزيارة اىل رئيس حكومة 
العراق الحايل محمد شياع السوداين، واكدت له 

عىل كمية املليون طن الثانية. 

طرقت  هل  ولكن  الفيول  صعيد  عىل  هذا   ■
يدخل  ان  للبنان  ميكن  اخرى  اقتصادية  ابواب 

منها ويطور فيها؟
□ صحيح، اذا كان هناك من دول مقفلة امامنا 
نتيجة تجاذبات سياسية، فان سوق العراق كبرية 
واالستشفاء  بالطبابة  فيها  املساهمة  نستطيع 
بدأت  الزراعية.  املواد  وبتصدير  كبري  بشكل 
بغداد،  يف  لها  فروعا  تفتح  اللبنانية  املطاعم 
اللبناين  الشعب  يحبون  العراقيني  ان  خصوصا 
اقىص  اىل  معنا  للتعاون  استعداد  كل  ويبدون 
وألن  العراق،  اىل  االخرية  زياريت  خالل  الحدود. 
لديهم مشكلة كبرية يف قطاع االستشفاء، اقرتحت 
عليهم معادلة صيانة مستشفى رفيق الحريري 
الذي تبلغ مساحة االرض فيه حواىل  الحكومي 
100 الف مرت مربع يف مقابل استعدادنا الستقبال 
املرىض العراقيني فيه. وهم كانوا يشكون من ان 
فواتري املستشفيات اللبنانية تعطى لهم اضعاف 
لبنان  اىل  وفد  اىت  وبالفعل  الحقيقية.  قيمتها 

واجتمع مبدير املستشفى، واعتقد ان االمور 

رئيس التحرير 
العميد منري 
عقيقي يلقي 
كلمة االرسة.

ال ارى خيرا 
في تطبيع العالقات 

بني بعض الدول العربية 
االسرائيلي والعدو 

مل اثق بأحد والعالقة مع السياسيني ممر الزامي لخدمة الناس.
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العراقيون  يقوم  ان  عىل  االتجاه،  بهذا  تسري 
تتم  املقابل  يف  املستشفى،  من  جزء  بصيانة 
العملية يستفيد  فيه. وبهذه  العراقيني  معالجة 

اللبناين والعراقي عىل حد سواء.

الدول  لعالقات  املستقبيل  املسار  ترى  ■ كيف 
العربية مع العدو االرسائييل؟

شخصيا،  انا  اما  دولة،  لكل  داخيل  شأن  انه   □
وبحسب تقييمي، فال اراه خريا للشعوب العربية. 
الن حصول التطبيع عىل مستوى الرؤساء او عىل 
هناك  ان  يعني  ال  السياسية  القيادات  مستوى 
رغم  وعىل  الشعبية.  املستويات  عىل  تطبيعا 
السنوات العديدة التي مرت عىل معاهدة السالم 
مل يطّبع الشعب املرصي، والحركة االرسائيلية يف 
االرسائيليني  ان  نعلم  نحن  جدا.  خجولة  مرص 
يتوجهون نحو الدول التي تحوي مدخرات اكرث 
وامواال واقتصادا. الله يسرت هذه الدول العربية 

ونتمنى لها كل الخري.

■ مع كل ازمة كان لكم الدور واملبادرات، ما هي 
اصعب مهمة وهل ندمت عىل امر قمت به؟

□ مل اندم عىل اي يشء. اندم اذا كنت قد قمت 
تخللتها  املهامت  كل  ما.  مكان  يف  ما  بتقصري 
صعوبات، واصعب املهامت هي التي كنا نفاوض 
كانت  الداخيل  املستوى  عىل  االرهابيني.  فيها 
هناك صعوبات يف تأليف الحكومات ويف تقريب 
وهذا  السياسيني،  االفرقاء  بني  النظر  وجهات 
تفاوض  عندما  انه  اال  تجاوزه  املمكن  من  كله 
النرصة  لدى  مخطوفني  او  جثث  استعادة  عىل 
او داعش، كنا نشعر يف اوقات كثرية ان املهمة 
شبه مستحيلة ومن ثم تحل االمور، ال شك انها 

اصعب انواع املفاوضات. 

كالهم  عاتقك  عدة عىل  امورا  اخذت  لكنك   ■
االقتصادي مثال، واتهمت انك تتجاوز صالحياتك 
اذ ما عالقتك بالصحة واالقتصاد، بالنفط والغاز 

والرتسيم، كيف تصف تلك املرحلة؟ 
كان  ان  قانونا،  مغطى  به  قمنا  الذي  كل   □
عىل صعيد النفط او الغاز او الرتسيم او يف كل 
االمور. حتى يف املفاوضات الستعادة عسكريني 
او جثامني، ألن ذلك هو جزء من عملنا وينعكس 
عىل  االمن االجتامعي يف البلد. اعود واكرر ان 

التفاوض مع هذا النوع من الناس هو االصعب 
الن منطق تفكريهم يختلف 180 درجة. لذلك 
كنا نصل اىل مرحلة نقفل فيها هواتفنا وال نرد 
عىل اتصاالتهم. عىل رغم املجازفة بأن يتم قتل 
وتضحية.  خسائر  الحرب  يف  انه  اال  احدهم، 
الحمدلله "وال مرة اال ما ربحنا"، وانجزنا املهمة 

عىل اكمل وجه.

ميقايت سئل عن  للرئيس  االخري  الحديث  ■ يف 
من  اهم  اسمك  ان  قال  لك،  التمديد  موضوع 
هذا  خلفيات  عن  النظر  وبرصف  العام،  االمن 
الرد، ان مل يكن اللواء ابراهيم يف االمن العام اين 

ترى نفسك يف املرحلة املقبلة؟
□ لقد سبق وسألني احدهم هذا السؤال، وقلت 
له حينها احب ان اكون وزير خارجية. ال اعلم 
اليوم هنا، كيّل هنا بكل تفكريي  انا  االن  حتى 
مل  اذا  آذار  من  الثاين  بعد  قدريت،  وكل  وعطايئ 
كثرية،  خيارات  فأمامي  التمديد،  مشكلة  تحل 
عيّل  عرضت  سفري  وخالل  دويل.  هو  ما  منها 
مجاالت عمل عدة مع دول محرتمة جدا، مثال ان 
اكون وسيطا يف ازمات. بالنسبة اىل كالم الرئيس 
ميقايت، انا اشكره عىل هذا التقييم من خاللكم 
وفخور ايضا بهذا التقييم، ولكن اقول له ايضا مل 
افهم عليك، ومل يفهم احد عليه ايضا. انا خياري 

العمل يف بلدي، والبقاء هنا.

هو  اليوم  اللبنانيون  يطرحه  الذي  السؤال   ■
ملاذا ال يتم وقف منصات تسعري رصف الدوالر، 
وملاذا مل يقم االمن العام مبالحقة اصحابها او من 

يديرها؟
قضية  عىل  عمل  الذي  االول  الجهاز  كنا   □
عددا  اوقفنا  نتيجة.  اي  اىل  نصل  ومل  الرصافني 
كبريا منهم ومتت احالتهم عىل القضاء ومل نلق اي 
نتيجة. انا مقتنع ان حل هذه املواضيع ال يكون 
الرصف  لسعر  وثابتة  واضحة  خطة  بوضع  اال 
ومعززة بوجود الدوالر يف البلد. وان مل يكن هناك 
دوالر يف السوق سيواصل سعر الرصف االرتفاع 
يف ظل عدم وجود احتياطي قادر عىل مواجهة 
كل هذه املنصات و90% منها يعمل من خارج 
لبنان، ألن هناك استهداف للبلد. وعن توقيف 
ايران  يف  ما حصل  عن  مثاال  اعطيكم  الرصافني 
حيث اعدموا رصافني وبقي الدوالر عىل ارتفاعه، 

ويف سوريا هناك تشدد غري مسبوق يف موضوع 
الدوالر من خالل اتخاذ اجراءات عديدة، عندما 
الناس  من  كبري  عدد  سجن   4000 الدوالر  كان 

فوصل الدوالر اىل 7500. 
اذا، الحل لهذه الظاهرة  ليس بالقمع، الحل هو 
السوق.  يف  املضاربة  ملواجهة  املقومات  بتأمني 
لبنان  ومرصف  الدولة  ان  لالسف  ويا  الحقيقة 
الفريق الضعيف يف ما يتعلق مبوضوع الدوالر. 
سياسية  ثقة  واىل  الدوالر  من  كمية  اىل  نحتاج 
اليوم  الناس.  لرتتاح  مالية  ثقة  تنعكس  بالبلد 
اىل  بتحويله  يقوم  ثم  راتبه  املوظف  يتقاىض 
يؤّمن  ان  اجل  باللرية، ومن  ثقة  ال  الدوالر ألن 
ليس  ايام   6 او   5 مدى  عىل  معيشته  املوظف 
اكرث، وبالتايل ان انعدام الثقة يرفع سعر الرصف. 
املوضوع مايل، مع احرتامي لكل االجراءات التي 
تتخذ. لقد تم توقيف رصافني اساسيني وهم االن 
يف السجن والدوالر ال يزال عىل ارتفاعه. عندما 
بدأوا توقيفهم كان الدوالر 59 الفا، اليوم اصبح 
بـ80.  يجب ان تكون املعالجة مالية اقتصادية 
وليس معالجة بالقمع الذي ال يحل املشكلة ابدا. 

معالجة  اساسها  االقتصادية  املعالجة  حتى   ■
سياسية؟

□ طبعا كل يشء بالسياسة. 

■ هذا ما قاله الرئيس ميقايت ان كل يشء يحل 
بالسياسة؟

□ عندما توضع وديعة يف مرصف لبنان بالدوالر، 
مثال 100 مليون دوالر، ينخفض  سعر الرصف 
مع مالحظاتنا طبعا عىل املبلغ، اال ان ذلك يعترب 

دليل ثقة. 

■ بعد مسار طويل يف االمن العام عىل مدى 12 
سنة كصاحب الرقم االعىل بني كل اسالفك ويأيت 
اياه االمن  الذي اعطاك  بعدك فريد شهاب، ما 

العام وما الذي اعطيته؟
□ بداية اشكر االمن العام عىل هذه التجربة وانا 
تنوع  ال  حيث  الجيش  مؤسسة  من  اتيت  الذي 
يف املهام. اعتقد ان ليس هناك من مؤسسة فيها 
هذا التنوع باملهام كاالمن العام، مام اغنى خربيت 
يف التعاطي بالشأنني العام والخاص وكل الشؤون. 
الشخص  منها  يتعلم  مدرسة  فعال  العام  االمن 

اعلم ما هي  اكن  اىل هنا مل  الكثري. قبل مجيئي 
ازدادت  العام.  االمن  بها  يتعاطى  التي  امللفات 
فيه ثقافتي العامة كام خربيت يف امور كثرية. االمن 
العام مدرسة. اما انا فقد اعطيت االمن العام كل 
موقعي  من  بأنه  قناعة  عىل  كنت  النني  حيايت 
هذا استطيع ان اقدم امورا للناس. اطلقت مقولة 
من  واحدة  مسافة  عىل  انني  القاعة  هذه  من 
الله  اللبنانية، وسميت حينها حزب  كل االطراف 
والقوات اللبنانية. مارست عميل وقناعايت كموظف 
عىل اكمل وجه. وقلت ان املواطن "صاحب حق" 
لدى  موظفون  وجميعنا  خدمة"،  "طالب  وليس 
املواطنني ونتقاىض رواتبنا من الرضائب املفروضة 
عليهم، واعطيت هذه القناعة للضباط والعنارص. 
يتم  لذلك  احيانا،  موجود  الشواذ  الحال  بطبيعة 
الفكر  املخالفات. هذا هو  بسبب  البعض  سجن 

الذي اردت غرسه واىل حد بعيد نجحت. 

■ استطرادا ما هو االمر الذي ندمت عىل القيام 
به او مل يكن يجب ان تقوم به يف االمن العام، 
اعطيتهم  السياسية؟ هل  للطبقة  هل صداقتك 

اكرث مام يستأهلونه؟
□ نعم، اعتقد انني اعطيتهم اكرث مام يستأهلونه 
اعطي  انني  هو  وتربيري  الدامئة  حجتي  ان  اال 
عربهم الناس، ألن ذلك هو جرس العبور او ممر 
الزامي للتعاطي مع الناس والعالقة معهم حتمية 
كالهرم  السياسيني  مع  التعاطي  الناس.  لخدمة 

مل  والناس.  البلد  لخدمة  تجاوزهم  عدم  يجب 
سنة  الخلف 12  اىل  عدت  واذا  اندم عىل يشء، 
لكررت ما قمت به. مل اثق بأحد امنا كرست كل 
طاقايت لخدمة الناس. والعالقة مع السياسيني هي  
اتعاطى مع  الناس، ومل اكن  الزامي لخدمة  ممر 
الجميع بالدرجة نفسها من الثقة والقلب املفتوح. 
انا صادق يف حيايت، كنت ارى الكذب واعرف انه 
كذلك واجرب نفيس عىل التصديق حتى اجد نفقا 
او بصيص امل للناس. مل اندم، والعالقة مع الجميع 
هي عنرص قوة وليس ضعف، وكنت مضطرا عىل 

ذلك لتحقيق الهدف ولو بالحد االدىن. 

■ هل قمت بأي امر ضد قناعاتك، هل خالفت 
القانون؟

□ كال، مل اخالف القانون ابدا. يف االزمات عندما 
ليست من صالحياتك، كنت  يقال يل هي  كان 
مقتنعا انها من صالحيات االمن العام وكنت دامئا 
القيام  الجميع  عىل  تفلسف"،  ثم  "اْشبع  اقول 

بكل ما يلزم لخدمة الناس "املعرّتة". 

االصداء  كانت  االعالمية  اطاللتك  كل  يف   ■
بالثقة،  توحي  الذي  الوحيد  انك  تصل  التي 
الناس  يريح  التفاؤل  نوع من  دامئا  ويف كالمك 
ماذا تقول لهم اليوم مباذا تعدهم؟ وماذا تقول 

للعسكريني يف االمن العام؟ 
□ ال استطيع ان اعدهم بيشء سوى بأنه لو كنت 

بالروحية  ساواصل عميل  آخر  موقع  او يف  هنا 
نفسها. ما يحصل مؤخرا ال يؤثر عىل ادايئ النني 
نفسه  باالداء  القيام  استطيع  انني  قناعة  عىل 
يف اي مكان علام ان الوظيفة تقّيد اكرث. امتنى 
للعسكر العمل بالنهج نفسه، االيام املقبلة صعبة 
ويجب ان تكون لديهم القدرة عىل الصمود. واىل 
من يتوىل املهمة من بعدي اقول له انه عليه ان 
يتبع النهج الذي اتبعته لتأمني مقومات الصمود 
للمديرية التي ال تتلقى اي مساعدات خارجية. 
يف  يعطى  ما  العسكر  العطاء  الية  اتبعنا  لقد 
وامتنى  داخلية،  تدابري  خالل  من  اخرى  اجهزة 
صمودهم  تعزز  النها  التدابري  هذه  تستمر  ان 

وصمود املؤسسة لخدمة الناس.

ومعلوماتكم  عالقاتكم  شبكة  من  انطالقا   ■
بالنسبة  للبنانيني  تقول  ماذا  والدولية  االقليمية 

اىل املستقبل هل هو افضل او اسوأ؟ 
لقد مرت علينا مرحلة سيئة، وانا متفائل   □
بالوضع اللبناين النه من املستحيل ان تستمر 
الذي  الزلزال  بعد  عليه  هي  ما  عىل  االمور 
رضب لبنان بعد 17 ترشين، ويجب ان تكون 
نتج  ما  انقاض  عىل  قامئة  جديدة  بنى  هناك 
من 17 ترشين. اال انني امتنى ان  تكون هذه 
بها  سيقوم  ومن  صالبة  اكرث  الجديدة  البنى 
يجب ان يبتعد عن  الشخصانية، ويعمل وفق 

املصلحة العامة ليبني عىل اساسها.

مع ارسة املجلة.
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رأس  عىل  واليته  يبدأ  للتو  كأنه 
العام.  لالمن  العامة  املديرية 
مرص  والحيوية،  بالنشاط  ممتلئ 
والتطوير،  والبناء  االنجاز  عىل 
االعباء  يخفف  كيف  ضمريه  ويف 
ساقته  الذي  اللبناين  املواطن  عن 
حالة  اىل  جدا  الصعبة  الظروف 
ابسط  تامني  عىل  القدرة  عدم  من 
مقومات العيش الكريم، الذي يليق 
الطامنينة  عن  الباحث  باالنسان 

واالستقرار والسالم الداخيل

إختتم مسيرته بوضع الحجر األساس ملركز أمن عام بيروت 
اللواء إبراهيم: بالحّرية إنتصرنا وبها ُنعيد البناء

 12 امتداد  عىل  مسريته  من  االخري  اليوم  يف 
عاما، وضع املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
عام  امن  دائرة  ملبنى  االساس  الحجر  ابراهيم 
بريوت الجديد يف محلة الكرنتينا قرب فوج اطفاء 
وضاح  النواب  االحتفال  حرض  بريوت.  مدينة 
الصادق وجان طالوزيان وعدنان طرابليس وامني 
ونقوال  حاصباين  وغسان  الصايغ  وفيصل  رشي 
الصحناوي ومحافظ مدينة بريوت القايض مروان 
عبود ورئيس مجلس بلدية بريوت املهندس جامل 

"بالحرية  وتابع:  الحرية".  فضاء  خارج  للبناين 
معاد  كل  وعىل  والفنت  االرهاب  عىل  انترصنا 
للوطن، وبالحرية انترصنا عىل العدو االرسائييل، 
اللبنانية  وحدتنا  نحصن  ان  يجب  وبالحرية 
دونها  ومن  ثابتة،  اسس  عىل  البناء  ونعيد 
الخضاع  الكرة  معاودة  االعداء  عىل  سيسهل 
لبنان واللبنانيني ووضعهم امام واقع يرفضونه يف 

كنهه ويف كل اسبابه".
والصالح  الخري  عىل  اللقاء  "مساحات  وقال: 
انفسهم  واالصالح ستكرب، ويف مسرية من نذروا 
التقاعس،  او  للتقاعد  مكان  ال  الوطن  لخدمة 
اليوم وضعنا حجر اساس ملركز من عرشات املراكز 
اللبنانيني،  ابوابها لخدمة  التي ارتفعت وفتحت 
متعددة  اخرى  ميادين  يف  املشوار  نكمل  وغدا 
الصارخة  كينونته  كانت  كام  لبنان  شان  العالء 
حضارة وانفتاحا وابداعا يف كل ارجاء املعمورة، 
كان،  مام  واحسن  كان  كام  جميعنا،  وسنعيده، 
الكراهية  ونبذ  بالحوار  اال  يتم  لن  هذا  وكل 
والعنف والوحدة الوطنية". وختم بتوجيه الشكر 
"اىل كل من ساهم يف تأمني هذا املقر، واىل الذين 
قدموا الدعم املادي واللوجستي، واخص بالذكر 
مجلس  واعضاء  ورئيس  بريوت  مدينة  محافظ 

بلديتها ومؤسسات االمم املتحدة".
ختاما، وضع الحجر االساس وتم تبادل الدروع، ثم 

اقيم حفل كوكتيل.
اللواء  قال  االحتفال،  انتهاء  بعد  وردا عىل سؤال 
كان  اذا  وعام  بيغدرين".  حدا  ما  "انا  ابراهيم: 
سيتوىل حقيبة وزارية قال: "علينا البحث وايجاد 

فخامة رئيس".

املعامالت  بتقديم  يليق  منوذجي  ملركز  االساس 
ابراهيم  اللواء  مع  تعاوننا  وبعد  بريوت،  الهايل 
عقد  انتهاء  اقرتاب  وبعد  السابقة،  الفرتات  يف 
االيجار للمركز االقليمي يف السوديكو، كان اليوم 
وضع حجر االساس ملبنى جديد لنؤكد اننا واللواء 

ابراهيم دامئا اىل جانب اهايل بريوت".
للواء  "التوفيق  كلمته  يف  متنى  عبود  املحافظ 
ابراهيم يف حياته الجديدة"، داعيا اياه اىل "عدم 
التقاعد عن الحياة الوطنية"، مستذكرا املحطات 
"وضع  ان  وتأكيده  ابراهيم  باللواء  التي جمعته 
الحجر االساس اليوم لهذا املركز الجديد، ليس اال 

عربون محبة الهل بريوت".
الوقوف  اىل  داعيا  ابراهيم  اللواء  وتحدث 
مرفأ  انفجار  ارواح شهداء  دقيقة صمت عىل 
ارغب  كنت  اذا  سئلت  "عندما  وقال:  بريوت، 
يف ان احرض حفل وضع الحجر االساس للمقر 
الجديد لدائرة امن عام بريوت، قبل يوم واحد 
جوايب  كان  التقاعد  عىل  قانونا  احالتي  من 
العمل  "تصفية  السالم  عليه  االمام عيل  يقول 
اشد من العمل، وتخليص النية من الفساد اشد 

عىل العاملني من طول الجهاد".
عيل  يفرض  والعميل  الوطني  "واجبي  اضاف: 
وحقه،  االنسان  يخدم  موقع  اي  يف  اكون  ان 
املهل  واختصار  املعامالت،  اجراء  عليه  ويسهل 
التي يفرضها الروتني االداري. وقد شكلت هذه 
التطويرية  الخطط  الرئيسية يف  البنود  االهداف 
يف  املسؤولية  سدة  توليت  منذ  وضعتها  التي 

املديرية العامة لالمن العام".
الكارثة  ابدأ كلمتي، وامام هول  ان  وتابع: "قبل 

مقدم الحضور.

اللواء عباس 
ابراهيم يتوسط 
العميد الياس 
البيرسي واملحافظ 
مروان عبود.

رئيس مجلس بلدية بريوت جامل عيتاين.محافظ بريوت مروان عبود.اللواء عباس ابراهيم متكلام.

ارواح  امام  انحني  بريوت،  مرفأ  رضبت  التي 
تعذبوا  الذين  والجرحى  سقطوا  الذين  الشهداء 
وال يزالون، وامام كل مواطن فقد عزيزا له. فهذه 
العاصمة  الكثري، كيف ال وهي  املدينة لها علينا 

االوىل يف التضحية والشهادة والشهداء".
سياسة  من  جزءا  يشكل  املقر  "هذا  ان  واوضح 
اللتني  االمناء  وسياسة  التطويرية  الخطط 
اعتمدتهام املديرية منذ اثنتي عرشة سنة. كام يأيت 
بناء هذا املقر استجابة حاجة املدينة واملواطنني، 
بحيث تكون مهمة عسكرييه مع غريه من دوائر 
االمن العام ومراكزه املنترشة عىل مساحة لبنان 
وعىل املعابر الحدودية، الوقوف اىل جانب الناس، 
االستقرار  وضامن  الوطن  امن  عىل  والحفاظ 
والسلم االهيل، وتحصني ركائز الدولة عىل الرغم 
مام هي عليه من تعرث، الن الدولة تبقى بالنسبة 

اىل اللبنانيني املالذ االول واالخري".
صغري  جزء  هو  به،  ونقوم  قمنا  ما  "ان  وقال: 
جدا مام يجب ان نقدمه لشعبنا الذي يستحق 
بتاريخه  تليق  رسمية  وادارات  مؤسسات 
وتضحياته، ومسؤولني كبارا يعملون لصالح الوطن 
وابنائه، بدال من ان نتلهى يف خصومات اوصلت 
البالد والعباد اىل الدرك االخطر واالقىس من الفقر 

وانعدام كل اسباب العيش الكريم".
لبنان  قام  لقد  والحرية صنوان،  "لبنان  اضاف: 
ونهض وتطور بفعل الحرية، وهو ال ميكنه ان 
يعيش ويستقيم وطنا ودولة من دونها. الحرية 
سياسيا  واملتنوع  التعددي،  لبنان  ضامنة  هي 
وطائفيا وثقافيا ومناطقيا وامناط حياة. ال معنى 
له، وال حياة  للبنان من دون حرية وال وجود 

من  وحشد  البلدي  املجلس  من  واعضاء  عيتاين 
الشخصيات واملدعوين.

بدأ االحتفال بوصول اللواء ابراهيم يرافقه املدير 
العام باالنابة العميد الياس البيرسي واستعرض ثلة 

من حرس الرشف. 
العام، ثم  النشيد الوطني ونشيد االمن  استهالال 
تحدث عيتاين فحيا اللواء ابراهيم منوها بـ"الدور 
اللبنانية  الساحة  لعبه عىل  الذي  الكبري  الوطني 
والخارجية". وقال: "اننا اليوم نجتمع لنضع الحجر 
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الثاين  القرار رقم 1061 يف 5 كانون  العام مبوجب  منذ انشئ االمن 
1921، وسمي انذاك املكتب االول، ثم تحول اىل املديرية العامة لالمن 
واملسؤوليات  املهام  املتعددة  املؤسسة  هذه  مسرية  شهدت  العام، 
نجمها  وسطع  والتضحية،  الخدمة  يف  ارتقاء  والقومية  الوطنية 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  املدير  والية  ظل  يف  الكربى  باالنجازات 

الذي استطاع نقلها اىل مصاف املؤسسات االمنية العاملية املرموقة 

اللواء عّباس إبراهيم في 12 عامًا من الوالية املسؤولة
رجل دولة بمواصفات أمنّية سياسّية إدارّية إنسانّية

ابراهيم  عباس  اللواء  خدمة  سنوات  وصف  ميكن  اختصار،  يف 
الوالية  "12 عاما من  بـ  العام  العامة لالمن  املديرية  عىل راس 
املسؤولة" التي متيزت بالخطط الخمسية والوترية املتسارعة يف 
االنجازات االدارية واالمنية والسياسية واالنسانية، التي سنتناولها 
يف اربعة مواضيع يعرض كل منها ابرز هذه االنجازات، الن ايراد 
يف  ال ميكن حرصه  مبا  الصفحات  اىل عرشات  يحتاج  مجموعها 

عدد املجلة، وهي بطبيعة الحال انجازات مستمرة. 

افتتاح مركز اللبوة.

داود رمال
aborami20@hotmail.com

راس  عىل  املسؤولية  سدة  اعتالئه  منذ 
اعتمد  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
اللواء عباس ابراهيم عىل القلق االيجايب 
الناجح،  للمسؤول  دائم  رفيق  هو  الذي 
عن  مسؤوال  تكون  ان  سهال  ليس  اذ 
ومقيمني.  مواطنني  الناس،  ماليني  امن 
رسالة  بل  دور  او  وظيفة  ليست  هذه 
ومهمة، النه ليس عاديا ما هو مطلوب 
والضمري.  والقسم  الواجب  مستوى  عىل 
تقديم  من  تبدا  العام  االمن  فمهامت 
طلب يف دائرة او مركز وصوال اىل التفكري 
تبادر  االمر كلام  الوطن، وهذا  مبستقبل 
معنيا  ابراهيم  اللواء  نجد  الذهن  اىل 
تخص  التي  االمور  ابسط  يف  بالتدقيق 
الخطط  وضع  اىل  وصوال  العام،  االمن 
يف  تساهم  التي  االسرتاتيجية  والربامج 

تطوير املديرية وتحديثها. 
ابراهيم  اللواء  فور تسلمه مهامه، وضع 
ميكن  ما  املتخصص  العمل  فريق  مع 
لالمن  جديدة"  هندسة  "الية  تسميته 
تحديد  وتم  هيكلته،  واعادة  العام 
هذه  كانت  االسرتاتيجية.  االهداف 
اللواء  ثقافة  مثار  من  االوىل  الخطوة 
عىل  التفكري  اىل  يدعو  الذي  ابراهيم 

عىل  الرؤية  تقترص  فلم  الطويل،  املدى 
خطوات انية.

اسرتاتيجيا  وضعت  االسس  هذه  عىل 
مراحل  املؤسسة عىل  لبناء  االمد  طويلة 
وهي واضحة املعامل ومحددة االهداف، 
انجازها  يتم  مرحلة  كل  تسمح  بحيث 
يتم  اساسها  وعىل  بسهولة،  قياسها  من 
ما  واذا  تيل.  التي  املحطة  اىل  االنطالق 
االسرتاتيجيا  هذه  مسار  صحة  ثبت 
يصحح، ويف  انحرافا  واذا وجد  تستكمل 

حال الخطا يتم الرتاجع. 
فقد  االسرتاتيجيا،  هذه  عناوين  اما 
الهيكلة،  اعادة  خطة  اطار  يف  وضعت 
االهداف  لتحقيق  العمل  وانطلق 
التوازن  تحقيق  واولها  االسرتاتيجية 
املديرية،  يف  والنوعي  الكمي  الطائفي 
وامليثاق  الدستور  به  قال  مام  انطالقا 
االمن  قانون  عليه  نص  وما  الوطني 
العام. وقد صدرت سلسلة من القرارات 
الوزارية متت ترجمتها مبذكرات الخدمة 
العناوين  حددت  التي  والتعليامت 
املؤسسة  ودور  يتالءم  مبا  واالهداف 

ومهامها، تتلخص بااليت:  
املدير  صورة  تكريس  االول،  الهدف 

وللتوضيح  تكون،  ان  يجب  كام  العام 
او  االعالمية  الصورة  املقصود  ليس 
يكون  ما  ابعد  فهو  للمدير،  الشخصية 
عن الشخصانية وال يحبها، لكن املقصود 
مثاله  عىل  لتكون  املؤسسة  صورة 
ومناقبيته. فهو ابن مؤسسة لها ثقافتها، 
وقد اكتسبها كاملة يف خالل خدمته عىل 
وكان  اللبناين،  الجيش  يف  عاما   30 مدى 
وتفان  واخالص  بجهد  العمل  شعاره 
املؤسسة  شان  اعالء  سبيل  يف  وصمت 

وليس الشخص. 
العام  لالمن  يكون  ان  الثاين،  الهدف 
القوانني  رسمته  كام  ودور  موقف 
تجىل  ما  وهو  الداخلية  واالنظمة 
انيط باملدير  الدور الذي  بشكل كبري يف 
املخطوفني  قضية  يف  كلف  عندما  العام 
االرهابية،  الجامعات  لدى  اللبنانيني 
اجانب  مواطنني  تحرير  يف  دوره  وثانيا 
واقليمية  عربية  ثقة  من  ذلك  يعني  مبا 

ودولية بشخصه. 
قبل ان يتسلم اللواء ابراهيم مهامه، كان 
العام  االمن  مهمة  ان  السائد  االعتقاد 
ادارة الحدود واملراىفء البحرية والجوية 
وبطاقات  السفر  جوازات  واصدار 

القوانني  لكن  واالجانب.  للعامل  االقامة 
اخرى  ادوارا  املديرية  اعطت  واالنظمة 
واجتامعية،  وسياسية  وادارية  امنية 
وحامية  االرهاب  مكافحة  اىل  مضافة 
مام  والخارجي،  الداخيل  القومي  االمن 
يعني انها مؤسسة امن وخدمات. وهذه 
الصالحيات تفوق صالحيات االمن العام 
دولة  اي  يف  بنا  الشبيهة  واملؤسسات 

اخرى يف العامل. 
التطوير  وبرامج  التقني  املستوى  عىل 
التقنيات  اخر  واستخدام  والتجهيز 
الخطة  قالت  املتوافرة،  االلكرتونية 
منها  قسم  نفذ  باجراءات  االسرتاتيجية 

وتم استحداث وانشاء: 
- مركز تلقي الشكاوى الذي يعرف بـ الـ 
"Call Center" بهدف توجيه املواطنني 
عىل  والرد  معامالتهم  حول  االجانب  او 

استفساراتهم. 
بفاعلية  تعنى  التي  الجودة  ادارة  مركز   -
املقاييس  تطبيق  صعيد  عىل  العام  االمن 
 6 يف  تطبيقه  بورش  وقد  دوليا.  املعتمدة 
مجاالت هي: جوازات السفر، امن ووثائق 
سامت  االتصال،  مركز  الشكاوى،  املطار، 

وتلزميات، كام طبق يف مجاالت اخرى. 

العبد،  ساحة  يف  للنظارة  جديد  مركز   -
موقتا  موقوف   800 حواىل  يستوعب 
او  عدليا  اوضاعهم  معالجة  لحني 
صحية  برشوط  املركز  يتميز  اداريا. 
كل  من  الدولية  املعايري  تراعي  وبيئية 
االطار  هذا  يف  التعاون  ويتم  جوانبها، 
ومنظامت  لبنان،  كاريتاس  رابطة  مع 
بالشؤون  تعنى  ودولية  واقليمية  محلية 

االجتامعية وحقوق االنسان. 
العام  باالمن  خاصة  مجلة  اصدار   -
مراة  لتكون  العام"  "االمن  مجلة  باسم 
تواصل  ووسيلة  وصوته،  العام  االمن 
املديرية  يف  واملدنيني  العسكريني  مع 
االرايض  عىل  واملقيمني  املواطنني  ومع 

لبنان  يف  املعتمدة  والسفارات  اللبنانية 
طياتها  يف  تتناول  الخارج،  يف  وسفاراتنا 
والوطنية  الداخلية  املواضيع  مختلف 
واالقتصادية  واالجتامعية  والثقافية 
ونشاطات  والتسلية  والرتاثية  والرياضية 

املديرية.  
عرب  اسبوعي  اذاعي  برنامج  اطالق   -
بعنوان   )93,3( لبنان  صوت  اذاعة  اثري 

"امنك بامان". 
كبري  مستودع  انشاء  عىل  العمل   -
لكل  عدة  مخازن  يضم  للمعلومات 
"الداتا"  من  قدر  اكرب  لجمع  القطاعات 
االمنية  االجهزة  منها  تستفيد  التي 
مام  الدولة،  مستوى  عىل  والعسكرية 
من  القرارات  صنع  يف  املشاركة  يسهل 
تقدم  واقرتاحات  مبتكرة  اليات  خالل 
ميكن  ال  مهم  امر  هذا  املسؤولني.  اىل 
املعطيات  مكننة  عند  اال  اليه  نصل  ان 
الكربى  بامللفات  املتصلة  والتقارير 
وجمعها وتخزينها. فادارة معلومات من 
هذا النوع توفر املعطيات عند قراءة اي 
من خاللها  ونستجمع  او حادث،  حدث 
صحيحا  قرارا  توفر  التي  املعطيات  كل 
باالمن  يختص  مبا  املختلفة  جوانبه  من 
والثقايف  واالقتصادي واالجتامعي  االمني 
عن  عدا  والرتبوي،  والبيئي  والصحي 
واالتجار  والتجسس  االرهاب  مكافحة 

بالبرش وتهريب املمنوعات وغريها. 
لالدارة  االفضل  الخدمة  نوع  دراسة   -

والعسكريني بهدف زيادة االنتاجية. 
- املداورة يف تويل الوظائف. 

- العمل عىل انشاء كلية ومكتبة خاصتني 
باالمن العام. 

- تطوير االليات املعتمدة ملراقبة املعابر 
الحدودية )الجوية والربية والبحرية(. 

التهريب  "شبكات  ملكافحة  الية  - وضع 
االجنبيات  والعامالت  للعامل  املنظم" 

والهجرة غري الرشعية. 
- اعتامد الوثائق البيومرتية. 

- متابعة اصدار بطاقات اقامة ممغنطة 
للمقيمني يف لبنان. 

السفر  جواز  اصدار  عملية  متابعة   -

األمن العام إداريًا: 
تطوير واكب املقاييس العاملية بشرا وحجرا

وضعت استراتيجيا طويلة 
االمد لبناء املؤسسة واضحة 

املعالم محددة االهداف 
وعلى مراحل

الغالف
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افتتاح مركز العبودية.  افتتاح مركز القاع. 

املواصفات  مع  يتامىش  مبا  البيومرتي 
العاملية، وهو مرشوع سيعلن الحقا عام 
تحقق منه وتاريخ اعتامده ملساواة لبنان 

بالدول املتطورة التي بدات اعتامده. 
املعامالت  من  العديد  تقديم   -
مام   )e-general security( الكرتونيا
ادارات  مع  بالتواصل  للمواطنني  يسمح 
وتقديم  االستعالم  لناحية  املديرية 

الطلبات واستالم الرد الكرتونيا. 
- التعاون مع البعثات اللبنانية للحصول 
عىل  املستندات املطلوبة من املغرتبني. 
 ISO( الجودة شهادة  عىل  الحصول   -
اللبنانية  الجائزة  وعىل    )9001

 .LEA لالمتياز
مستوى  عىل  كبرية  خطوات  انجزت 
تعزيز القدرات البرشية والتقنية وعديد 
االمن العام، وصدرت قرارات عن مجلس 
ضباط   10 بتطويع  سمحت  الوزراء 
مبعدل  ومامورين  ومفتشني  سنة،  كل 
ضباط  وتطويع  سنويا،  عنرص   500
اختصاص يف الهندسة واالدارة والصيدلة 
لتعزيز  الداخيل  والطب  االسنان  واطباء 
كام  العام.  االمن  يف  والطبابة  االدارة 
ومراكز  منظامت  مع  بالتعاون  اطلق 
اللغة  مجاالت  يف  تدريب  برامج  ثقافية 

واالختصاصات. 
واللوجستية،  االدارة  مستوى  عىل 

تحققت خطوات عديدة ابرزها:  
واالنتقال  النقل  وسائل  تعزيز   •
مبختلف  اللوجستية  وتامني  للعسكريني 

انواعها. 
مع  التعاون  بروتوكوالت  تطوير   •
لتسهيل  اللبنانية  املصارف  من  العديد 
منح القروض االسكانية لعسكريي االمن 

العام. 
خالل  من  الرياضية  النشاطات  دعم   •
االلعاب  مختلف  يف  رياضية  فرق  انشاء 
االنشطة  يف  والفعالة  البناءة  واملشاركة 

الرياضية يف لبنان والخارج. 
العام  االمن  بني  التعاون  مستوى  عىل 
واجهزة دولية صديقة، فقد ادى غرضه. 
عالية  نسبة  تحققت  يشء،  كل  قبل 

االجهزة  هذه  مع  املتبادلة  الثقة  من 
وحدث.  حادث  من  اكرث  يف  وترجمت 
الخربات واملعلومات  تبادل  كام صار اىل 
املتخصصة،  املجاالت  من  الكثري  يف 
لبنانية  مقاييس  لوضع  دعائم  وارسيت 
بخصوصية  امنا  منها  الدولية  عىل  ترتكز 
الدولية  املقاييس  عن  ميزتها  لبنانية 
العسكريني  خربة  فيها  ادرجت  بعدما 
اللبنانيني ومقتضيات الوضع يف لبنان.  

طرا  ما  وتجاه  انه،  القول  رسا  وليس 
تم  السورية،  االزمة  ومنها  تطورات  من 
ورسيعة  متكاملة  عمل  الية  اىل  اللجوء 
به  تسببت  الذي  النزوح  ملواجهة 
خصوصا  عليها،  ترتبت  التي  والنتائج 
عملية  لتنظيم  الحدودية  املعابر  عىل 
وساهمت  واحصائها.  وضبطها  الدخول 
اجانب  وخرباء  دولية  جهات  فيها 
ومنظامت اعتادت التعاطي مع شبيهات 
وفق  العاملية  االزمات  من  الكثري  يف  لها 
معايري محددة. وتم انشاء غرفة عمليات 
نتيجة  املستجدات  للتعاطي مع  اساسية 

النازحني.  تدفق 
اخذ  املطلوب  فليس  تقوميها  لجهة  اما 
التي  النتائج  لكن  منها،  باالين  االمور 

ما  ان  وتؤكد  مطمئنة  اليوم  اىل  ظهرت 
كان جديا ورضوريا.  اجراءات  اتخذ من 
مصاعب  من  العمل  واجه  ما  ورغم 
فكوىفء  تجاوزها،  من  التمكن  جرى 
ذنبا  ارتكب  من  وعوقب  يستحق  َمن 
بعض  عن  الخروج  نتيجة  مخالفة  او 
كانت  ككل  العملية  لكن  التدابري، 

ناجحة، ومل تنته بعد. 
لالمن  جديدة  مراكز  انشئت  كذلك 
واالقضية  املحافظات  العام عىل مساحة 
تم  شاملة،  خطة  ضمن  من  اللبنانية، 
العام  االمن  عديد  تعزيز  خاللها  من 
الكثافة  ذات  املناطق  يف  وخصوصا 
الخدمات  تقريب  اجل  من  السكانية 
لطالبيها عرب انشاء دوائر اقليمية جديدة 
يف الشامل والبقاع والجنوب وجبل لبنان 
االقضية  يف  اقليمية  ومراكز  وبريوت. 
الشوير وبيت  الغبريي وضهور  ومنها يف 
الدين وقرطبا وريفون وغزير وبينو وقنا 
وشبعا  الناقورة  يف  كام  الهرمل،  وبعلبك 
يف ابعد النقاط الحدودية للبنان، لتاكيد 

الحضور عىل كل شرب من لبنان.  
كام تم انشاء مراكز لتقديم الخدمات اىل 
الوافدين السوريني الذين تدفقوا بشكل 

الرياضية  املدينة  يف  وذلك  مسبوق،  غري 
املنت  ساحل  يف  حمود  وبرج  بريوت  من 
الشاميل وحارة صخر  البقاع  وعرسال يف 
يف كرسوان وشبعا يف البقاع الغريب، كام 

يف كل دائرة اقليمية. 
التي  املوقتة  النظارة  اىل  باالضافة 
جديدين  مركزين  انشاء  تم  استحدثت، 
ومركز  ودائرة  وبعبدا،  املنت  جديدة  يف 
يف بعلبك بالتعاون مع البلديات املعنية.  
افتتاح  ايضا،  املهمة  االنجازات  ومن 
االمن  "معهد  مرشوع  من  االول  املبنى 
واالمن  والتعليم  للتدريب  العام 
متوله  الذي  الدامور،  يف  السيرباين" 
اليابان وتدعمه املنظمة الدولية للهجرة 

 ."IOM"
التي  االسرتاتيجية  الخطة  من  وانطالقا 
سدة  ابراهيم  اللواء  تويل  منذ  وضعت 
العام،  لالمن  عام  كمدير  املسؤولية 
السنوية ومحطات  للمخططات  وتطبيقا 
وبالتايل  قياسها  ميكن  التي  االداء  تقييم 
تقصري  من  هناك  كان  اذا  ما  تحديد 
كبريا،  ام  كان  صغريا  انحراف،  اي  او 
يف  املسار.  تصويب  واعادة  للتقويم 
عىل  االهداف  ادراج  تم  االطار،  هذا 

وتحفيز  التوازن  العدالة،  تحقيق  قاعدة 
ووضع  التشكيالت،  تطوير  العسكريني، 
والعقوبات، وهذا عىل  للمكافات  لوائح 

مستوى مكتب العديد. 
واالرشفة  االدارة  اقسام  خص  ما  يف  اما 
العائدة  وامللفات  االعامل  ومكننة 
التدريب  تكثف  فقد  العسكريني،  اىل 
يف  ومهاراتهم  العسكريني  خربات  لرفع 
املعلوماتية،  اللغات،  عدة:  مجاالت 
ضبط  املوقوفني،  مع  التعاطي  كيفية 
االنسان،  حقوق  مفهوم  تطوير  التزوير، 
الرياضة،  تحفيز  املخدرات،  مكافحة 
بالبرش،  االتجار  ملف  مع  التعامل 
املعايري  والفساد،  الرشوة  ضد  الحصانة 
الحدود،  ضبط  يف  واالدارية  االمنية 

وعمليات  الشخصيات  وحامية  امن 
مكافحة  واالمرة،  القيادة  املداهامت، 
الطريان  وانظمة  قوانني  االموال،  تبييض 
الرشعية،  غري  الهجرة  مكافحة  املدين، 
والديبلوماسية  الدولية  بالعالقات  االملام 
والحصانة  الربوتوكول  تطبيق  وكيفية 
االسلحة  اىل  التعرف  الديبلوماسية، 
االساسية  املبادىء  استخدامها،  وكيفية 
سالمة  الالجئني،  وحامية  الهجرة  الدارة 
يف  املعرفة  العسكريني  اكساب  الغذاء، 
لتسهيل  الجوية  والصور  الخرائط  قراءة 

التعقب والرصد.  عملية 
االلكرتوين،  التطور  مواكبة  مستوى  عىل 
العام  لالمن  العامة  املديرية  اطلقت 
الذكية،  الهواتف  عىل  بها  خاصا  تطبيقا 
العام  االمن  بني  التفاعل  اىل  يهدف 
الخرب  خدمة  عىل  ويحتوي  واملواطنني 
االعالنات  ارسال  يتم  حيث  العاجل، 
املديرية  من  واالخبار  والتعاميم 
التطبيق  يحتوي  املواطنون.  ليستقبلها 
التي  الخدمات  منها  اقسام:   5 عىل 
العام من  العامة لالمن  تقدمها املديرية 
جوازات سفر وتاشريات دخول واقامات 
والوافدين  الفلسطينيني  لالجئني 
عن  مفصلة  معلومات  مع  السوريني، 
"بلغ  عنوان  تحت  الخدمات،  هذه 
عن  التبليغ  يتضمن  الذي  العام"  االمن 
االتصال  عرب  واالستفسارات  الشكاوى 
منوذج  تعبئة  او   ،1717 بالرقم  مبارشة 
وتقدميه، باالضافة اىل مواقع مراكز االمن 
العام وعناوينها مرفقة بالخرائط. كذلك 
"تعقب  عنوان  تحت  قسم  انشاء  تم 
من  املواطن  يتعرف  حيث  معامالتك"، 
خالله عىل املعامالت املنجزة التي قدمها 
االمن  الالزمة الستالمها من مركز  واملدة 
فان  انجازها  عدم  حال  يف  اما  العام. 
اسباب  باالطالع عىل  له  التطبيق يسمح 
املواطنني  تذكري  اىل  باالضافة  تعرثها، 
او  سفرهم  جوازات  صالحية  بانتهاء 
املواطن  ويستطيع  لالجانب.  االقامات 
انشاء  عرب  الخدمة  هذه  من  االستفادة 

حساب خاص به عىل هذا التطبيق. 

كان القرار واضحا لجهة 
وجوب تغطية االراضي 

اللبنانية كاملة واحتضان 
اللبنانيني جميعا
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سائر  كام  العام،  االمن  مسؤوليات  تزداد 
القوى العسكرية واالجهزة االمنية االخرى، يف 
السلم  ركائز  وتوطيد  االستقرار  عىل  الحفاظ 
خارج  من  الوافد  لالرهاب  والتصدي  االهيل، 
الحدود، وللخاليا النامئة التي متكن من زرعها 
االرهابيون عىل الرغم من ان طبيعة مجتمعنا 
ترفضان  بل  ال  تساعدان،  ال  وتركيبته  اللبناين 

ايجاد بيئة حاضنة له. 
كان االمن العام وال يزال محط االنظار وموضع 
تقدير من جميع املسؤولني واملواطنني للدور 
ارهابية  مجموعات  كشف  يف  به  قام  الذي 
كانت تتهيا الرتكاب عمليات انتحارية يف عدد 
من املناطق اللبنانية انفاذا لـ"اجندة" اجرامية 
الوطن من جديد يف دوامة  اسقاط  اىل  ترمي 
االقتتال  اىل  بابنائه  والدفع  والخراب،  املوت 
عىل قاعدة مذهبية، وتوسيع جغرافية الحرائق 
يف املنطقة من بالد ما بني النهرين اىل ضفاف 

بردى فوطن االرز.
عىل  املبنية  االستباقية  العمليات  لكن 
املعلومات الدقيقة واملوثقة، والتعاون املخلص 

شهادة  عىل  العام  االمن  حصل  كام 
مركز  التالية:  للمحاور   ISO 9001
اللبنانية،  الجوازات  دائرة  االتصاالت، 
مطار  عام  امن  دائرة  السامت،  شعبة 
امن  شعبة   - الدويل  الحريري  رفيق 
امن  شعبة  الشكاوى،  شعبة  الوثائق، 
شؤون  مكتب  التلزيم،  شعبة  املبنى، 

املكننة، مكتب شؤون العمليات. 
تفعيل  تم  االدارية،  الشؤون  مكتب  يف 
مهامت  يخدم  مبا  اللوجستي  العمل 
الالزمة،  املعدات  وتامني  العسكريني 
اضافة اىل تطوير املخترب والعتاد الطبي، 
والصيدلية  االسنان  طب  وعيادات 

الخارجية.  والطبابة 
تم  فقد  االعالم،  شؤون  مكتب  يف  اما 
املهام  مع  يتالءم  مبا  هيكليته  تعديل 
االعالمي  التطور  ظل  يف  اليه  املوكلة 
االعالم  اصبح  بحيث  والتكنولوجي، 
مصدرا مفتوحا للمعلومات سواء اكانت 
اقتصادية،  اجتامعية،  سياسية،  امنية، 

وبيئية.  ثقافية 
نوعية  انجازات  العام  لالمن  كانت  كام 
لجهة  والتطوير  التخطيط  مكتب  يف 
الجودة  نظام  استمرارية  عىل  املحافظة 

بالتدقيق  الدائرة  عنارص  قيام  عرب 
بجوالت  والقيام  باستمرار،  الداخيل 
املواطنني  اراء  اىل  املراكز واالستامع  عىل 

بشكل مبارش. 
مكتب  مع  بالتوازي  يتم  كان  هذا  وكل 
تم  اذ  واالنضباط،  القانونية  الشؤون 
مواقع  تامني  عرب  قانونية  مكتبة  تحضري 
يف  وخاصة  اضافية  ومراجع  الكرتونية 
القانون االداري، ووضع برنامج لالرشفة 
دائرة  الرشيف  ضويئ  مسح  اجراء  عرب 
الشؤون القانونية والقضائية، ويف مكتب 
تقنيات  اعتامد  جرى  املكننة  شؤون 
امن  حامية  لتحقيق  حديثة  وانظمة 
الخدمات  وتامني  والوثائق،  املعلومات 

للمواطنني.  االلكرتونية 
بافتتاح  القرار  حكم  الذي  املبدا  اما 
وجوب  عىل  قام  فقد  اقليمية،  مراكز 
واحرتام  للمواطنني  الدولة  احتضان 
وجودهم اىن كانوا عىل االرايض اللبنانية 
القرار  وكان  وجهدهم.  لوقتهم  وتوفريا 
االرايض  تغطية  وجوب  لجهة  واضحا 
مركز  استحداث  ابرزها:  كاملة،  اللبنانية 
ببنني/العبدة  بلدة  يف  اقليمي  عام  امن 
قضاء عكار، واستحداث مراكز امن عام 

البقاع  مشغرة/قضاء  بلدة  يف  اقليمية 
- قضاء حاصبيا،  بلدة شبعا  الغريب، ويف 
ويف بلدة قانا الجنوبية، ويف بلدة غزير - 
فتوح كرسوان، ويف بلدة قرطبا - جبيل، 

ويف بلدة بينو - عكار. 
كذلك تم افتتاح مركز جديد لدائرة امن 
فضال  السوديكو،  منطقة  يف  بريوت  عام 
العبودية  ملركز  جديد  مركز  بناء  عن 
االنتهاء  امل  عىل  للوافدين  الحدودي، 
املغادرة. كام تم تحديث  بناء مركز  من 
قاعة الوصول يف مركز املصنع الحدودي 
الوصول  وقاعة   ،2013/06/15 بتاريخ 
قاعة  تنظيم  واعادة  طرابلس،  مرفا  يف 
اىل  طرابلس.  مرفا  مركز  يف  املسافرين 
بيومرتية  اجهزة  تركيب  تم  ذلك،  كل 
انشاء  مع  بالتزامن  االقليمية،  املراكز  يف 
البقاع  عام  امن  لدائرة  جديد  مبنى 
جديد  مبنى  وانشاء  بعلبك،  يف  الثانية 
عىل  الجديدة  يف  املنت  عام  امن  ملركز 

قطعة ارض قدمتها البلدية. 
ابرم  التعاون،  بروتوكوالت  مستوى  عىل 
االمن العام سلسلة من اتفاقات التعاون 
السيام  العايل،  التعليم  مؤسسات  مع 
القديس  وجامعة  اللبنانية  الجامعة 
وجامعة  االسالمية  والجامعة  يوسف 
اتفاقيات مع  البلمند وغريها، اضافة اىل 
معاهد متخصصة، وتطوير االتفاقية مع 
نقابة املحامني يف بريوت، وتوقيع اتفاقية 
مامثلة مع نقابة محامي الشامل، اضافة 

اىل اتفاقيات مع نقابات اخرى. 
لقد ارتبطت نشاة املديرية العامة لالمن 
االمن  عىل  والحفاظ  بالحامية  العام 
والتزامت  جوانبه،  بكل  العام  والنظام 
منها  املطلوب  تنفيذ  العامة  املديرية 
االنسانية  معايري  اقىص  مراعاة  عرب 
برشعة  املتعلقة  والقانونية  واالخالقية 
الوطنية،  والقوانني  االنسان  حقوق 
عىل  املديرية  هذه  الت  عليه  وبناء 
تنفيذ  اعينها  نصب  ووضعت  نفسها 
وكرامته  االنسان  امن  وحفظ  مهامها 
وحريته عىل السواء واالرتقاء اىل مصاف 

االجهزة االمنية العاملية. 

افتتاح مركز امن عام الشهيد عبدالكريم حدرج يف الغبريي. 

الخطة االمنية يف البقاع. 

األمن العام امنيًا: 
إنجازات نوعية وعمل استباقي وحماية سيبرانّية

والدائم مع باقي االجهزة العسكرية واالمنية، 
مكنت من تحقيق انجازات باهرة، منها ما بات 
معلنا ومنها ما ظل طي الكتامن لدواع تتصل 

بطبيعة املهامت ودقتها. 
فقد شاركت وحدات قتالية من االمن العام يف 
الخطط االمنية، وانترشت يف الشوارع اىل جانب 
القوى العسكرية واالمنية يف بريوت والضاحية 
الجنوبية وطرابلس والبقاع الشاميل والجنوب، 
لها.  املمنوحة  الصالحيات  تجاوز  دون  من 
نخبة  من  وجرحى  شهداء  العام  االمن  ودفع 
الجنوبية  الضاحية  يف  والعسكريني  الضباط 
وبريوت والبقاع، لتطمني املواطن يف كل لبنان 

عىل امنه ومستقبله. 
كل ذلك، مل يحل دون استمرار االمن العام يف 
عمليات االمن االستباقي، يف مطاردة الشبكات 
الدقة  بالغة  امنية  بعمليات  ووفق  االرهابية. 
يف  روي"  "دي  فندق  يف  نفذت  التي  كتلك 
يف  سيارة  تفجري  محاولة  وتعطيل  بريوت، 
مقهى كان رواده يتابعون مباراة املونديال يف 
الضاحية الجنوبية. اىل جانب مالحقة الشبكات 

وثائق  وبتزوير  بالبرش  باالتجار  املتخصصة 
السفر واالقامات واستدراج مواطنني ومقيمني 
اىل استخدامها، ومالحقة مخالفي نظام االقامة 
عىل االرايض اللبنانية. مع االشارة هنا، اىل ان 
من مهام االمن العام السعي اىل رصد ومنع اي 
عمل امني قبل القيام به والحد من التهديدات 
التي تشكل خطرا عىل امن الدولة واملواطنني، 
ما  جراء  نفوسهم  من  والذعر  الخوف  ونزع 
لالستقرار  دافع  ذلك  ويف  منها،  مرتقب  هو 
السيايس واالمني واالجتامعي. مع االشارة ايضا 
فليس  املهامت،  ببعض  القيام  يف  الرسية  اىل 
رضوريا ان يعلن عن كل ما ينفذ، واالهم ترك 
بعض  يف  فاالنجاز  اصابه.  عام  يتحدث  العدو 

االحيان ان تتكتم عىل ما انجزت.  
تفعيل  جرى  االرهاب،  مكافحة  مستوى  عىل 
وتقوية وانشاء اجهزة جديدة يف ما خص الرصد 
واالستطالع االمني، ووضعت هيكليات مالمئة 
وسائل  طلب  وتم  مهامتها،  مع  تتناسب  لها 
يف  منها  قسم  العام عىل  االمن  حديثة حصل 
االتصاالت  وامن  الوثائق  امن  مجاالت حامية 

والحرب االلكرتونية واصول التحقيق. 
تم  فقد  املعلومات،  شؤون  مكتب  يف  اما 
تنفيذ الكثري من املهامت من نوع: مداهامت، 
تحقيقات، توقيف ارهابيني وخاليا نامئة تابعة 
للعدو االرسائييل او للتكفرييني. كام نجح االمن 
العام يف زيادة القدرات واملهارات يف مجاالت 
خرباء  مع  دورات  متابعة  خالل  من  مختلفة 
محليني واجانب عىل مستوى: علم املتفجرات، 

املداهامت، وقراءة خرائط. 
وساهم االمن العام مع بقية االجهزة الرسمية 
فكان  للمخدرات،  تهريب  عمليات  ضبط  يف 
حبوب  ماليني  تهريب  عمليات  كشف  اهمها 
بتلك  املتورطني  احالة  متت  وقد  الكبتاغون، 
من  العديد  ضبط  وتم  القضاء.  عىل  الجرمية 
االشخاص الذين يف حوزتهم مستندات مزورة، 
احيلوا  وقد  السورية،  التابعية  من  معظمهم 

عىل القضاء املختص. 
يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  ووضعت 
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االتجار  قضية  مواجهة  اهتامماتها  صلب 
عليها  للقضاء  منها  الحد  اىل  سعيا  بالبرش 
افضل  يف  املوجودة  القدرات  عرب  تدريجا 
الظروف. والدولة اللبنانية مل تقم فقط بوضع 
اسرتاتيجيا عامة ملكافحة جرمية االتجار بالبرش 
العديد  واجرت  التطور  واكبت  بل  فحسب، 
تقدير  انطالقا من  التعديالت عىل عملها  من 
هذه  مكافحة  ملواكبة  املطلوبة  الحاجات 

الجرمية، وذلك من خالل: 
- معالجة ملفات العامالت يف الخدمة املنزلية 
بناء عىل شكاوى او اخبارات قدمت من قبل 
الجمعيات او املنظامت االهلية والدولية ذات 

الصلة. 
مذكرة  العام  لالمن  العامة  املديرية  وقعت   -
 - كاريتاس  رابطة  مع  االمان"  "بيت  تفاهم 
للهجرة  العاملية  الكاثوليكية  والهيئة  لبنان 
بتمويل من حكومة الواليات املتحدة االمريكية. 
ضحايا  حامية  هو  املذكرة  هذه  من  الهدف 
وتامني  لبنان  يف  ومساعدتهن  بالنساء  االتجار 

حلول دامئة لهن. 
الذي   2011 عام   164 رقم  القانون  صدور   -
االتجار  جرمية  ومكافحة  وقمع  مبنع  يعنى 
واملواكبة،  التطور  مبدا  من  انطالقا  بالبرش. 
الوطنية  التسيري  لجنة  تشكلت  عليه   وبناء 
التي تالفت من الوزارات واالدارات ذات الصلة 
واملنظامت االهلية )NGO’S(، ومن ثم لجنة 
ملكافحة  العامة  الوطنية  االسرتاتيجيا  تطبيق 
الوزارات  من  واملؤلفة  بالبرش  االتجار  جرمية 
الداخلية  العمل،  العدل،  التالية:  واالدارات 
والصحة.  االجتامعية  الشؤون  والبلديات، 
باالضافة اىل: املديرية العامة لالمن العام، قيادة 
العامة لقوى االمن الداخيل  الجيش، املديرية 

ومعهد حقوق االنسان يف نقابة املحامني. 
وتوقيف  رصد  عمليات  العام  االمن  ونفذ 
لبنان  بني  تنشط  منظمة  دولية  شبكات 
وسوريا ومرص وتركيا يف مجال االتجار بالبرش 
مكتب  بارشاف  وذلك  االشخاص،  وتهريب 
افراد  وتوقيف  املديرية،  املعلومات يف  شؤون 
شبكات ميلك بعضهم معدات، واختاما لتزوير 
سفر  وثائق  يحوزون  واخرين  املستندات 

واقامات مزورة الستعاملها او االتجار بها.  
ويف اطار ترسيخ االمن واالستقرار يف العاصمة 

املنظمة  الجرائم  بريوت وضواحيها، ومكافحة 
للعدالة،  واملطلوبني  املشتبهني  ومالحقة 
باالشرتاك  اللبناين  الجيش  من  وحدات  نفذت 
واالمن  الداخيل  االمن  قوى  من  وحدات  مع 
اياما،  استمرت  واسعة  امنية  خطة  العام، 
حواجز  اقامة  املنفذة،  االجراءات  وشملت 
السيارات  وتفتيش  مكثفة،  وظرفية  ثابتة 
والتدقيق يف هوية العابرين، وتسيري دوريات 
والداخلية،  الرئيسية  الطرق  يف  وراجلة  مؤللة 
باالضافة اىل عمليات دهم بحثا عن املطلوبني 
العرشات  توقيف  تم  حيث  فيهم  واملشتبه 
منهم وضبطت ممنوعات عىل اختالف انواعها. 
هذه الخطة جاءت بعدما سبق ان نفذ الجيش 
وقوى االمن الداخيل واالمن العام خطة امنية 
يف الضاحية الجنوبية ادت اىل الحد من تسلل 

االرهابيني وتنفيذهم التفجريات يف الضاحية. 
املعلوماتية  استخدام  يف  العام  االمن  نجح 
اخطر  اكتشاف  يف  تساعد  مهمة  كوسيلة 
االرسائيلية  الشبكات  وما  واملجرمني.  الجرائم 
واالرهابية التي وقعت يف قبضته سوى امثلة 
حية عن انجازات كان للمعلوماتية فيها دور 

اسايس.  
االجراءات  من  سلسلة  العام  االمن  واتخذ 
عموما،  املخدرات  جرائم  مكافحة  بهدف 
السيام يف املدارس والجامعات واملالهي الليلية 
حامية للمراهقني والشباب خصوصا من تلك 
االفة، وكذلك بهدف مكافحة ظاهرة املخدرات 

الرقمية. نذكر منها: 
االقتصادي  االمن  "شعبة  استحداث   -
جرائم  مبكافحة  تعنى  التي  واالجتامعي" 
محددة من ضمنها جرائم املخدرات يف املدارس 
لثقافة  تطبيقا  الليلية،  والنوادي  والجامعات 
املديرية.  تنتهجها  التي  الشامل  الوقايئ  االمن 
من  العديد  توقيف  يف  الشعبة  نجحت  وقد 
الشبكات  اخطر  من  تعترب  التي  الشبكات 
املنظمة الناشطة يف املدارس والجامعات، كانتا 
يف  والدهاء  الخبث  فائقة  طرق  تستخدمان 
وما  والشباب. كام عملت  املراهقني  استدراج 
زالت ترصد كل مواقع االنرتنت التي تتضمن 

ورفع  الرقمية،  باملخدرات  صلة  ذات  ملفات 
تقرير فيها اىل الجهات القضائية املختصة مع 
اقرتاحات بحجب كل تلك املواقع عن التداول.  
االمني  والتنسيق  التعاون  وتفعيل  تعزيز   -
وتبادل الخربات مع جميع املنظامت واالجهزة 
مكافحة  صعيد  عىل  الناشطة  الدولية  االمنية 
الرشطة  منظمة  املتحدة،  كاالمم  املخدرات، 

الجنائية الدولية )االنرتبول(.. الخ 
والدورات  للمحارضات  دائم  برنامج  اطالق   -
التي تساهم يف تطوير قدرات ومعارف جميع 
مكافحة  صعيد  عىل  والعسكريني  الضباط 
جرائم املخدرات، وسواها من الجرائم املنظمة. 
باالمن  خاصا  اهتامما  العام  االمن  اوىل  كام 
السيرباين، وعقد مؤمترا متخصصا اوىص بانشاء 
هيئة وطنية لالمن السيرباين تضم ممثلني عن 
املؤسسات املعنية يف الدولة لوضع اسرتاتيجيا 

دفاعية لالمن السيرباين ومتابعة تنفيذها:
املختصة  للقوانني  شاملة  مراجعة  اجراء   •
لحامية  كفايتها  مدى  لبيان  االجراء  املرعية 
السيربانية  االعتداءات  من  والوطن  املواطن 
قوانني  واستحداث  الوطني،  لالمن  الضاربة 
الفضاء  يفرضها  التي  والتحديات  تتالءم 

السيرباين. 
والتقيد  املعلوماتية  امن  انظمة  استخدام   •

بالسياسات الحامئية املوضوعة من قسم امن 
املعلومات يف املؤسسات الرسمية والخاصة. 

لالدارات  الرقمية  التحتية  البنية  تطوير   •
الوزارات  بني  التعاون  وتفعيل  الرسمية، 
القطاع  ومع  االمنية،  واالجهزة  املختصة، 

الخاص، لتعزيز الحامية السيربانية. 
وتخصيص  الدعم  الدولة  تقديم  رضورة   •
ميزانية مالية لتمويل البحوث العلمية يف هذا 

املجال. 
الرقابة  وتعزيز  االلكرتوين،  االعالم  ترشيد   •
السبق  تفضيل  وعدم  االعالميني،  عند  الذاتية 

الصحفي عىل الحس الوطني. 
االمنية  االجهزة  ابالغ  عىل  املواطنني  حض   •
املختصة عند تلقيهم اي تواصل يثري الشبهات. 
مناهج  يف  السيرباين  الفضاء  مخاطر  ادراج   •
العسكرية،  والكليات  االكادميية،  الجامعات 
واستحداث  االمنية،  التدريب  ومعاهد 

اختصاصات يف هذا املجال. 
عىل  متخصصة  عمل  ورش  تنظيم  اهمية   •

املستوى الوطني لبناء القدرات البرشية. 
• اطالق حمالت توعية اعالمية لتنبيه املواطنني 
من مخاطر استخدام الفضاء السيرباين، ورضورة 
من  خرقها  لعدم  الشخصية  بياناتهم  حامية 

العدو االرسائييل. 

حملة  العام  لالمن  العامة  املديرية  واطلقت 
تحت  السيرباين  الفضاء  مخاطر  عىل  توعية 
شعار "حتى ما تكون ضحية". الحملة شملت 
يف  العام  االمن  من  ضباط  يلقيها  محارضات 
مختلف املدارس والجامعات، مع حملة اعالمية 
نشاطات  واقامة  االعالم،  وسائل  مختلف  عرب 
متنوعة بالتعاون مع مختلف هيئات املجتمع 
اىل  تهدف  املعنية،  الرسمية  واالدارات  املدين 
توعية املواطنني، املستخدمني الي من الوسائل 
والكومبيوتر  الذكية  كالهواتف  االلكرتونية 
حامية  ووسائل  تقنيات  ابرز  عىل  وغريها، 
انفسهم واجهزتهم من كل الجرائم السيربانية، 
االلكرتوين،  االبتزاز  الشخصية،  االرسار  كرسقة 
بالبرش،  االتجار  والسالح،  املخدرات  تجارة 

تجنيد العمالء، االرهاب االلكرتوين وسواها.  
عدم  توجب  العليا  الوطنية  املصلحة  والن 
االمنية  والوسائل  الطرق  تفاصيل  اىل  التطرق 
العام  لالمن  العامة  املديرية  تعتمدها  التي 
السيربانية،  الجرائم  انواع  لكل  التصدي  يف 
التي  العامة  االطر  ابرز  عند  فقط  سنتوقف 

قامت وتقوم بها عىل هذا الصعيد: 
وتعقب  برصد  متخصصة  شعب  استحداث   -

ومكافحة كل انواع الجرائم السيربانية. 
واجهزتها ضمن  املعلوماتية  شبكة  تحديث   -
اي  ضد  الحامية  برامج  وتزويدها  املديرية، 
العمل  وبالتايل،  سيربانية.  هجامت  او  جرائم 
عىل مكافحة الجرائم السيربانية وتعزيز االمن 

السرباين. 
ضمن  ومحارضات  تدريب  برامج  اطالق   -
املعلوماتية  مجاالت  مختلف  يف  املديرية 

واالمن السيرباين.  
العديد  مع  والتنسيق  التعاون  تفعيل   -
واجهزة  املتحدة  االمم  منظمة  اجهزة  من 
استخبارات اقليمية ودولية يف مجال مكافحة 

كل انواع الجرائم السيربانية.  
- رصد املواقع االلكرتونية التي تقوم بارتكاب 
جرائم سيربانية ضد املواطنني واللبنانيني وابالغ 

القضاء عنها الجراء املقتىض القانوين.  
- اطالق برامج محارضات بالتعاون مع العديد 
من الجامعات واملدارس، حيث يتشارك ضباط 
تلك  يف  االختصاص  اصحاب  مع  املديرية  من 

املعلوماتية  ثقافة  نرش  بهدف  املؤسسات 

ويف بريوت. 

تفكيك عبوة.

استمرار االمن العام في 
عمليات االمن االستباقي في 

مطاردة الشبكات االرهابية
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وطرق الحامية من مخاطرها، لتوعية اجيال 
املستقبل وتثقيفهم. 

الهاتفية  والتواصل،  االتصال  وسائل  وضع   -
عن  لالبالغ  املواطنني،  خدمة  يف  وااللكرتونية، 
او  عادية  سواء  تطاولهم،  جرمية  او  خطر  اي 
سيربانية، يك تتم متابعة املوضوع من الجهات 

املعنية يف املديرية. 
كام اقامت املديرية العامة لالمن العام ورش 
من  للحد  السلوكية  العلوم  تطبيق  عن  عمل 

اطالق الرصاص العشوايئ يف املناسبات. 
اما االنجاز النوعي الذي شهده لبنان الول مرة 
يف تاريخه، فتمثل يف استحداث املديرية العامة 
لالمن العام يف كانون االول 2019 شعبة لالمن 
والبيولوجي،  والكيميايئ  واالشعاعي  النووي 
تتميز بقدرات وامكانات تحايك احدث املعايري 

الدولية املعتمدة يف تلك املجاالت. 
واستنادا اىل مقررات اللجنة الوزارية املصغرة 
 15 يف  الحكومية  الرسايا  يف  انعقدت  التي 
حزيران 2020، انشئت ضمن املديرية العامة 
كل  مع  مشرتكة  عمليات  غرفة  العام  لالمن 
مكافحة  مهمتها  اللبنانية،  االمنية  االجهزة 
يف  اللبنانية  اللرية  عىل  املضاربة  عمليات 
من  حصلت  سواء  االمرييك،  الدوالر  مقابل 
ولكنهم  رشعيني  او  رشعيني  غري  رصافني 

يتجاوزون القانون او تعليامت مرصف لبنان 
او السعر الرسمي لرصف الدوالر الذي يحدد 

يوميا من نقابة الرصافني. 
مركز  العام  لالمن  العامة  املديرية  وافتتحت 
من  بتمويل   )SOC( االمنة  العمليات  غرفة 
الحكومة الدامنركية، وذلك يف ارشاف من املركز 
 .)ICMD( الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل  
تتوىل هذه الغرفة تحصني البيئة العامة لنظام 
الحدود،  بادارة  الخاصة  واملعلومات  املكننة 
السيربانية عرب دعم  التهديدات  وحاميتها من 

االمن العام ورفع قدرات عنارصه.   
االدارة  قدرات  تعزيز  مرشوع  ايضا  والبارز 
املتكاملة للحدود يف لبنان املمول من االتحاد 
االورويب، والذي يهدف بشكل عام اىل تعزيز 
عىل  للسيطرة  اللبنانية  السلطات  قدرات 
الحدود مع تسهيل حركة البضائع واملسافرين 
الرشعيني من خالل نهج دعم الحقوق. ونفذ 
الدويل  املركز  منه  واالخرية  الثالثة  املرحلة 
الذي   ICMPD الهجرة  سياسات  لتطوير 
يعترب منظمة دولية، كام قامت بتنفيذ العديد 
يف  االورويب  االتحاد  من  املمولة  املشاريع  من 
مجال ادارة الحدود واالمن يف لبنان منذ العام 
تنفيذه، فهي  املشاركة يف  الجهات  اما   .2012
العام،  لالمن  العامة  املديرية  اللبناين،  الجيش 

املديرية العامة لقوى االمن الداخيل، املديرية 
العامة للجامرك، املديرية العامة للدفاع املدين، 
افواج االطفاء، ووزارة االشغال العامة والنقل. 
لبنانية  جهات  او  مؤسسات  ايضا  وشاركت 
وكفاياتها  خرباتها  اىل  استنادا  اخرى،  ودولية 
الحاجة  تظهر  قد  الالزمة يف مجاالت محددة 

اليها مستقبال. 
وعمد االمن العام اىل تطوير قدراته عىل الصعد 
لدرء  االمنية  باملهام  قيامه  مع  بالتزامن  كافة 
واملتابعة  الرصد  رسية  فانشا  االرهاب،  خطر 
وطور من قدراته التكنولوجية، وقام بعمليات 
تطويع عىل ثالث دفعات لرفع الجهوز وتامني 
التحديات،  هذه  ملواجهة  املطلوب  العديد 
يف  بارز  دور  العام  االمن  يف  الضاربة  وللقوة 
العمليات االمنية النوعية، حرضت يف كل املهام 

الحساسة والخطرية. 
اما عىل مستوى االمن االستباقي، فهو االساس 
التجسس  وشبكات  االرهاب  مع  املواجهة  يف 
التي يديرها العدو االرسائييل، واالمن العام يف 
هذا املجال يف موقع جيد ومتقدم، والوضع اىل 
حد بعيد تحت السيطرة، خصوصا عىل مستوى 
مكافحة االرهاب وشبكاته. لكن ال ميكن القول 
ان املواجهة انتهت، فال اسرتخاء عىل املستوى 
االمني، واي اسرتخاء قد يعرض لبنان لالهتزاز. 
يوميا، لكن ال  االرهاب مستمرة  املواجهة مع 
يعد  مل  والخوف.  الهلع  اىل  يدعو  يوجد يشء 
لالرهاب قدرة عىل التحرك وال ميكن القول ان 
االمن تحت السيطرة ومضمون بنسبة %100. 
اما احتامل انشاء خاليا وتنفيذ عمليات ارهابية، 
فاصبح بعيدا جدا كنتيجة حتمية للتعاون ما 
اضافة  واالمنية. ميكن  العسكرية  االجهزة  بني 
بيئة حاضنة  يكمن يف عدم وجود  اخر  رشط 

لالرهاب يف لبنان. 
االمن  حامية  يف  العام  االمن  مساهمة  وبرزت 
االزمات  خالل  يف  كبري  بشكل  االجتامعي 
تداعيات  معالجة  لجهة  السيام  املستمرة، 
املعنية  الوزارات  ومساندة  كورونا،  جائحة 
وخصوصا وزارة االقتصاد والتجارة يف خالل ازمة 
املحروقات والقمح ومكافحة التالعب بالدوالر 
العام  االمن  لعب  حيث  السوداء،  السوق  يف 
دورا اساسيا وال يزال يف مساعدة مراقبي وزارة 

االقتصاد ملنع املخالفات ولجم ارتفاع االسعار.

توقيف شبكة ارهابية يف اوتيل دي روي. 

مبهامتها  العام  لالمن  العامة  املديرية  تقوم 
وبكفاية  بها  املنوطة  الصالحيات  اىل  استنادا 
عالية، خصوصا يف ما يعود اىل دورها املميز 
الوطنية  القضايا  يف  حارضة  تكون  ان  يف 
السياسية  الحلول  واجرتاح  املطروحة، 
االمنية  وطبعا  واالجتامعية  واالقتصادية 
يف  وتصب  املعنية،  السلطات  عىل  وعرضها 
كل  ومن  البلد  يف  العام  االستقرار  مصلحة 
الواقع  صلب  يف  هي  فاملديرية  جوانبه. 
وليس  الواسع  العلمي  مبفهومه  السيايس 
بالزواريب  يسمى  ما  او  الضيق  اطاره  يف 

السياسية. 
يعترب  والديبلومايس،  السيايس  الصعيد  عىل 
بني  الوصل  همزة  ابراهيم  عباس  اللواء 

مع البابا فرنسيس.

األمن العام سياسيًا: اللواء إبراهيم إطفائي األزمات 
ووالّد الحلول ورجل املهمات الصعبة
والتواصل  التشاور  وجرس  الثالثة،  الرؤساء 
بني املرجعيات كلام تعرثت عمليات الوالدات 
وتقريب  الزوايا  تدوير  وخبري  الحكومية، 
بني  املواقف  تباعدت  كلام  النظر  وجهات 
لرئيس  الدامئة  املشورة  وصاحب  املعنيني، 
الجمهورية، بحكم موقعه الرسمي، فضال عن 
العالقات الخارجية التي نسجها بخيوط الثقة 
واالمريكيني،  االوروبيني  مع  خاصة  والنجاح، 
من  االجانب  الرهائن  من  عدد  تحرير  بعد 
ابواب  له  فتح  الذي  االمر  وايران،  سوريا 
البيت االبيض ولقاء بعض مستشاري الرئيس 

االمرييك يف االمن القومي. 
كل  تقدير  موضع  كان  ابراهيم  اللواء  واداء 
السياسية  االجواء  عن  ابتعد  النه  اللبنانيني، 

الناس  ثقة  تعزيز  عىل  وعمل  الخالفية، 
عن  فضال  االمنية.  ومؤسساتها  بدولتهم 
يف  ورصانة  بجدية  انتهجها  التي  السياسة 
التي  والسياسية،  االمنية  امللفات  معالجة 
امثرت عالقات صداقة وتعاون مع العديد من 
الدوائر واملراجع املعنية، يف العواصم العربية 
"املهامت  برجل  وصف  وهو  والغربية، 
ومعقدة  شائكة  ملفات  توىل  النه  الصعبة"، 

وافلح يف التوصل اىل النتائج املرجوة منها. 
تاليف  "دينامو"  اىل  ابراهيم  اللواء  وتحّول 
االطراف  بني  تنقل  اللبنانية.  الحكومات 
تشكيل  متنع  التي  العقد  لحلحلة  السياسيني 
الحكومات، وكلام انهى عقدة انتقل اىل حل 
ابراهيم  اللواء  ان  وصحيح  اخرى،  عقدة 
طريقه  معها  ومهد  الحكومات،  طريق  مهد 
اكرث نحو عامل السياسة بعد سنوات من عامل 
االمن والسياسة الخارجية، لكن ذلك مل مينع 
اللبنانية من طرح  السياسية  الساحة  كرثا يف 
املتزايدة  السياسية  االدوار  تساؤالت يف شان 

التي يؤديها اىل جانب مهامته االمنية. 
ملف  االول،  ملفني:  اللواء  امسك  االمن،  يف 
النزوح  ملف  والثاين  الفلسطينية،  املخيامت 
رئاسة  من  كلف  ابراهيم  واللواء  السوري. 
اىل  اضافة  سوريا،  مع  بالتنسيق  الجمهورية 
حضوره يف اللجنة االمنية الروسية - اللبنانية. 
اما يف السياسة، فيمسك اللواء ملف العالقات 
اللبنانية - السورية، يف مرحلة دقيقة شهدت 
مناكفات سياسية، عىل خلفية الضغط لعودة 
البلدين  بني  عهدها  سابق  اىل  العالقات 
وتحديدا اىل ما قبل عام 2011، ورفض افرقاء 
يحال  ان  املخرج  وكان  االمر.  هذا  لبنانيني 
ميشال  الجمهورية  رئيس  عهدة  اىل  امللف 
بعد  ابراهيم،  اللواء عباس  اختار  الذي  عون 
اكرث  يف   2011 عام  منذ  التي اداها  االدوار 
من قضية، لعل ابرزها قضية مخطويف اعزاز، 
املخطوفني  وقضية  معلوال،  راهبات  وكذلك 
عىل  وداعش،  النرصة  جبهة  لدى  اللبنانيني 

الرغم من بقاء قضية املصور سمري كساب 
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املصري.  مجهولة  سوريا  يف  اختطف  الذي 
اللواء  اداه  الذي  الدور  اغفال  ميكن  ال  كام 
سعد  الرئيس  احتجاز  مرحلة  خالل  ابراهيم 

الحريري يف الرياض عام 2017. 
اللواء  تجاوز  عن  تحدث  لبنان  يف  البعض 
تشكيل  ملف  يف  تحديدا  االصول،  ابراهيم 
ال  التاليف  مهمة  وان  خصوصا  الحكومات، 
تقع عىل عاتق املدير العام لالمن العام، وال 
مينحهم  من  عاتق  عىل  بل  حلحلتها،  طبعا 
من  يكلفونهم  من  او  املهمة،  الدستور هذه 
عىل  همسا،  بقي  هذا  كل  لكن  السياسيني، 
الداخلية  ابراهيم  اللواء  عالقات  ان  اعتبار 
رئاسة  من  السيايس،  الهرم  كل  مع  متينة 
اىل  الوزراء،  مجلس  رئاسة  اىل  الجمهورية، 
مع  العالقات  وبينها  النيايب،  املجلس  رئاسة 
الطائفي  التوزيع  وفق  اللبنانية  القيادات 
االدوار  بهذه  القيام  له  يتيح  واملناطقي، مام 

السياسية. 
ابراهيم شبكة  اللواء  نسج  الداخل،  يف  وكام 
مدى  عىل  واالقليمية  الدولية  العالقات  من 
مرحلة  من  انطالقا  مسريته،  خالل  سنوات 
التي  العسكرية  بداياته  يف  الثامنينات  نهاية 
للجنة  املبعوث الخاص  امن  خاللها  توىل 
يف لبنان االخرض  العربية  للجامعة  الثالثية 

الفلسطيني  امللف  اىل  وصوال  االبراهيمي، 
الذي كان مسؤوال عنه مخابراتيا. لكن متدد 
هذه الشبكة ترافق مع الحرب يف سوريا، اذ 
راكم عالقات متتد من تركيا اىل قطر واملانيا 
املتحدة  والواليات  روسيا  عن  فضال  وفرنسا، 
والتقدير  باالحرتام  يحظى  حيث  االمريكية 
واملوثوقية، ليكون بذلك رجل االمن االول يف 

لبنان بالنسبة اىل املجتمع الدويل. 
وارص اللواء ابراهيم يف ظل الصعاب الكثرية 
الوسيط  بدور  القيام  عىل  واجهته  التي 
االرصار  وانتقاد  الخطا  وتحديد  املسهل، 
عىل ارتكابه، باعتبار ان االنتقاد هو مساعد 
لتسهيل هذا الدور، وعىل الرغم من انتقاده 
عىل  حافظ  لكنه  السياسية،  للسلطة  العلني 
الجميع،  مع  العالقة  نفسها وحامسة  الوترية 
الستمرار  الطرق  يعيق  ال  املوضوع  وهذا 
عام  كمدير  دوره  من  انطالقا  الدور  لعب 
مشاكل  يواجه  مل  االجامل،  ويف  العام.  لالمن 
اخر  اىل  وقت  من  البعض  وانتقاد  احد،  مع 
يسهل املهمة وال يعيقها، وهذا االمر رضوري. 
ابراهيم،  اللواء  لعبها  التي  الكبرية  االدوار 
دفعت الصحافة االمريكية اىل وصفه عىل انه 
يقود اقوى جهاز امني يف لبنان بعد الجيش، 
ويتمتع بسمعة طيبة كمفاوض ماهر ساعد 

واملواطنني  املقيمني  عن  االفراج  تامني  عىل 
الذي  السائح  غودوين  سام  مثل  االمريكيني، 
كان محتجزا يف سوريا، ونزار زكا وهو رجل 
يف  دامئة  اقامة  عىل  حاصل  لبناين  اعامل 
عام  ايران  من  سبيله  املتحدة خيل  الواليات 
عن  االفراج  يف  التوسط  يف  نجح  كام   .2019
عام  باكسرت  يل  كريستيان  الكندي  السائح 
2019 بعدما احتجزته السلطات السورية يف 

كانون االول 2018 اثناء اجازته. 
واشنطن  االمريكية  العاصمة  اىل  زياراته  اما 
طلبا  االبيض،  البيت  من  بدعوة  فكانت 
املفقودين  مكان  تحديد  يف  للمساعدة 
تعزيز  اىل  رحالته  وهدفت  االمريكيني. 
من  مببادرة  السورية  الحكومة  مع  التفاوض 
تامني  يف  للمساعدة  ترامب  دونالد  الرئيس 
من  سابق  وقت  ويف  االمريكيني.  عن  االفراج 
املسؤولني  كبار  من  اثنان  زار   2020 العام 
دمشق  كارستنز  روجر  بينهم  االمريكيني 
الجراء مباحثات رسية حول مصري تايس، مام 
شكل اول محادثات رسمية بني البلدين منذ 

العام 2012. 
ابراهيم  اللواء  زيارات  ان  من  الرغم  وعىل 
اىل واشنطن كانت مخصصة للبحث يف مصري 
املفقودين االمريكيني يف العامل وتحريرهم، اذ 
ان عددا منهم يف سوريا ودول اخرى. اال انها 
اكتسبت اهمية خاصة، كون الجانب االمرييك 
ارص عىل عقد لقاءات ذات مضمون سيايس 
معه، وبناء عىل رغبة من التقاهم يف االطالع 
عىل رؤيته ونظرته اىل ما ميكن ان يقوموا به 
يف لبنان، ويف حل مشاكل املنطقة، وكون ما 

يجري فيها ينعكس عىل لبنان. 
املهمة االبرز هي تكليفه رسميا مبلف النزوح 
للعودة  خطة  العام  االمن  ووضع  السوري، 
مستمرة،  زالت  ما  وهي  واالمنة،  الطوعية 
اىل  لبنان  من  االالف  عرشات  عودة  وامثرت 
مستوى  العمل عىل  يف  مستمر  وهو  سوريا، 
بكل  بالدهم  اىل  السوريني  النازحني  اعادة 
التي  الطوعية  تلك  سواء  املتاحة،  الوسائل 
بها  يقوم  التي  تلك  او  العام  االمن  ينظمها 
لذلك  فردية،  مببادرة  انفسهم  السوريون 
كل  رغم  كبريا  انجازا  يشكل  تحقق  ما  فان 
الضغوط السياسية التي تعرض اليها والوضع 

اتفاق  اي  التوصل اىل  الصعب وعدم  الدويل 
هذه  تنظيم  وكيفية  شكل  تجاه  الداخل  يف 

العودة. 
نوعان  هناك  ترتاجع،  مل  الطوعية  العودة 
تنظمها  التي  الطوعية  العودة  العودة:  من 
املنظمة  العودة  تؤمن  والتي  املديرية 
توفرها  نقل  بوسائل  سوريا  اىل  ملجموعات 
تلقاء  من  يعود  من  وهناك  السورية  الدولة 
مببادرات  العائدين  عدد  ان  الالفت  نفسه. 
العودة  عىل  طغى  قد  وافرادية  تلقائية 
العام ارشف عىل  الطوعية واملنظمة، واالمن 

االثنتني معا. 
وعىل الرغم من التشكيك الذي ال يزال قامئا 
يف  السورية  الحكومة  نية  يف  البعض  عند 
شان العودة، فان اللواء ابراهيم سمع الكثري 
اىل  االشاعات  تجاوز  الذي  الكالم  هذا  من 
رده واضحا عىل كل  احيانا. وكان  االتهامات 
من يرص عليها، اعطونا الدليل واسامء من تم 
عادوا  بعدما  توقيفهم  تم  او  اليهم  التعرض 
من لبنان. اال انه مل يتلق اي جواب وال دليل 
هذا  السياسية.  الدعاية  يف  كالم  انه  سوى 
عىل  ارصارا  اكرث  جعله  واالهتامم  التشكيك 
باعتباره  الوطني والقومي  الدور  القيام بهذا 
عىل  ويواظب  القضية،  بهذه  رسميا  املعني 

برامج  شان  يف  السورية  بالحكومة  االتصال 
ولو  يلمس  او  يشعر  ومل  وتنظيمها  العودة 
السلبي  التعاطي  ايا من مظاهر  ملرة واحدة 
من الدولة السورية، فهي بالعكس مع مبدا 
العودة، ال بل ان الدولة السورية بادرت اىل 
العودة  هذه  لتزخيم  مهمة  قرارات  اتخاذ 
او  مخالف  نازح  او  عائد  اي  وتسهيلها. 
مالحق يف سوريا يرغب يف العودة عرب املرفا 
او املطار او الحدود الربية، يبلغ قبل دخوله 
ارايض بالده بنوع املالحقة والعقوبة ، ويخرّي 
من حيث  يعود  او  يدخل  ان  بني  ذلك  بعد 
عادوا  الذين  من  العرشات  هناك  لذلك  اىت. 
لهذا  بالدهم  ارايض  يدخلوا  ومل  لبنان  اىل 
السبب، وهذا يشكل بكل بساطة دليال عىل 
سبيل  عىل  العودة.  لتسهيل  نية  هناك  ان 

املثال، اذا احد االشخاص املطلوبني دخل اىل 
سوريا من دون ابالغه مبا ميكن ان يتعرض له 
سيتم توقيفه، وهو امر سيعيق عودة الباقني 
القرار  هذا  ان  تبني  فقد  عليه،  وبالعكس. 
بالدهم  حدود  زيارة  عىل  النازحني  شجع 
التي تشجعهم عىل  لحسم الكثري من االمور 

العودة او العكس. 
ونجح اللواء ابراهيم من خالل برامج العودة 
اعادة  يف  املديرية  نظمتها  التي  الطوعية 
مئات االالف من السوريني طوعا اىل سوريا، 
ومع  بعضها.  جمدت  كورونا  جائحة  لكن 
السلطات  مع  التواصل  اعاد  الجائحة،  تاليش 
وتم  احيائها.  اجل  من  املعنية  السورية 
يف  الراغبني  اسامء  بتسجيل  البدء  مجددا 
مراكز االمن العام الـ 17 واالعتقاد السائد ان 
املرحلة املقبلة ستشهد اقباال ملحوظا بسبب 
الذي  لبنان،  يف  واملايل  االقتصادي  الوضع 
فَمن  بالدهم.  يف  الوضع  من  افضل  يعد  مل 
اقتصادية  السباب  لبنان  يف  البقاء  يف  يرغب 
اىل  العودة  له  االفضل  من  بات  مالية،  او 
اقناع  عىل خط  يعمل  ابراهيم  واللواء  بيته. 
مؤسسات االمم املتحدة بان توفر مساعداتها 
لهم عىل االرايض السورية، الن هذا االفضل، 

والن قيمة املساعدة مضاعفة هناك. 
النازحني  ابراهيم مرارا ان عودة  اللواء  واكد 
االمنية  الظروف  افضل  يف  تتم  السوريني 
من  اعتمدت  التي  االلية  وفق  واللوجستية 
العام 2017 حتى العام 2020 واعاقها انتشار 
وباء كورونا، والتي تم استئنافها اواخر العام 

املايض. 
ودقيقة  حساسة  مبهام  ابراهيم  اللواء  وقام 
احداث  من  انطالقا  السيايس  الصعيد  عىل 
 - البساتني  حادثة  وابرزها  حصلت،  امنية 
قرب شمون، حيث  كان همه االول واالسايس 
من  االمني  الفتيل  نزع  الحادث  اعقاب  يف 
ثالث  اىل  الوساطة  هذه  وقسمت  املنطقة. 
الجمهورية  رئيس  اطلقها  متدرجة  مراحل 
العامد ميشال عون يف اجتامع ملجلس االعىل 
تحقيق  تم  فسياسة.  قضاء،  امن،  للدفاع: 
املرحلة االوىل وجرى تنفيس االحتقان وتقرر 
وضِمن  ثانية،  مرة  السالح  اىل  اللجوء  عدم 

واستطاع  ذلك  الطرفني  مع  باتصاالته  مع الرئيس ميشال عون.

مع سام غودوين الذي كان موقوفا يف سوريا.

اللواء ابراهيم همزة الوصل 
بني الرؤساء وجسر التشاور 

والتواصل بني املرجعيات
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ال  ان  تاكيده  وكان  ارتداداته.  حرص 
مصالحة قبل ان ياخذ املسار القضايئ مجراه 
مطلوبة  الوساطة  كانت  لذلك  الطبيعي. 
العمل  ولدفع  املطلوبني  لتسليم  ورضورية 
القضايئ قدما، وليك ال يسجل عليه يوما انه 
القضائية  اجرى تسوية عىل حساب السلطة 
والقوانني املرعية االجراء، خصوصا وان هناك 
وتهديد  للقانون  وخرق  حصلت  تجاوزات 
يومها  حصل  وما  االهيل،  السلم  ملقتضيات 
ما كان ليحل بالسياسة فقط بل بالقضاء. يف 
كل الحاالت، متكن اللواء ابراهيم من تثبيت 
لذلك  تسويات،  دولة  ال  قانون  دولة  يف  اننا 
احيلت القضية عىل القضاء العسكري، واخذ 
مرحلة  اىل  الوصول  وفر  مبا  مجراه  القانون 

املصالحة. 
ولعب اللواء ابراهيم دورا حاسام يف الخالف 
وحركة  الحر  الوطني  التيار  بني  نشب  الذي 
امل عىل خلفية مواقف اطلقها رئيس التيار 
الوزير جربان باسيل، ومتكن من ايصال االمور 
الذي  اللقاء  نتيجة  القلوب  اىل مرحلة غسل 
مع  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  جمع 
التينة،  الثانية يف عني  الرئاسة  باسيل يف مقر 
والتي تبعتها جولة قام بها باسيل يف الجنوب 

برعاية اللواء ابراهيم وضامنته الشخصية. 

زيارة  فكانت  الخارجي،  الصعيد  عىل  اما 
نتج  ما  ملعالجة  الجزائر  اىل  ابراهيم  اللواء 
من الدعوى املرفوعة عىل رشكة "سوناطراك" 
عىل  وعمل  القانونية،  غري  نتائجها  ملعالجة 
استمرار  اجل  وتقنية من  لوجستية  اعتبارها 
عىل  الحصول  الستكامل  النفط  لبنان  تزويد 
حصته التي مل تكن قد نفذت بعد، وهو ما 
دفعه اىل معالجة هذا الوضع مع السلطات 
الجزائرية املعنية. وهذا امثر استئنافا للعمل 
يف بني البلدين من دون عقد جديدة. بحيث 
من  كل  يف  الطاقة  وزاريت  بني  التواصل  اّمن 
املصادر  توفري  انتظار  يف  والجزائر  لبنان 
ان  العلم  مع  غريه.  او  العراق  من  البديلة 
ايضا  امثرت  العراق  اىل  ابراهيم  اللواء  زيارة 

توفري املازوت كام الفيول الذي يحتاجه لبنان 
 "GRADE A" صنفي  من  لسنة،  للكهرباء 
العراق  زيارة  اسست  كام   ."GRADE B"و
والتجاري  الصناعي  التبادل  من  لحجم  ايضا 
الخربات  بعض  العراق  تزويد  خالل  من 
اقتصادية  قطاعات  يف  للمساعدة  اللبنانية 
املنتجات  العراق  وتزويد  عدة،  عراقية 
وفق  اللبنانية  الغذائية  والصناعات  الزراعية 

برنامج طويل االمد. 
الخاصة  صداقته  ابراهيم  اللواء  وظف  لقد 
مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
الشاملة،  العتمة  لبنان  تجنيب  اجل  من 
طن  مليون  توريد  اتفاق  انجاز  من  ومتكن 
عىل  لبنان.  اىل  سنويا  من النفط العراقي 
الكمية  هذه  من  جزءا  العراق  يقدم  ان 
من  تحصل  املتبقي  والجزء  هبة،  شكل  عىل 
وعالجية  طبية  خدمات  عىل  بغداد  خالله 
مختلفة، اضافة اىل تقديم خدمات يف مجال 
وتطويرها. وهو  العراقية  املستشفيات  ادارة 
العراقي  الوزراء  رئيس  مع  الدور  هذا  جدد 
الجديد محمد شياع السوداين، ولقي منه كل 

التجاوب والدعم والتعاون. 
وتفاوضيا  سياسيا  دورا  ابراهيم  اللواء  لعب 
والشقيقة،  الصديقة  الدول  مختلف  مع 
ـ  امني  جهاز  راس  عىل  موقعه  من  انطالقا 
مختلف  يف  استشاريا  دوره  يجعل  اداري 
واالجتامعية  واالقتصادية  االمنية  امللفات 
والسياسية، وبذل كل الجهود املمكنة، داخليا 
وخارجيا، للحد من االنهيارات املتتابعة. ابرز 
الحدود  ترسيم  ملف  يف  متثل  االدوار  هذه 
البحرية الجنوبية، اذ كان دوره محوريا منذ 
لجهة  امللف،  هذا  انجاز  حني  اىل  البداية 
التصاالت  وادارته  حصلت  التي  املفاوضات 
من  عالية  درجة  عىل  وخارجية  داخلية 
االهمية، مام ادى اىل تذليل الكثري من النقاط 
العالقة وصوال اىل تسهيل توقيع االتفاق. كام 
واصل اللواء ابراهيم حراكه الخارجي املتصل 
واستمر يف حراكه  ازماته،  لبنان يف  مبساعدة 
خالل  من  النزوح  قضية  ملعالجة  الخارجي 
واملشاركة  باستمرار،  يعقدها  التي  اللقاءات 
الفاعلة يف االجتامعات واملؤمترات املخصصة 

مللف النزوح والقضايا االمنية.

باكسرت يشكر اللواء خالل مؤمتر صحايف لالعالن عن اسرتجاعه يف بريوت.

الصحافة االميركية 
وصفت اللواء ابراهيم 

بانه يتمتع بسمعة طيبة 
كمفاوض ماهر

الشخصية  انه  عىل  والبعيد  القريب  خاطبه 
يف  بسخاء  ساعدت  التي  بامتياز،  االنسانية 
من  االستثنايئ  تفانيه  عرب  العصيبة  االوقات 
اجل انقاذ االطفال والنساء والرجال البؤساء، 
وانتشالهم من براثن الجحيم واالرهاب الذي 

ال ميتثل لعهد وال لوعد. 
انجيلو  مايا  االمريكية  الشاعرة  درجت  وكام 
عىل القول: "ان البطل هو ذاك الشخص الذي 
يقصد فعليا جعل العامل افضل من اجل الناس 
اجمعني". ليس من تصوير ادق من ذلك يف 
امتاز  الذي  ابراهيم،  عباس  اللواء  يخص  ما 
بانسانيته التي تغلبت عىل النزعة العسكرية 
التي ترىب عليها يف الكلية الحربية، حتى كاد 
ليك  بسلوكه  الناس  يوجه  الذي  العسكري 

يكونوا مدنيني وانسانيني. 
شكل اللواء عباس ابراهيم دوما نقطة ارتكاز 
واملعتقلني  املخطوفني  انقاذ  عمليات  كل  يف 
ممدودة  يده  كانت  سجانيهم.  قبضة  من 
وكام  والشيوخ،  والنساء  والشباب  لالطفال 
امثرت  بعدما  االلباين  الوزراء  رئيس  وصفه 
بانه  والنساء  االطفال  عن  االفراج  جهوده 

األمن العام انسانيًا: اللواء إبراهيم الدؤوب 
ال ينتظر اي مقابل... هّمه املصلحة االنسانية

"كان االفضل، واالشد مثابرة. كان ذاك االلباين 
بل  املقابل،  يف  شيئا  ينتظر  ال  الذي  الدؤوب 
يهتم فقط للمصلحة االنسانية من اجل اعادة 
من  واخراجهم  املنكوبني  االشخاص  اولئك 

الجحيم". 
االستثنائية  العملية  يتذكرون  والجميع 
رمز  اىل  تحول  الذي  الصبي  "الفني"،  النقاذ 
عرشات  من  التامس  محط  وشكل  للتضامن، 
انقاذه.  اجل  من  البانيا  يف  املواطنني  االف 
فان هذه العملية متت ادارتها بنجاح بفضل 
اللواء عباس ابراهيم، الذي استضافته الدولة 
باعىل  وكرمته  املستويات  ارفع  عىل  االلبانية 
االمر  وتكرر  له.  امتنانها  وقدمت  االوسمة 
بعد فرتة وجيزة و14  اطفال   5 استعادة  مع 
طفال اخرين و5 نساء الحقا. كل هذه الجهود 
ارتبطت بشكل وثيق باسم املدير العام لالمن 

العام اللواء عباس ابراهيم. 
تعلق االمر بالنسبة اىل اللواء ابراهيم باملثابرة 
بشكل  وخطرة  صعبة  عمليات  تنفيذ  يف 
متزايد، تشوبها مشاكل معقدة للغاية تفرضها 
املجموعات الخطرة العاملة يف تلك املناطق، 

فضال عن مضاعفات اخرى كبرية بسبب وباء 
تنفس  كلها،  الصعوبات  هذه  ورغم  كورونا، 
وعصابات  االرهابيني  قبضة  يف  وقع  من  كل 
يعيشون  وهم  اوطانهم،  يف  بحرية  الجرمية 
امنة وصحية مع ارسهم، وذلك بفضل  حياة 
مجهوال،  والدا  اليهم  بالنسبة  اصبح  شخص 
اللذين  الحقيقيني  والديهم  نقيض  عىل  وهو 
كانا ويا لالسف السبب يف اقتيادهم اىل ذلك 
اصطحبهم  حني  اىل  يستسلم  مل  الجحيم، 

شخصيا اىل باب الطائرة. 
ولطف  سخاء  كل  ابراهيم  اللواء  جسد  لقد 
وثقافة لبنان، وشارك من خالل عمله اليومي، 
مع  بل  فحسب  اللبناين  املجتمع  مع  ليس 
قيم  تعيل  قوية  رسالة  توجيه  يف  الجميع، 
بغض  انسان  كل  وحقوق  والحرية  االنسانية 
النظر عن الدين او البلد او املعتقدات. لقد 
بنجاح  ادارتها  متت  التي  العمليات  ساعدت 
من خالل الدعم السخي للواء ابراهيم، الراي 
العام باكمله والدول التي عاد بجهوده ابنائها 
الطريق  ادراك  عىل  املخيف  املجهول  من 
املسدود الذي سلكه لالسف بعض االباء الذين 
عائالتهم  اليه  وجهوا  وهم  التطرف  اعامهم 
الوجه  العميل  بسلوكه  قدم  وهو  واطفالهم، 
جعل  مام  العميق،  االنساين  للنهج  الحقيقي 
الناس يدركون اكرث من اي وقت مىض العبثية 
والالانساين  الحقيقي  والجانب  الفهم،  وعدم 

للسلوك يف طريق التطرف. 
يف  ابراهيم  اللواء  واجهها  التي  والصعوبة 
عمله االنساين، وتحديدا يف تحرير املختطفني 
ابناؤهم  اقتادهم  من  ونساء  اطفال  واعادة 
اىل اماكن التطرف والقتل، متثلت يف كونه مل 
يكن يفاوض مع سلطة محددة، امنا يف اغلب 
مستعارة،  اسامء  او  مجهولني  مع  االحيان 
وواحدها  بغموضه،  االخر  ينافس  منها  كل 
تطلب  الذي  االمر  بخطورته،  االخر  يتجاوز 
وارادة  جدا  باردة  واعصابا  وعنفوان  صالبة 
اال  كهذه  مفاوضات  يف  ينجح  وال  تنكرس.  ال 

كل  اىل  قدمها  التي  الشجاعة  امتلك  من 

يوثق  تاريخها  االول يف  كتابا هو  العام عام 2013  لالمن  العامة  املديرية  اصدرت 
ناصيف  نقوال  اعده  الذي  الكتاب  تناول   .1977-1945 عامي  بني  حقبها  فصول 
وتوفيق جلبوط  وفريد شهاب  ابوجودة  ادوار  املتعاقبني  العامني  املديرين  واليات 

وجوزف سالمة وانطوان دحداح بني االمن والسياسة وصعود الجهاز.
يروي الكتاب قصة مؤسسة هي رس مقيم يف الدولة وما يف ثناياه من ملفات خاصة 
واوراق تنصت وتقارير مخربين ومحارض اجتامعات زعامء وسياسيني واحزاب ووثائق 

عربية واجنبية متبادلة ومحفوظات وطنية واجنبية. صدر عامذاك يف طبعتني.
واعترب اللواء عباس ابرهيم يف مقدمة الكتاب انه "ِسفر مثني يشهد بالتواريخ واالرقام 
الوطنية  العام واتسمت بصدق  لقامات تولت االمن  واالسامء واالحداث والوقائع 
ووضوح الوالء وصالبة االلتزام وسعة العلم وحد الذكاء وقدرة االحاطة مبوقع االمن 
العام ودوره الظاهر وامُلضمر، وعالقته بسياسات املراحل والرؤساء وقدرة اركانه يف 

فك غاز وربط النتائج باالسباب". 

"سّر الدولة"
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من طلب منه املساعدة من خالل تعهده 
بانقاذ جميع املخطوفني، مطمئنا من لجا اليه 
بانه  بعدما سدت االبواب واالفاق يف وجهه، 
ذلك  ليس  التعهد.  بهذا  الوفاء  التعهد  ميكنه 
فحسب، بل حرصه عىل تهيئة الظروف املثىل 
املختطف،  لالفراد  الجسدي  االمن  لتوفري 
وايضا توفريه جميع املوارد اللوجستية لدعم 
عىل  وقدرته  بها،  القيام  يبارش  التي  العملية 
السياسيني  من  املصلحة  اصحاب  عىل  التاثري 
املخطوفني  ذوي  عىل  يصعب  ممن  االخرين 

الوصول اليهم. 
مل يحتج ابراهيم وقتا طويال ليثبت انه "رجل 
للوساطات  راعيا  ويكرس  الصعبة"،  املهامت 
مسرية  انطلقت  الكربى.  االمنية  امللفات  يف 
اللواء ابراهيم التفاوضية بداية مع تكليفه من 
الرئيس العامد ميشال سليامن ملف التفاوض 
عىل اطالق رساح مخطوفني لبنانيني احتجزتهم 
فصائل سورية معارضة يف منطقة اعزاز املحاذية 
للحدود الرتكية. بعد زيارات رسية وعلنية قام 
تم  الدوحة،  واىل  تركيا  اىل  ابراهيم  اللواء  بها 
قضية  واعتربت  اعزاز.  مخطويف  رساح  اطالق 
مخطويف اعزاز من ابرز املحطات االنسانية يف 
اذ عرب خطف  ابراهيم،  للواء  املسؤولة  الوالية 

اللبنانيني يف اعزاز يف مراحل اربع:  

طبعها   2012 وحزيران  ايار  بني  اوىل، 
ووجدت  التفاوض،  فيها  وتعذر  الغموض 
الدولة اللبنانية نفسها امام عصابة مسلحني 
خطفت حجاجا لبنانيني. يف خضمها كان اول 
هي  ثانية  دولة  بوساطة  امللف  هذا  عهد 
العام  املدير  اجراه  هاتفي  اتصال  يف  تركيا، 
برئيس  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 

االستخبارات فيدان حقان. 
اتسمت   ،2013 وايار   2012 متوز  بني  ثانية، 
الئحة  اوىل  وتسلم  واالسفار،  بالتفاوض 
مقابل  يف  الطالقهن  سوريات  بسجينات 
ترافقت  اللبنانيني.  املخطوفني  عن  االفراج 
املخطوفني  من  اثنني  باطالق  املرحلة  هذه 
 )2012 اب   26( عمر  حسني  هام  الـ11 
وعوض ابراهيم )26 ايلول 2012(، واكتشاف 

مكنها من  لقطر  دورا مهام  اللبناين  املفاوض 
التوسط يف امللف. 

ثالثة، بني حزيران وايلول 2013، غلب عليها 
تبادل الرسائل من دون احراز اي تقدم. 

هي  منه،  و19  االول  ترشين   6 بني  رابعة، 
االيام االخرية التي انتهت باطالق املخطوفني 

التسعة. 
الثالث  املراحل  الرابعة  املرحلة  اجتمعت يف 
واملفاوضني،  الوسطاء  ادوار  وكذلك  تقريبا، 
والسوري،  والفلسطيني  والرتيك  القطري 
املدير  به  اضطلع  الذي  اللبناين  املحاور  اىل 
مذ  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  به  ناط 
سليامن تويل التفاوض رسميا. ذهب عرشات 
املرات اىل قطر وتركيا وسوريا، وتحدث مع 
املسؤولني االمنيني وتبادل واياهم االقرتاحات 
وضع  يف  شارك  حتى.  والرشوط  واالفكار، 
ضغوط  وقاوم  امللف،  عىل  التفاوض  قواعد 
مسلحني حاولوا مرارا مقايضة حياة لبنانيني 
مرة  تتوخاه.  كانت  ما  يف  حارت  مبطالب 
وثالثة  سيايس،  موقف  طلب  ومرة  املال، 
تبادل  صفقة  ورابعة  اسلحة،  عىل  الحصول 
بني محتجزين وسجناء، اال ان انسانية اللواء 
ابراهيم جعلته ال يرتاجع واستمر حتى بلوغ 
تزامن  والذي  السعيدة،  نهاياته  امللف  هذا 
الرتكيني  الطيارين  اختطاف  انهاء  مع  ايضا 
بعدما خطفهام كرد، عىل املامطلة يف االفراج 

عن مخطويف اعزاز. 
وامللف االخر املؤمل للواء ابراهيم شخصيا هو 
يف  سالح  رفاق  االرهابية  الجامعات  خطف 
الجيش وقوى االمن الداخيل، اذ ما بني االول 
من اب 2014 واالول من كانون االول 2015، 
االمن  قوى  يف  لبنانيا  عسكريا   16 عاشها 
النرصة،  جبهة  خطفتهم  والجيش  الداخيل 
معركة  بعد  عرسال  جرود  اىل  واقتادتهم 
االشهر  مر  عىل  الجيش.  وبني  بينها  ضارية 
الطويلة تلك، مل تتوقف الوساطات الطالقهم، 
املفاوضات  من  تحىص  ال  جوالت  رافقتها 
استعادوا  ان  اىل  رشوط.  لوائح  وتبادل 
حريتهم بعدما قاد املدير العام لالمن العام 
من  رسمي  بتكليف  ابراهيم،  عباس  اللواء 
تحت  اسرتجاعهم  وساطة  الوزراء،  مجلس 

سيادة  عن  التنازل  وعدم  القانون  سقف 
لبنان والكرامة الوطنية. انتهى املطاف بخطة 
اطالقهم يف االول من كانون االول 2015 يف 

عرسال. 
مختلف  عىل  اللبنانيون،  سيذكر  كام 
انتامءاتهم، عودة الجنود اللبنانيني املختطفني 
بعد 16 شهرا  اهاليهم  اىل  النرصة  من جبهة 
قادها  شاقة  مفاوضات  اثر  املعاناة،  من 
عملية  سيذكرون  كام  بنفسه،  ابراهيم  اللواء 
من  اللبناين  الجيش  شهداء  رفات  اسرتجاع 

تنظيم داعش. 
الرهائن  تحرير  يف  كمفاوض  نجاحه  بعد 
واملخطوفني، اوكل اليه التفاوض الطالق رساح 
راهبات معلوال الـ 13 املحتجزات لدى جبهة 
اطالق  مقابل  عنهن  االفراج  تم  وقد  النرصة، 
اكرث من 150 سيدة سورية من سجون الدولة 
ابراهيم  اللواء  ينجح  ومرة جديدة  السورية. 
صعبة،  سياسية   - امنية  صفقة  انجاز  يف 
الوساطات  من  الكبرية  املجموعة  اىل  تضاف 
وجوالت التفاوض التي قام بها باسم الحكومة 
اللبنانية، مدعوما بعالقاته الجيدة مع الدول 
السورية،  السلطات  مقدمها  ويف  االقليمية 
يف  السياسيني  االفرقاء  مع  املمتازة  وعالقاته 
التي  املفاوضات  من  اشهر  بعد  اذ  الداخل. 

دير  راهبات  ملف  يف  ابراهيم  اللواء  قادها 
تقال يف معلوال، توجت جهوده مع  القديسة 
مدير املخابرات القطرية سعادة الكبييس، اذ 
خرجت 13 راهبة اىل الحرية مع 3 مساعدات 
عملية  خالل  من  اخريات،  مخطوفات  و4 
متكاملة تم خاللها االفراج عن اكرث من 153 
لبنانيني  استعادة جثث  بعد  معتقلة سورية. 
كان  طرابلس  من  ومواطن  تلكلخ  يف  قتلوا 
قد ارس يف سوريا يف حادثة تلكلخ ايضا، من 
دون ان ننىس قضية خطف املطرانني بولس 
الصحايف  واملصور  ابراهيم  ويوحنا  يازجي 
املخطوَفني  اللبنانيني  عن  عدا  كساب،  سمري 

يف نيجرييا. 
االسد  بشار  السوري  الرئيس  اعطى  وقد 
العملية،  تسهيل  اجل  من  الكاملة  تعليامته 
وجهود  الخاطفني  مع  قطر  اىل جهود  اضافة 
اللواء ابراهيم الذي زار دمشق وتعاطى بكل 
االتفاق  ووضع  بامللف،  املحيطة  التفاصيل 

موضع التنفيذ لالفراج عن راهبات معلوال. 
وبالعودة اىل قضية االلبانيني، نجح لبنان من 
و5  طفال   14 انقاذ  يف  ابراهيم  اللواء  خالل 
نساء من مخيم الهول السوري، امللقب مبخيم 
يف  االصيل  بلدهم  اىل  واعادهم  الجحيم، 
البانيا، يف اطار مبادرة انسانية الطابع، تتسق 

مع جهود متعددة لتفكيك القنبلة الداعشية 
لالنفجار  واملرشحة  باملخيم  املتمثلة  املوقوتة 
االلبانية  الدولة  تنَس  مل  املنطقة.  انحاء  يف 
الجهد الكبري والخطر االكرب اللذين تكبدهام 
العام  ابراهيم ونخبة من ضباط االمن  اللواء 
من  واطفال  نساء  اعادة  اجل  من  وعنارصه 
مخيامت احتجزوا فيها عىل االرض السورية، 

فكان التكريم عىل ارفع مستوى.  
رسمية  بزيارة  العام  لالمن  العام  املدير  قام 
اىل جمهورية البانيا بدعوة من رئيس الوزراء 
الكربى  "النجمة  قلده وسام  الذي  راما  ايدي 
يف  السهامه  وتقدير  امتنان  عربون  املكللة"، 
اعادة نساء واطفال البان من مخيامت الحرب 
يف شامل سوريا، وذلك يف احتفال رسمي اقيم 
اىل  حرضه  االلبانية،  الحكومة  رئاسة  مقر  يف 
بليدي  الداخلية  وزراء  الوزراء،  رئيس  جانب 
والخارجية  بيلييش  نيخو  والدفاع  تشوتيش 
مارك  القنصل  الرئيس  مستشار  جاتشا،  اولتا 
االلباين  العام  لالمن  العام  املدير  غريب، 
االلبانية  االستخبارات  ورئيس  نانو  غليديس 

هيليدون بندو. 
انسانية  قضية  عىل  ابراهيم  اللواء  يصرب  مل 
نظارة  وهي  الصميم،  يف  مشاعره  هزت 
املوقوفني تحت جرس العدلية، فعمد اىل وضع 
بانسانية  يليق  مبا  املعضلة  لهذه  حل جذري 
االنسان وكرامته، اذ انه خالل اشهر قليلة تم 
نقل نظارة املوقوفني موقتا من جرس العدلية 
العبد،  ساحة  يف  مستحدث  جديد  مركز  اىل 
طابع  ذات  عدة  جهات  مع  بالتنسيق  وذلك 
واالتحاد  اللبناين  االحمر  كالصليب  انساين 
كاريتاس  السويرسي ورابطة  والوفد  االورويب 
لبنان. طبعا مع االستمرار يف مراعاة وتطبيق 
وحقوق  االنسان  لحقوق  الدولية  املعايري 
تتسع  التي  الجديدة  النظارة  يف  املوقوفني 
منهم رسير  واحد  لكل  موقوف   600 لحواىل 
خاص، وغريها من الرشوط التي تؤّمن ظروفا 
مركز  عىل  احتوت  كذلك  ومحرتمة.  الئقة 
ومطعم  وملعب  حديثني،  ومستوصف  طبي 
ومكاتب خاصة ملنظامت وهيئات تنشط يف 

مجال حقوق االنسان.  
احتفلت  واحد،  عقد  خالل  الثانية  وللمرة 

"رابطة  مع  العام  لالمن  العامة  املديرية  اللواء ابراهيم مع راهبات دير معلوال بعد تحريرهن.

مستقبال مخطويف اعزاز املحررين.

اطلقت مدونة قواعد 
السلوك مثابة دستور 

انساني - قانوني - اخالقي 
خاص باملديرية



34
عدد 114 - آذار 2023

تفاهم  مذكرة  بتوقيع  لبنان"   - كاريتاس 
ضامن  اجل  من  الرشاكة  تطوير  هدفها 
وطالبي  االجانب  للعامل  افضل  معاملة 
قبل  من  بهم  واملعرتف  اخر  بلد  اىل  اللجوء 
املفوضية  مكتب  مع  بالتنسيق  املديرية، 

السامية لشؤون الالجئني يف لبنان. 
واطلقت املديرية العامة لالمن العام بالتعاون 
املتحدة  االمم  يف  االنسان  حقوق  مكتب  مع 
. تضمنت  بها  الخاصة  السلوك  مدونة قواعد 
املدونة تحديد رؤية ومبادئ املديرية ورسالتها 
االنسانية من جهة، وقواعد سلوك عسكرييها 
االنسانية  املعايري  ارقى  وفق  وموظفيها 
واالخالقية والقانونية املتعلقة بحقوق االنسان 

واملعتمدة دوليا، من جهة اخرى.  
تعترب مدونة قواعد السلوك مثابة دستور انساين 
- قانوين - اخالقي خاص باملديرية العامة لالمن 
واحدث  ارقى  يف  معتمد  هو  مبا  اسوة  العام، 
املؤسسات االمنية العاملية، وذلك تحت سقف 

اطالق الجنود اللبنانيني املخطوفني.

الدستور اللبناين والقوانني النافذة واالتفاقيات 
واملعاهدات التي وّقع عليها لبنان، مبا ينسجم 

مع خصوصيات املجتمع اللبناين.  
حول  تدريب  برنامج  ايضا  املديرية  واطلقت 
كيفية التعامل مع املواطنني واالجانب، وتطبيق 
ومعالجة  العسكري  السلوك  قواعد  مدونة 
الحاالت الخاصة. هذا الربنامج الذي متحور حول 
اختصاصات متنوعة وغري تقليدية يف معظمها، 

كتطوير مهارات التواصل االنساين الفعال، ادارة 
وسواها،  النزاعات  حل  واالنفعاالت،  الضغط 
اضافة اىل شموله رشح كل احكام مدونة قواعد 
سلوك عسكريي االمن العام، تضمنت دوراته 
جميع عسكريي املديرية، والتي تنجز يف مقر 

مركز التدريب الوطني الخاص باالمن العام. 
اوىل اللواء ابراهيم ذوي االحتياجات الخاصة 
اهتامما خاصا جدا، فهم نقطة ضعفه بالبعد 
العاطفي واالنساين، وفور تسلمه مسؤولياته 
العام اصدر  العامة لالمن  عىل راس املديرية 
تعليامت خاصة بهؤالء الذين يوصفون بانهم 
التعليامت  هذه  ابرز  ومن  السامء،  نعمة 
ذوي  االشخاص  موضوع  "يف  حرفيته:  ما 
سقف  تحت  ميكنكم،  الخاصة  االحتياجات 
القانون، اتخاذ كل االجراءات الالزمة لخدمتهم 
وتسهيل شؤونهم اىل اقىص حد ممكن، بشكل 
فوري ومن دون الرجوع ايل حتى. انا موافق 

مسبقا عىل كل اجراء تتخذونه ملصلحتهم".

دوره كان حاسما في تحرير 
املخطوفني لبنانيني واجانب 
واستعادة جثامني الشهداء 

العسكريني
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تحقيق

منذ الجلسة االخرية ملجلس الوزراء يف 20 ايار املايض، قبل دخول الحكومة 
تشكيل  ميقايت  نجيب  الرئيس  تكليف  واعادة  االعامل،  ترصيف  مجال 
الحكومة وتعذر تشكيلها وانتخاب رئيس للجمهورية، عقدت هذه الحكومة 
يف  حقها  حول  سيايس   - دستوري  خالف  عن  اسفرت  الجلسات  من  عددا 

مامرسة صالحيات رئيس الجمهورية 

قرارات حكومة تصريف األعمال
بني مبدأ الدستور واملصالح العليا

قباني: الحكومة املستقيلة
غير مسؤولة وال رقابة عليها

الوزير االسبق الدكتور خالد قباين.

قباين  خالد  الدكتور  االسبق  الوزير 
االعامل  ترصيف  "حكومة  ان  قال 
وتكون  الدستورية،  صالحياتها  تفقد 
امام  واملحاسبة  املساءلة  عن  منأى  يف 
انها تصبح حكومة  اي  النواب،  مجلس 
اللبناين،  الدستور  لكن  مسؤولة.  غري 
املهام  الدساتري، مل يحدد  كام غريه من 
تتوالها  ان  ميكن  التي  الصالحيات  او 
مسألة  ألنها  االعامل  ترصيف  حكومة 
ان  ويجب  واستثنائية،  وموقتة  عارضة 
االساس  هذا  عىل  معها  التعامل  يتم 
متهيدا للعودة رسيعا اىل االصل، اي اىل 

الطبيعية". الحالة 
قانوين  الحكومة  وضع  ان  اىل  واشار 
املادتني  وان  الرئايس  الشغور  حالة  يف 
عمل  تحكامن  الدستور  من  و64   62
فيهام.  لبس  وال  املستقيلة  الحكومة 
وقال: "اما عن الصالحيات التي تتمتع 
بها حكومة ترصيف االعامل، فتحكمها 

قاعدتان: 
امام  الحكومة  مسؤولية  عدم  مبدأ   -

النواب. مجلس 
العمل  فراغ  جواز  عدم  مبدأ   -
عمل  استمرارية  وبالتايل  الحكومي، 
واملرافق  الدستورية  املؤسسات 

قاعدتان تحكمان عمل 
حكومة تصريف االعمال

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

عىل الرغم من الخالف، ارص رئيس الحكومة 
الوزراء  ملجلس  متباعدة  جلسات  عقد  عىل 
ومبن حرض من الوزراء، لدرس واقرار عدد من 
بالوضع  املتعلقة  وامللحة  الطارئة  املواضيع 
لتوفري  القمح  ودعم  واالستشفايئ  الصحي 
الخبز ومعالجة املشكالت الرتبوية واملطلبية 
اثار اعرتاضات سياسية  الدولة، مام  ملوظفي 
الخصوص.  وجه  عىل  مسيحية  ودينية، 
كانون   5 يف  جلسة  اول  عقد  تم  وهكذا 
الرئيس  االول 2022، حرضها 16 وزيرا عدا 
ميقايت. وتم اقرار بعض البنود املتعلقة بدعم 
الرسطان  مرىض  ادوية  لرشاء  الصحة  وزارة 
وتقدميات  االطفال  وحليب  الكىل  وغسيل 
املشرتك  النقل  العسكريني وتشغيل حافالت 
واعتامدات لهيئة "اوجريو" بعدما بات قطاع 
االتصاالت الدويل واالنرتنت مهددا باالنقطاع، 
وللمعلمني  الثلوج  لجرف  واعتامدات 
الوزراء خالل  املتعاقدين،  فيام رفض بعض 
التصويت  يحصل  ومل  اخرى  بنودا  املناقشة 
عليها بل سحبت من الجلسة لعدم اعتبارها 

من الحاالت الطارئة.
بعد الجلسة، قدم وزيرا الشؤون االجتامعية 
عصام  املهجرين  وشؤون  حجار  هيكتور 
شورى  مجلس  امام  طعنني  الدين  رشف 
الدولة حول مرسومني صدرا يتعلقان بدفع 
"كوستا  خلدة  مطمر  مشغل  مستحقات 
حسب  لكن  التنفيذ.  بوقف  وطالبا  برافا"، 
الطعن  قرار  فان  الوزيرين،  معلومات 

يستغرق وقتا طويال للصدور.
دفع  عىل   10948 رقم  االول  املرسوم  ينص 

مبلغ 608,854,20 دوالرا اىل املتعهد )رشكة 
اموال  من  والتعهدات(،  للتجارة  الجهاد 
كمستحقات  املستقل  البلدي  الصندوق 
عىل  واالعامر  االمناء  مجلس  حددها 
مرشوع  اىل  والعائدة  الكاملة  مسؤوليته 
فيها  مبا  برافا،  كوستا  مطمر  توسعة  اعامل 
يتم  ان  عىل  املضافة،  القيمة  عىل  الرضيبة 
تنظم  مرصفية  حوالة  مبوجب  الدفع  هذا 
الخاصة  التحقيق  هيئة  لقرار  وفقا  وتنفذ 
 10949 املرسوم  وينص  لبنان.  مرصف  لدى 
اىل  دوالرا   860,908,42 مبلغ  دفع  عىل  
للتجارة والتعهدات(،  الجهاد  املتعهد )رشكة 
املستقل  البلدي  الصندوق  اموال  من 
كمستحقات حددها مجلس االمناء واالعامر 
ملرشوع  والعائدة  الكاملة  مسؤوليته  عىل 
واملتعلق  برافا،  كوستا  توسعة مطمر  اعامل 
بني  منفذة  طمر  واعامل  مدنية  باعامل 
الرضيبة  فيها  مبا  و2022/5/31،   2022/5/1
عىل القيمة املضافة، عىل ان يتم هذا الدفع 
وفقا  وتنفذ  تنظم  مرصفية  حوالة  مبوجب 
مرصف  لدى  الخاصة  التحقيق  هيئة  لقرار 

لبنان.
لكن ما هو ابعد من قرار مجلس الشورى، 
رشعية  حول  نتائج  من  عليه  سيرتتب  ما 
ترصيف  حكومة  يف  الوزراء  مجلس  انعقاد 
االعامل او عدم رشعيته، فاذا ابطل مجلس 
صدرا  انهام  ذلك  يعني  املرسومني  الشورى 
الجلسة  فان  وبالتايل  قانونية،  غري  بطريقة 
التي عقدها مجلس الوزراء واقر فيها هذين 
املرسومني ليست جلسة قانونية او دستورية، 

واملراسيم  القرارات  بقية  عىل  ينسحب  مام 
 25 عددها  ناهز  والتي  عنها  صدرت  التي 
قرارا ومرسوما. اما يف حال مل يبطل مجلس 
الجلسة  ان  يعني  فهذا  املرسومني،  الشورى 
كانت دستورية وقانونية مام يحسم الجدل 

الذي قام بعد انعقاد الجلسة.
الثاين  كانون   18 ثانية يف  ثم عقدت جلسة 
املرة  هذه  حرضها  االعرتاضات  رغم   ،2023
ووزير  سالم  امني  والتجارة  االقتصاد  وزير 
قاطعا  انهام  علام  نصار،  وليد  السياحة 
قطاع  دعم  يف  للبحث  االوىل،  الجلسة 
الكهرباء حيث متت املوافقة عىل سلفة 62 
مليون دوالر يف ما يتعلق بالشحنة االوىل من 
الفيول اويل لزوم معامل الكهرباء. كام اقر 
مبلغ 54 مليون دوالر ملوضوع صيانة معميل 

الزهراين ودير عامر.
اما املواضيع االخرى املطلوبة للكهرباء وهي 
معلقة،  فبقيت  دوالر  مليون   300 بحدود 
رئيس  برئاسة  وزارية  لجنة  قرار  عىل  بناء 
الحكومة وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء 
والداخلية  العامة  واالشغال  والرتبية  الطاقة 
والدفاع والعدل والثقافة. وستجتمع اللجنة 
دوريا لالطالع من مؤسسة كهرباء لبنان عىل 

كل ما يلزم البقاء هذا التشغيل قامئا. 
 عقدت جلسة ثالثة يف 6 شباط حرضها ايضا 
الوزير سالم وغاب الوزراء الباقون، متخضت 
منها،  وطارئة  ملحة  عديدة  قرارات  عن 
مناقصة  اجراء  متويل مرشوع  عىل  املوافقة 
لتلزيم  املدين  الطريان  منظمة  عرب  عاملية 
رشاء ردار للطريان املدين، كام تم متديد عقد 
الصحية  الشؤون  يف  الناعمة.  مطمر  صيانة 
تم اقرار السلفة لوزارة الصحة للمساعدات 
االمراض  الدوية  اخرى  وسلفة  االجتامعية 
ومرشوع  واملزمنة،  واملستعصية  الرسطانية 
الجمهورية  بني  قرض  اتفاقية  مرسوم 
وتنفيذ  النشاء  الدويل  والبنك  اللبنانية 
مرشوع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد 

الثاين ليغطي فراغ  املبدأ  العامة. ويأيت 
الحكومة  تشكيل  يسبق  الذي  الحكم 

الجديدة". 
اضاف: "اال ان االجتهاد استثنى من ذلك 
التدابري التي تتخذ يف حالة الرضورة او 
التي تستدعيها ظروف استثنائية تتعلق 

بالنظام العام او مبصالح البالد العليا 

19، اضافة اىل اصدار مراسيم انهاء خدمات 
عرشات موظفي الدولة، مام رتب مزيدا من 
االعباء املالية لرصف تعويضاتهم. وتم اقرار 
السلفة لوزارة االقتصاد تبلغ قيمتها 8 ماليني 
دوالر لرشاء القمح ودعمه، وخصصت وزارة 
الزراعة بـ 1.5 مليون دوالر من هذه القيمة 
املوافقة  متت  كام  الزراعي   القطاع  لدعم 
عىل ان يخصص للوزارة 50 الف دوالر من 
حقوق السحب الخاصة ملكافحة الحرشات. 
انه  الرتبية  الرتبوية، اعلن وزير  يف الشؤون 

لرية  مليون  و50  مبليار  مساعدة  اقرار  تم 
للقطاع  مليون  و500  مبليار  كذلك  للوزارة، 
اللبنانية، سيتم  الجامعة  العام. يف موضوع 
تنظيم عقود املدربني املتعاقدين يف الساعة 
تم  كام  السنة.  بداية  يف  رواتبهم  ليقبضوا 
مع  بالتعاون  لالغاثة  العليا  الهيئة  تكليف 
وطرابلس  بريوت  يف  املهندسني  نقابتي 
مسح  اجراء  االمنية،  واالجهزة  والبلديات 
الهزة  جراء  من  املتصدعة  لالبنية   شامل 
الطرق  عىل  الرتبة  وانجراف  حصلت  التي 

العامة ورفع تقرير مفصل ملجلس الوزراء.
االعامل  ترصيف  حكومة  ستبقى  هل  لكن 
بـ"القطعة"؟  العمل  من  النمط  هذا  متارس 
كيف  املعرتضون؟  الوزراء  سيترصف  كيف 
سيتم تنفيذ قرارات هذه الجلسات ومن اين 
سيتم تأمني االعتامدات املالية بعدما نفذت 
الخاصة من قرض صندوق  السحب  حقوق 
التي  املراسيم  مصري  هو  ما  الدويل؟  النقد 
صدرت او ستصدر الحقا؟ هل ميكن الطعن 

بها او تعديلها او القيام بالغائها؟ 
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حجار  هيكتور  االجتامعية  الشؤون  وزير  قال 
موقف  توضيح  يف  الحربة  رأس  كان  الذي 
الحديث  ضد  املبدأ  حيث  من  "انا  املعرتضني: 
كثريا يف هذا املوضوع، فقد قلت ما يجب ان 
عمل  اي  ضد  لكني  قلته.  ما  يتغري  ومل  يقال 
خارج الدستور والقانون ألي سبب كان، وهو 
امر مرفوض. لذلك اقول اين من مدرسة خارج 
التسويات وارفض اي عمل خارج القانون، وهذا 
موقف شخيص ال عالقة له بأي طرف. القانون 
والدستور وجدا ليطبقا ال اليجاد تسويات لهام. 
يجب ان يطبقا يف املايض والحارض واملستقبل 
العام  القطاعني  يف  املستويات  كل  وعىل 
اما  الجلسات.  وخارج  الجلسات  يف  والخاص، 
نبني دويالت  ان  نريد  او  نبني دولة  ان  نريد 
املصالح والطوائف واملزارع، وبعد ذلك ال يلوم 
احد احدا. اما نقبل ان نضع مبدأ ونشتغل عىل 
ونستخدمه  قياسنا  مبدأ عىل  نضع  او  اساسه، 

عىل قياسنا".

■ هل تنوون التقدم بطعون ضد املراسيم التي 
صدرت خالل الجلسات التي عقدت؟

□ الطعن يقدم عندما تكون هناك دولة وقضاء 
مستقل، ويكون هناك رجال يف القضاء ميارسون 
دورهم بتجرد وال يأخذون اذنا من احد لتطبيق 
يف  دولة  رجال  هناك  يكون  وعندما  القانون. 
القانون  ينفذون  القطاعات  الوزارات وكل  كل 
وال  ليطبق  وضع  القانون  احد.  اذن  دون  من 
اذن  يلزم  هل  لتطبيقه.  احد  من  اذنا  يستلزم 
لحجز سيارة من دون لوحات، او وقف مخالفة 
للمخالفات؟  تسوية  حصول  يجب  وهل  بناء، 
اذا اردنا العمل "عىل القطعة" نفعل ما يناسبنا 
الدستور  ناسبنا  اذا  يناسبنا.  ال  ما  نفعل  وال 
اخرى.  بطريقة  ننفذه  يناسبنا  مل  واذا  ننفذه، 
لذلك نحن ُنهّجر االدمغة اللبنانية بايدينا، فال 

ان عدد  مثال  ايعقل  نبيك الحقا عىل هجرتها. 
الرصافني عىل الطرقات من بريوت اىل الجنوب 
او الشامل اكرث من عدد رشطة وعامل البلدية؟ 
هل من كارثة اكرب ورسطان اكرب من هذا الذي 
يأكل كل جيوب اللبنانيني ومل يتكلم اي مسؤول 
طارئة  لجلسة  الدعوة  تتم  ومل  املوضوع؟  عن 
ملجلس الوزراء لحل كارثة "اكل" اموال الناس؟ 
رواتبهم  من   %40 من  اكرث  الناس  خرس  لقد 
شباط،  منتصف  حتى  االول  كانون  نهاية  منذ 

وزير الشؤون االجتامعية هيكتور حجار.

الطعن يقدم عندما تكون 
هناك دولة وقضاء مستقل

فهل من مسؤول واحد يف العامل شعبه يلتهمه 
لدرس  لجنة  شكلوا  ملاذا  يتحرك؟  وال  رسطان 
لرية  مليون  لزيادة  هل  العام؟  القطاع  اوضاع 
الحد  جعل  قررنا  بعدما  للعلم،  الراتب؟  عىل 
االدىن للرواتب 5 ماليني لرية كان سعر الدوالر 
30 الف لرية، لكن يف شباط وصل الدوالر اىل 

66 الف لرية. فكيف نعالج هذه املشكلة؟ 

■ ما هو الحل؟
□  ماذا ينتظر بعد َمن يجب ان يطبق القانون 
لوقف كل هذه املخالفات، هل يحتاج اىل اذن 

او اتصال لتطبيقه؟

■ هل ترى ان الجلسات ستبقى قامئة عىل هذا 
املنوال؟

املنطق  التسويات وضد  انا خارج  ادري،  □ ال 
السائد. كل يشء بات غب الطلب. 

حجار: انا ضد التسويات
في الدستور والقانون

وكذلك  والخارجي،  الداخيل  وامنها 
اجراؤها  يجب  التي  االدارية  االعامل 
طائلة  تحت  بالقوانني  محددة  مهل  يف 

عىل  حفاظا  وذلك  واالبطال،  السقوط 
سالمة الدولة وامن املجتمع، ويف هذه 
وتقدير  التدابري  هذه  تخضع  الحاالت 

القضاء  رقابة  اىل  اتخاذها  ظروف 
الربملانية  الرقابة  غياب  بسبب  االداري 

الحكومة". وانتفاء مسؤولية 
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بسبب  البيني  التجاري  التبادل  انخفض معدل  العام 2018، حني  لغاية  للبنان  االول  االورويب  التجاري  الرشيك  ايطاليا  شكلت 
االنهيار االقتصادي واملايل. تكشف سفرية ايطاليا يف لبنان نيكوليتا بومبارديريي، ان بالدها ترى امكانات كربى للتعاون االقتصادي 
املتجدد، خصوصا مع مجتمع االعامل، اال انها تطلب بيئة اعامل اكرث استقرارا ونظاما مرصفيا فعاال ومشاريع مستدامة يف لبنان 

سفيرة إيطاليا: الفراغان الرئاسي والحكومي
يسيئان إلى عمل مؤّسسات الدولة

لبنان  "تنفيذ  ان  اىل  بومبارديريي  السفرية  تشري 
اسس  عىل  الدويل  النقد  صندوق  مع  التفاق 
االصالحات من شأنه ان يجذب دعام واستثامرات 

اقتصادية اجنبية".
مع  كونسورتيوم  يف  "ايني"  رشكة  وجود  يؤكد 
الغاز  موارد  عن  للتنقيب  انرجي  وقطر  توتال 
ايطاليا  توليها  التي  االهمية  املحتملة  اللبنانية 
لرشق املتوسط "كجزء من اسرتاتيجيا تعترب الغاز 
تلفت  كام  االستقرار".  وتحقيق  للتواصل  اداة 
بومبارديريي اىل ان "من  املبكر جدا القول متى 
وترفض  لبنان"،  يف  فعليا  الغاز  استخراج  سيبدأ 

الخوض يف اي توقعات حول كمياته.
بدأ حضور ايطاليا يف جنوب لبنان يف العام 1978 
مع تأسيس قوة اليونيفيل، وتطور يف خالل عقود 
استجابة للتغيريات التي ادخلت عىل والية ومهام 
اليوم تعترب الكتيبة االيطالية ثاين  القوة الدولية. 
اكرب كتيبة ضمن قوات حفظ السالم، وهي تتوىل 

ايضا قيادة القطاع الغريب. 
الجيش  مع  بيد  يدا  االيطالية  الكتيبة  تتعاون 
اللبناين من الناحية العسكرية، لكن لديها تقليد 
البعثة  مهمة  العسكري.  املدين  بالتعاون  قائم 
لبنان  يف   MIBIL الثنائية  االيطالية  العسكرية 
العام  انشئت يف  اليونيفيل،  وطنية مستقلة عن 
وبناء  التدريب  توفري  اىل  تحديدا  2015 وتهدف 
االمنية.  والقوى  اللبنانيني  للعسكريني  القدرات 
رشكائهم  مع  وفريقه  املهمة  هذه  قائد  يعمل 
اللبنانيني من اجل تحديد االحتياجات التدريبية 
وتطبيق خطة العمل املشرتكة. ترتكز املهمة عىل 
اللبنانية.  املسلحة  القوات  مع  املمتاز  التعاون 
الثنائية  االيطالية  العسكرية  البعثة  ووسعت 
معايري  بارفع  لبنان  مزودة  التدريبية  برامجها 

التدريب وتقنياته. 
تسلمت السفرية بومبارديريي مهامها الديبلوماسية 

يف لبنان يف شباط 2020، آتية من روما حيث كانت 
مستشارة للشؤون الديبلوماسية يف وزارة الدفاع 
مستشارة  وسابقا   ،2015 العام  منذ  االيطالية 
لرئيس مجلس الوزراء )2013(، وتنقلت يف مهامها 
الديبلوماسية بني افغانستان ولندن ومرص وفيينا 

وجنوب افريقيا.

شباط 2020،  يف  لبنان  يف  سفرية  تعيينك  تم   ■
كيف تقرئني املشهد اللبناين وتطوراته مذذاك وما 

هو استرشافك للمسقبل وسط فراغ رئايس؟
للغاية  املاضية صعبة  الثالث  السنوات  كانت   □
االزمات  رضبت  اللبناين.  والشعب  لبنان  عىل 
ال  بشدة.  واالنسانية  واالقتصادية  االجتامعية 
الكامل  االعامر  اعادة  ينتظر  بريوت  مرفأ  يزال 
العدالة للضحايا. يف  للمناطق املترضرة وتحقيق 
السياق السيايس، تحتاج املؤسسات اىل استكامل 
تجديدها. تم تشكيل برملان جديد بعد انتخابات 
ايار من العام 2022، ومن املهم حاليا الرشوع يف 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة 
جديدة. ييسء الفراغ اىل عمل الهيئات الحاكمة 
الدولة  مؤسسات  خالل  من  الدولة.  ومؤسسات 
الفاعلة، ميكن للبنان ان يبدأ يف معالجة املشاكل 
والتعايف  االقتصادي  االستقرار  لتحقيق  الجدية 

بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدويل.

■ يف 24 كانون االول الفائت نقل نائب رئيس 
والتعاون  الخارجية  ووزير  الوزراء  مجلس 
اىل  رسالة  تاياين  انطونيو  االيطايل  الدويل 
االرساع  اهمية  فيها  تناول  اللبنانية  السلطات 
يف انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة 
انطالقا  االصالح   اجندة  تنفيذ  تتوىل  جديدة 
من االجراءات املتفق عليها مع صندوق النقد 
الدويل. واعترب انه بناء عىل هذه االسس سيكون 

من املمكن تعزيز العالقات االقتصادية الثنائية، 
هل يعني ذلك ان اي تعاون تجاري واقتصادي 
مع ايطاليا مير باالستحقاقات الداخلية وباتفاق 

مع صندوق النقد الدويل؟
االورويب  التجاري  الرشيك  ايطاليا  شكلت   □
العام  اىل  املاضية وصوال  االعوام  للبنان يف  االول 
التجاري  التبادل  معدل  انخفض  حني   ،2018
البيني. اثرت االزمات االقتصادية والقيود املرصفية 
كبري  بشكل  تباعا  والوباء  السداد  عن  والتخلف 
عىل عالقتنا االقتصادية. ما زلنا نعتقد ان هنالك 
امكانات كربى لتعاون اقتصادي اكرب بني البلدين 
ومجتمع االعامل. ان املطلوب لتعزيز الرشاكات 
واالستثامرات املنتجة من ايطاليا، هو بيئة اعامل 
ومشاريع  فعال  مرصيف  ونظام  استقرارا  اكرث 
لبنان  تنفيذ  ان  املؤكد  من  لبنان.  يف  مستدامة 
اسس  عىل  الدويل  النقد  صندوق  مع  التفاق 
االصالحات من شأنه ان يجذب دعام واستثامرات 

اقتصادية اجنبية مبا يف ذلك من ايطاليا.

كرر  وقد  اللبناين  الجيش  ايضا  ايطاليا  تدعم   ■
لبنان  بأمن  املستمر  ايطاليا  التزام  تاياين  السيد 
العسكرية  البعثة  عمل  خالل  من  واستقراره 
الثنائية االيطالية MIBIL واالليات واملعدات التي 
تقدمها عىل شكل هبات للجيش اللبناين، فهل من 

مشاريع او تقدميات جديدة ويف اي اطار؟
□ هذه عملية طويلة االمد ومستمرة. تأسست 
MIBIL يف العام 2015 ومقرها الدائم يف لبنان، 
ومنذ ذلك الحني تنامت انشطة التدريب الثنائية 
بشكل مطرد. تحدد "ميبيل" والجيش اللبناين يف 
الوقت الراهن روزنامة انشطتهم  كرشكاء. يف هذا 
هذا  ساهمنا  باملعدات.  التربع  استمر  السياق، 
اللبنانية  املسلحة  للقوات  النقل  العام يف خطة 
من خالل التربع بـ13 حافلة )5 من الحجم الكبري 

و5 متوسطة الحجم و3 شاحنات(، ومن املتوقع 
تقديم املزيد من االليات يف املستقبل. سنواصل 
التدريب  اسس  املعدات عىل  احتياجات  تقييم 
اللبنانية.  املسلحة  القوات  واولويات  املقدم 
النقل  اليات  بتسليم  قمنا  املاضيني،  العامني  يف 
اىل  باالضافة  يورو.  ماليني   3 بحواىل  وتجهيزات 
ذلك، تم تخصيص مبلغ اضايف وقدره 8 ماليني 
االيطالية.  الحكومة  قبل  من  الغرض  لهذا  يورو 
لتحديث  مبادرة  االضايف  املبلغ  هذا  يتضمن 
مفيدة  وهي   AB212 الهليكوبرت  طائرات 
االهمية  اىل  نظرا  واالنقاذ.  البحث  ملهام  جدا 
ايضا  نقوم  للجيش  الطبية  للرعاية  الحاسمة 
بتوسيع مساعدتنا لهذا القطاع من خالل توفري 
الطبي املبارش  الدعم  مستلزمات طبية وتقديم 
املنشات  يف  ايطاليني  عسكريني  اطباء  بوجود 
لنداء  ايضا  استجبنا  اخريا،  اللبنانية.  العسكرية 
من  االساسية  املساعدة  لتقديم  اللبناين  الجيش 
حيث الوقود والزيوت وقطع الغيار والغذاء. اشري 

اىل ان جزءا من املعدات واملواد املذكورة اعاله 
موجه ايضا اىل قوى االمن الداخيل.

■ اليطاليا اسهامات كربى يف قوات اليونيفيل من 
وشمع،  الكرنتينا  يف  االيطاليتني  القاعدتني  خالل 
القدرات  كيف تعمل الحكومة االيطالية لتعزيز 
عىل  والحفاظ  اللبنانية  االمن  لقوات  العملياتية 

السالم؟
□ نقلت "ميبيل" مقرها اخريا اىل قاعدة الكرنتينا، 
نطاق وطني.  التدريب عىل  انشطة  تدير  حيث 
هذا العام سيتم الرتكيز بشكل خاص عىل انشطة 
لتطوير   Combat Medicو الخاصة  العمليات 
امليدان.  يف  املصابني  الجنود  عالج  عىل  القدرة 
اعتبارا من هذا العام، ستكرس مهمتنا التدريبية 
العسكرية ايضا مخصصات مالية ملشاريع التنمية 
ادارة  من  والدعم  الوثيق  بالتنسيق  املجتمعية 
 2006 العام  منذ  و"السيميك".  اللبناين  الجيش 
بقيادة  شمع  يف  االيطالية  الكتيبة  تكليف  تم 
دولة.   17 قيادتها  تحت  وتعمل  الغريب  القطاع 
تعترب كتيبتنا الثانية من الرتتيب من حيث العدد 
ضمن قوات اليونيفيل، وتعد اكرث من الف جندي. 
تعد انشطة الدوريات والتواصل مع املجتمعات 
املحلية ودعم الخدمات االساسية لصالح السكان  
والتنسيق الوثيق مع القوات املسلحة اللبنانية من 
املهام اليومية للكتيبة. كام ان وجود حفظة السالم 
الذين يعملون عن كثب مع  لليونيفيل  التابعني 
الدعم  ايضا  اللبنانية ويقدمون  املسلحة  القوات 

لهم، هو عامل استقرار عىل طول الخط االزرق.

ايطاليا  بني  القامئة  التدريب  برامج  عن  ماذا   ■
والجيش اللبناين واالمن العام اللبناين وقوى االمن 

الداخيل؟
التدريب هي  روزنامة  ان  سابقا،  ذكرنا  كام   □
متاحة  وهي  املشرتك  القرار  صنع  عملية  نتاج 
بتطوير  نقوم  االمنية.  القوى والوكاالت  لجميع 
اىل خلق  خارطة طريق ملدة 5 سنوات تهدف 
القدرات وصيانتها وفقا ملتطلبات القوى االمنية 
كلها. الهدف الرئييس بالنسبة الينا هو تدريب 
املختلفة  الوكاالت  تزويد  اجل  من  املدربني 
بالقدرة عىل ان تكون مستقلة فيتحول دورنا من 
لدورة  نخطط  توجيهي.  استشاري  اىل  تدريبي 

من اجل البدء من املستوى االسايس واالنتقال 

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

ايطاليا الشريك 
التجاري االوروبي االول 

للبنان في االعوام املاضية 
وصوال الى 2018

تأثرت ايطاليا باملوجات 
املتزايدة للهجرة غير 

الشرعية وخصوصا 
من البحر االبيض املتوسط

سفرية ايطاليا يف لبنان نيكوليتا بومبارديريي.
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املتقدمة  الدورة  تليها  املتوسط  اىل املستوى 
وعىل   ،)TTT( املدربني  تدريب  من  واالنتهاء 
من  الحضور  فان  الصعبة  الظروف  من  الرغم 
جميع الوكاالت يتسم بالحامسة واملهنية ونحن 

فخورون بذلك.

لبنان مع  ■ طاملا اجتمعت يف خالل واليتك يف 
الهيئات االقتصادية السيام القطاع الخاص، ما هي 

افاق التعاون ويف اية ملفات تحديدا؟
□ تعد الطاقة املتجددة والزراعة وصناعة االغذية 
الزراعية وتقنيات اعادة الرتميم من بني القطاعات 
التي نتطلع اليها اكرث، لكن هناك تكامال وامكانات 
كام  االخرى.  القطاعات  من  العديد  يف  للتعاون 
سبق وارشت، مثة اهتامم كبري من جانب مجتمع 
توقعا الصالح  ايضا  لكن هناك  االيطايل،  االعامل 

البيئة االقتصادية يف لبنان.

كام  لبنان  يثقل  الذي  النزوح  ملف  ماذا عن   ■
ان  ايضا متى ميكن  ايطاليا  يؤدي اىل مشاكل يف 

يعود النازحون وكيف؟
□ ان قضية الالجئني هي قضية معقدة يف لبنان 
واملنطقة وكذلك يف منطقة حوض البحر االبيض 
السنوات  يف  ايطاليا  تأثرت  عموما.  املتوسط 
االخرية باملوجات املتزايدة للهجرة غري الرشعية 
املتوسط،  االبيض  البحر  وسط  من  وخصوصا 
ان  املتوسط.  االبيض  البحر  رشق  من  واخريا 
الجذور  والفقر هي  والرصاعات  االستقرار  عدم 
الذين  لالشخاص  الهائلة  للتدفقات  الحقيقية 
يبحثون عن فرص حياة افضل. ان نهج ايطاليا هو 
نهج شامل: توفري الحامية االنسانية للمحتاجني، 
تفكيك شبكات التهريب التي تستغل الهجرة غري 
املغادرة  ملنع  ثالثة  دول  مع  التعاون  النظامية، 
غري النظامية وتحسني سبل العيش عىل املستوى 
املحيل. اما بالنسبة اىل قضية الالجئني السوريني يف 
لبنان فنحن ندرك العبء االجتامعي واالقتصادي 
الذي يواجهه لبنان يف استضافة اعداد كبرية من 
السوريني منذ اندالع الرصاع. ساعدت ايطاليا مع 
رشكاء اخرين يف تخفيف هذا العبء ويف تقديم 
مساعدة متزايدة للفئات الضعيفة يف لبنان مبا يف 
ذلك املجتمعات اللبنانية. يف ما يتعلق مبوضوع 
العودة، نعتقد انه يجب اجراء حوار عميل بني 
جميع اصحاب املصلحة بهدف تبسيط التعاون 

وتحديد االجراءات امللموسة املمكنة، عىل سبيل 
للسوريني من  الطوعية  العودة  مجال  املثال يف 

لبنان اىل وطنهم.

■ تعول ايطاليا اهمية قصوى عىل ملف الغاز، 
ميلوين  السيدة  الحكومة  رئيسة  زارت  واخريا 
يف  االيطالية  ايني  رشكة  تدخل  كذلك  الجزائر، 
رشاكة مع كونسورتيوم يجمع بني رشكتي توتال 
ايرنجيز الفرنسية وقطر ايرنجي، ما اهمية ملف 

غاز املتوسط الوروبا؟
الغاز اهمية اسرتاتيجية سواء  □ تكتسب موارد 
يف االنتقال يف املدى املتوسط نحو مصادر الطاقة 
النظيفة او يف املدى القصري لتنويع طرق االمداد. 
عززت ايطاليا رشاكتها يف مجال الطاقة مع عدد 
من البلدان. اخريا، زارت رئيسة الوزراء االيطالية 
السيدة ميلوين الجزائر وليبيا يف هذا الصدد. يؤكد 
وجود رشكة ايني يف كونسورتيوم مع توتال وقطر 
انرجي للتنقيب عن موارد الغاز اللبنانية املحتملة 
االهمية التي توليها ايطاليا لرشق املتوسط كجزء 
من اسرتاتيجيا تعترب الغاز اداة للتواصل وتحقيق 

االستقرار.

■ متى ميكن توقع البدء باستخراج الغاز يف لبنان 
توفرت  توقعات محددة حول كمياته  وهل من 

لكم من رشكة ايني؟
□ من املبكر جدا قول ذلك. سيقرر الكونسورتيوم 
كيفية العمل يف "االوفشور"، ومن املتوقع ان تبدأ 
من  ليس  لكن  قليلة،  اشهر  غضون  يف  االنشطة 

املمكن التنبؤ راهنا بنتيجة االستكشاف.

يف  ايطاليا  بدأته  الذي  املرشوع  اصبح  اين   ■
لبنان يف العام 2014 من اجل تطوير 3 مناطق 

صناعية؟
من  انتقاله  يف  لبنان  مساعدة  كانت  لطاملا   □
احدى  املنتج  االقتصاد  اىل  الخدمايت  االقتصاد 
اولويات ايطاليا. لتحقيق هذا الهدف كان تعاون 
ايطايل مع "اليونيدو" مبنحة قدرها 7 ماليني يورو 
بهدف وضع اللمسات االخرية عىل خطة رئيسية 
تهدف اىل تطوير ثالث مناطق صناعية. بلغت 
النهايئ الذي توقع مشاركة بنك  قيمة املرشوع 
االستثامر االورويب والبنك االورويب العادة االعامر 
للتقديرات  والتنمية 121.5 مليون دوالر. وفقا 
النهائية، ستتوافر يف نهاية املطاف اكرث من 32 
الف فرصة عمل منها ما يقارب 5 االف لتشييد 
املواقع الصناعية. تم بالفعل تحديد ثالث مناطق 
اثرت  االقتصادية  االزمة  لكن  البقاع،  سهل  يف 
بشدة عىل تقدم املرشوع. ال تستطيع املؤسسات 
املالية العمل ألن لبنان تخلف عن سداد ديونه 
الخارجية. نحن عىل استعداد الستئناف املبادرة 
مام  البالد،  يف  اصالحات جوهرية  اجراء  مبجرد 

يسمح باستقرار االقتصاد الكيل واملايل.

اولويات  ما هي  االوكرانية  الحرب  بعد  اخريا   ■
االتحاد االورويب يف الرشق االوسط؟

□ تعد االصالحات واملساءلة والتنمية االجتامعية 
واالقتصادية املستدامة واالمن واالستقرار والحوار 
البيئة  بني  والرتابط  االنسان  وحقوق  السيايس 
صميم  يف  تظل  التي  القضايا  بني  من  والطاقة 

اولويات االتحاد االورويب يف املنطقة.

مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدويل االيطايل انطونيو تاياين لدى زيارته بريوت يف كانون االول الفائت.
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تقرير

االوكرانية  ـ  الروسية  الحرب  التحول مل يحدث بسبب  اوروبا وايران ومسارها. هذا  العالقات بني  اجواء  مثة تحول يف 
التي انخرطت فيها ايران، ولكن ايضا بسبب التطورات السلبية للملف النووي االيراين، واملوقف االورويب من الحركة 

االحتجاجية الشعبية يف ايران وطريقة التعاطي معها

أوروبا تواجه أربعة تحّديات أساسّية أحدها طهران 
تحّول في مسارات العالقات اإليرانّية ـ األوروبّية

اربعة   2023 العام  يف  االورويب  االتحاد  يواجه 
تحديات اساسية متعددة، ابرزها:

املتواصلة منذ  اوكرانيا  الروسية عىل  الحرب   -1
ما يزيد عن 10 اشهر. وال يشء ييش، يف الوقت 
الزاوية  او ستتوقف. من  بأنها ستخبو  الحارض، 
اورويب  موقف  عىل  املحافظة  متثل  االوروبية، 
موحد التحدي االكرب بالنسبة اىل القارة القدمية، 
مزيدا  تعني  الحرب  استدامة  ان  خصوصا 
واملعيشية  واملالية  االقتصادية  الصعوبات  من 
للمواطنني. صحيح ان الغرب، ومنه اوروبا، نجح 
تحولها  ومنع  اوكرانيا  داخل  الحرب  ابقاء  يف 
ان  اال  روسيا،  وبني  بينه  مبارشة  مواجهة  اىل 
اىل  الطرفني  وعودة  مخاطر،  حاّمل  استمرارها 
طاولة املفاوضات تبدو بعيدة جدا رغم الحديث 
عنها. اوروبا تبدو انها الخارس االكرب، حيث انها 
الواليات  بقدرة  قياسا  ضاغطة  اوراقا  متلك  ال 
املتحدة عىل التأثري يف مجرياتها من خالل الدعم 
غري املحدود لكييف، وال ترى كيفية التوصل اىل 
فيام  الجامعي،  امنها  توافقات يف شان هندسة 

الحرب مستعرة عىل اراضيها.
وألن للحرب تبعات، فان التحدي الثاين الوروبا 
االقتصادية واالجتامعية  االزمات  تواصل  عنوانه 
وامن التزود بالطاقة. فمن جهة، ينخر التضخم 
مدخرات االوروبيني، فيام غالء املعيشة والفوائد 
واالسعار، مبا يف ذلك املواد االولية واالساسية يزيد 
وخطورة  هشاشة.  االكرث  الرشائح  تهميش  من 
االزمة الراهنة انها تحل بعد عامني من استفحال 
جائحة "كوفيد - 19" التي استنفدت اىل حد كبري 
قدرات الحكومات عىل السري بربامج الدعم املايل 

واالقتصادي لالفراد والرشكات.
الحاصلة يف كوسوفو بني االكرثية  التطورات   -2
"السالفية"  الرصبية  واالقلية  االلبانية من جهة، 
االيام  يف  تفيض  كادت  والتي  ثانية،  جهة  من 

ينس  ومل  مسلحة.  انفجارات  اىل  االخرية 
التي  املتعددة  الحروب  وحشية  االوروبيون 
عرفتها يوغوسالفيا السابقة يف كرواتيا والبوسنة 
وكوسوفو، وهم حريصون عىل اال تنشب حرب 
الضغوط  هنا  من  اوكرانيا.  جانب  اىل  جديدة 
القوية التي مورست عىل بلغراد وبريشتينا للجم 
االندفاع نحو املواجهة، ولكن هل ستكون كافية 

ملنع تجدد التصعيد يف املقبل من االيام؟
ولالتحاد االورويب، الذي يعد طرفا فاعال رئيسيا 
مسألة  شأن  يف  الداخلية  خالفاته  املنطقة،  يف 
كوسوفو، فلم تعرتف اسبانيا ورومانيا وسلوفاكيا 
وقربص واليونان بكوسوفو. لجميع هذه البلدان 
املختلفة،  االعراق  او  باالقليات  تتعلق  قضايا 
وتعترب كوسوفو سابقة محتملة لقضاياها. ومن 
املفرتض ان تكون عضوية االتحاد االورويب عنرص 

تشجيع لحل املشاكل يف البلقان بطرق سلمية.
3- وصول اليمني املتطرف اىل الحكم يف اكرث من 
جيورجيا  وصول  تجلياته  وآخر  اوروبية،  دولة 

)اخوان  ايطاليا"  "فراتييل  حزب  رئيسة  ميلوين 
اليه عىل  نظر  ما  روما،  السلطة يف  اىل  ايطاليا( 
االتحاد  اساسها  قام عىل  التي  للقيم  تهديد  انه 
واملجر  وبولندا  ايطاليا  وانضمت  االورويب. 
نادي  اىل  النمسا،  وقبلها  ما،  حد  اىل  والسويد، 
بادارتها،  املتطرف  اليمني  يتحكم  التي  الدول 
ومثة  ظرفية.  تحالفات  اطار  يف  او  منفردا  اما 
استحقاقات انتخابية عدة يف العام 2023 ابرزها 
يف بولندا واسبانيا. بيد ان املخاطر ال تتمثل يف 
االنتخابات وحدها، بل يف االيديولوجيا التي يبثها 
الدول  غالبية  يف  يتقدم  الذي  املتطرف  اليمني 
القرارات  عىل  التأثري  عىل  قدرته  ويف  االوروبية 
االجانب  مع  التعامل  كيفية  ومنها  الحكومية، 
ايا  وخصوصا الهجرات غري الرشعية. صحيح ان 
املعنية مل تقر، كام فعلت بريطانيا،  الدول  من 
االجواء  ان  اال  افريقيا.  اىل  املهاجرين  ترحيل 
العامة التي يبثها اليمن املتطرف حاّملة مخاطر 
املعنية  للبلدان  الداخيل  االجتامعي  االمن  عىل 
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ان  العلم  مع  عام.  بشكل  االورويب  البناء  وعىل 
الحرب يف اوكرانيا فاقمت االرقام بسبب الهجرات 
اال  املكثفة لالوكرانيني يف االشهر االوىل للحرب، 
االتحاد  بلدان  خارج  من  القادمة  الهجرات  ان 

ازدادت بدورها. 
والحاحا،  ازداد حجام  الذي  االيراين  التحدي   -4
درجة  وارتفاع  عدة،  ملفات  يف  التصادم  نتيجة 
التوتر الذي بلغ اوجه مع موافقة غالبية اعضاء 

ايران  تنتهجها  التي  الرهائن  احتجاز  4- سياسة 
تعد  وهي  خاصة،  بصورة  لالوروبيني  استهدافا 
سياسة  قبول  ميكن  "ال  كذلك.  مهام  موضوعا 
عىل  الضغط  بغية  هذه  التعسفي  االحتجاز 
من  عدة  رزمات  فرض  قررت  التي  حكوماتنا 
العقوبات عىل مسؤولني عن القمع، وهي تشمل 

وزراء واعضاء يف الحرس الثوري االيراين".
ويقول احد الخرباء يف شؤون اوروبا والسياسات 
الجامعي  املوقف  انقالب  ان  اوسطية  الرشق 
الحرب  نتيجة  فقط  ليس  االورويب  السيايس 
مسرّيات  موسكو  طهران  وتزويد  االوكرانية 
فهذه  االوكرانية،  املدن  قصف  يف  تستخدمها 
االسرتاتيجية  اهميتها  من  الرغم  عىل  املسألة 
ان  ميكن  ال  ايراين  كخطأ  الغرب  معها  يتعامل 
ملندويب  ميكن  ولكن  محاسبة،  دون  من  مير 
االتحاد االورويب او املفاوضني النوويني يف فيينا 
او اي مدينة اخرى ان يفرضوه كبند رئييس يف 
اي جولة مفاوضات محتملة مستقبال مع ايران. 
عالقتها  يف  طهران  عىل  تعقيدا  االشد  ان  اال 
املرتدية باالوروبيني يف هذه املرحلة هو انقالب 
الذي تراجع عن كثري من  العام االورويب  الرأي 
االيجابيات التي كان يراها يف ايران، وبدأ بتسليط 
الضوء عىل سلبيات كبرية كانت مهملة عمدا يف 
بعض االحيان، حيث يأيت هذا التحول متأثرا اىل 
ونتيجة  الداخيل،  االيراين  باملشهد  كبرية  درجة 
الحرية  شعارات  مع  الكامل  التضامن  فعل 
وخصوصا  املحتجون  يرفعها  التي  والعدالة 

حقوق املرأة.
العام  الرأي  انعكاسات  ان  القول  املمكن  من 
مقر  سرتاسبورغ  مدينة  يف  متظهرت  االورويب 
رسالة  طهران  تلقت  حيث  االورويب،  الربملان 
تحذير واضحة وحادة ال تتعلق فقط باوضاعها 
الفقري  العمود  مبارشة  تطاول  بل  الداخلية، 
واملفاوض  الخارجي  نفوذها  وصانع  للنظام 
االسايس يف ملفها النووي )الحرس الثوري(. ويوما 
بعد يوم ترتاجع - ليس فقط - فرص التوافق بني 
التصعيد  ضبط  حتى  بل  واالوروبيني،  االيرانيني 
بينهام، او احتواؤه ملنعه من الوصول اىل مستوى 
يفرض عىل الطرفني خيارات صعبة، قد تؤدي اىل 
تغريات اسرتاتيجية يف املقاربة االوروبية التقليدية 
الجيوسيايس ونفوذها االقليمي  اليران وموقعها 

وحتى الحاجة اليها يف اسواق الطاقة.

الربملان االورويب عىل قرار يؤكد مطالبة االتحاد 
كيانا  االيراين  الثوري"  "الحرس  بادراج  االورويب 
واالفراد  الجهات  معاقبة  اىل  باالضافة  ارهابيا، 
مبن  االنسان.  حقوق  انتهاكات  يف  الضالعني 
والرئيس  خامنئي  عيل  االيراين  املرشد  ذلك  يف 
جعفر  محمد  العام  واملدعي  رئييس  ابراهيم 
منتظري، باالضافة اىل الحرس وذراعه الخارجية 
"فيلق  والعسكرية  االستخباراتية  للعمليات 
يف  شاركت  التي  "الباسيج"  وميليشيا  القدس"، 
حملة قمع املتظاهرين. ويدعو القرار اىل حظر 
اي نشاط اقتصادي او مايل مع "الحرس الثوري" 
من  تكتالت  عرب  اقتصادية  انشطة  يف  املنخرط 
الرشكات بشكل مبارش او غري مبارش يف مختلف 

القطاعات.
احكام  العبارات  بأشد  االورويب  الربملان  ودان 
السلميني  املتظاهرين  اعدام  وعمليات  االعدام 
يف ايران، وطالب السلطات االيرانية بانهاء اعامل 
القمع ضد شعبها. يف وقت كانت فرنسا وبريطانيا 

فرصة  ايران  تقتنص  ومل  الوضع.  هذا  مسؤولية 
العام  املنسق االورويب،  الذي قدمه  النص  قبول 
بغية  املفاوضات،  من  عدة  اشهر  بعد  املنرصم، 
استئناف االمتثال التفاق عام 2015، مع انه كان 
يف  ايران  وتواصل  تقدميه.  ميكن  اقرتاح  افضل 
موازاة ذلك تصعيدها النووي املثري للقلق الشديد 

وعرقلة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
2- تهديد ايران ملحيطها االقليمي وزعزعة استقراره: 
"تعمل ايران مبارشة يف البلدان املجاورة لها وعرب 
هائل  بشكل  وتزيد  مصالحها.  يحققون  وسطاء 
وهذه  املسرّية،  والطائرات  الصواريخ  ترسانة  يف 

االنشطة املزعزعة لالستقرار آخذة يف التصاعد".
3- املشاركة االيرانية يف جهود الحرب الروسية يف 
اوروبا. "نحن نستنفر طاقتنا بالفعل بغية التصدي 
لتهديد نقل الطائرات املسرّية االيرانية اىل روسيا، 
وتوظف هذه القدرات لدعم هجامت تستهدف 
وقد  االوكرانية،  املدنية  التحتية  والبنى  السكان 

تعد هذه الهجامت جرائم حرب".

وبريطانيني  فرنسيني  مواطنني  احتجاز  تدينان 
البلدين  البتزاز  كرهائن  طهران  يف  وسجنهم 
ـ  االوروبية  العالقات  يف  التوتر  اسباب  واوروبا. 
االيرانية والتبدل يف طريقة التعاطي االورويب مع 
ايران، حددتها مصادر ديبلوماسية فرنسية يف 4 

نقاط ومواضيع:
1- مسؤولية ايران يف وصول مفاوضات االتفاق 
النووي اىل طريق مسدود: "ايران تتحمل كامل 
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دخلت الحرب الروسيةـ  االوكرانية عامها الثاين، وال مؤرشات تدل عىل حسم عسكري او حل سيايس. روسيا التي دخلت الحرب 
بقرار منفرد، ليس يف يدها قرار الخروج من حرب قلبت املشهد العاملي رأسا عىل عقب. فاالمريكيون مع حلفائهم االوروبيني 

ال يتقبلون فكرة ان تخرج روسيا منترصة، ويسعون اىل طاولة مفاوضات تجلس عليها اوكرانيا من موقع قوة ال ضعف

إستمرار الحرب بال حسم أو توقف مع مفاوضات
الحرب الروسّية ـ األوكرانّية تدخل عامها الثاني

سنتها  اوكرانيا  عىل  الروسية  الحرب  دخول  مع 
بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  يخطط  الثانية، 
اعلن عن مرحلة جديدة يف  امدها. وقد  الطالة 
واضعا  لبالده،  العسكرية  القدرات  تطوير  اطار 
 ،2023 يف  العسكرية  روسيا  اسرتاتيجيا  مالمح 
القدرات  تعزيز  صعيد  عىل  املقبلة  والخطوات 
لتحقيق كل اهدافها يف اوكرانيا. ويف مقابل تأكيده 
اهمية دعم النشاط الحريب للجيش وقوات الحلفاء 
يف املعركة التي وصفها بانها مصريية، شدد عىل 
عزم بالده عىل تطوير ترسانتها النووية، وتثبيت 
مرحلة  عن  وتحدث  النووي.  الردع  توازن  مبدأ 
جديدة عىل صعيد تزويد وحدات الجيش ترسانة 
وصفت  التي  الطرازات  من  حديثة  صاروخية 
القصف  عمليات  وترية  من  ورفع  خارقة،  بانها 
التدمريي مستخدما الصواريخ والطائرات من دون 
طيار واملدفعية ضد الشبكة الكهربائية االوكرانية 
وغريها من منشات البنية التحتية الرئيسية لجعل 

السكان يعانون ويضغطون عىل قيادتهم.
رمبا يفكر بوتني يف مخرج الئق من هذه الحرب، 
وهذا امر مرده اىل ان الحرب مل تحقق اي هدف 
من اهدافها، لكن الرئيس الرويس ليس يف حال 
من  لديه  يزال  وال  بالفشل،  ليقر  الضعف  من 
السالح  يضع  لذا  استخدامه،  ميكن  ما  االسلحة 

النووي يف املعادلة ملنع وقوع الهزمية.
القمة بني االتحاد االورويب واوكرانيا التي انعقدت 
يف كييف، وهي االوىل منذ بداية الحرب، شكلت 
االوروبيني  عزم  عىل  مؤرش  اكرب  ذاتها  حد  يف 
لها  يقدم  الوكرانيا  مسبوق  غري  دعم  مواصلة 
منذ االجتياح الرويس الراضيها قبل عام. لكن من 
يبقى دعام  االورويب الوكرانيا  الدعم  ان  الواضح 
سياسيا يف الدرجة االوىل، وان اوروبا ال تستطيع 
ان تلبي اوكرانيا يف مطالبها االساسية املتمحورة 
حول رفع مستوى الدعم العسكري لها وترسيع 

انضاممها اىل االتحاد االورويب.

امرييك  دعم  يقابله  "السيايس"،  االورويب  الدعم 
اسرتاتيجيا  هي  االمريكية  االسرتاتيجيا  عسكري. 
واشنطن  وتقوم  آخر،  اشعار  حتى  عسكرية 
بتحديث اسرتاتيجيتها للحرب االوكرانية، بثالث 

طرق:
الحرب  يف  االمريكية  االهداف  تحديد  اوال:   -
اوكرانيا  بقاء  واشنطن هو  افضل. هدف  بشكل 
عسكريا  نفسها  عن  الدفاع  عىل  قادرة  كدولة 
ال  وهذا  اقتصاديا.  ومزدهرة  سياسيا  ومستقلة 
يتضمن بالرضورة استعادة املناطق التي تصعب 
استعادتها مثل رشق دونباس او شبه جزيرة القرم.
- ثانيا: ارسال اسلحة اكرث تطورا اىل اوكرانيا مثل 
الدفاع  املدرعة، وانظمة صواريخ  القتال  عربات 
تستطيع  التي  والدبابات  )باتريوت(،  الجوي 

اخرتاق الدفاعات الروسية املتعددة الطبقات. 
الحرب  تتخذ  قد  الراهنة،  التطورات  ظل  يف 
املسارين  احد   2023 عام  االوكرانية  ـ  الروسية 

املحتملني التاليني:

ظل  يف  حسمها:  دون  من  الحرب  استمرار   -1
استمرار  املرجح  من  الحايل،  امليداين  الوضع 
التصعيد بني طريف الحرب. فروسيا تريد ان تربز 
كل  لديها  وان  الغرب،  تحدي  عىل  قادرة  انها 
املقومات التي تجعلها طرفا وازنا واساسيا يف نظام 
دويل تعددي تطمح اليه. يف حني تسعى الواليات 
الغربية  الدول  من  بعدد  مدعومة  املتحدة، 
املؤهل  االوحد  القطب  انها  تأكيد  اىل  االخرى، 

لقيادة النظام الدويل.
ونظرا اىل حجم الخسائر التي طالت اوكرانيا، 
للتدمري،  التحتية  بنيتها  تعرضت  بعدما 
وفقدت اجزاء مهمة من اراضيها، وعددا كبريا 
من جنودها وسكانها املدنيني، فمن املتوقع ان 
كييف لن تستسلم، ولن تقبل بغري االستمرار 
يف الدفاع عن اراضيها، عىل امل اعادة االمور 
كبري  انها مدعومة بشكل  نصابها، السيام  اىل 
من جانب القوى الغربية، خصوصا الواليات 
التي لن ترتدد يف جعل هذه االزمة  املتحدة 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

موقت، لوقف اطالق النار، ثم الدخول بعد ذلك 
يف مفاوضات ال شك يف انها ستطول بالنظر اىل 
طرف  كل  وامتالك  املرتاكمة،  االشكاالت  حجم 
فاوكرانيا  توظيفها.  عىل  سيحرص  ضغط  اوراق 
التي  الغربية  العقوبات  بورقة  معززة  ستكون 
ال تخفى انعكاساتها عىل روسيا، فيام ستوظف 
هذه االخرية ورقة الوجود العسكري داخل عدد 
الطاقة  امدادات  املناطق االوكرانية، ونقص  من 
وضع  اىل  مستقبال  يفيض  قد  ما  وهو  الوروبا، 
اىل موسكو،  بالنسبة  ترتيبات ميدانية تطمينية 
منطقة  عىل  االتفاق  او  كييف  حياد  كضامن 
رفع  مع  اوكرانيا،  حدود  عىل  السالح  منزوعة 
العقوبات عنها، يف مقابل االنسحاب الرويس من 

املناطق االوكرانية.
كبرية  ورطة  يف  الغرب  ان  وخرباء  مراقبون  يرى 
بسبب الحرب االوكرانية. وهو، اي الغرب يريد 
الخروج منها يف ارسع وقت ممكن، النها اصبحت 
يقول  الجيوسيايس  الواقع  لكن  جدا.  مكلفة 
من  امريكا،  خاصة  للغرب،  مفر  ال  اذ  العكس، 
مساعدة اوكرانيا. فلو استطاع بوتني السيطرة عىل 
اوكرانيا برسعة، ومن دون تعرث، فكيف سيكون 
عليه النظام العاملي؟ وكيف كان من املمكن ان 
ترد امريكا والناتو اذا اصبح الجيش الرويس عىل 
الحلف؟  قيادة  مركز  بروكسل  من  حجر  مرمى 
للحلفاء؟  املتحدة  الواليات  وكيف ستبدو صورة 

وكيف ستترصف الصني تجاه جزيرة تايوان؟ 
الجواب االكيد عن كل هذه التساؤالت هو عىل 
بنته  الذي  العاملي  النظام  انهيار  التايل:  الشكل 
امريكا بعد الحرب الثانية. سترضب رشعية امريكا 
متساوين،  بني  اوىل  مصنفة  كقوة  وصدقيتها 
تتظهر  هنا  كارثية.  فوىض  اىل  العامل  وسيذهب 

املعادلة الجيوسياسية التالية:
- لن يسمح الغرب لبوتني باالنتصار الواضح، يك ال 

يهدد اوروبا واملحيط املبارش لروسيا.
للرئيس  مذلة  بهزمية  يسمح  لن  الغرب  لكن   -

بوتني تضطره اىل استعامل النووي.
من ضمن هذه املعادلة الجيوسياسية الكربى، 
تدار الحرب يف اوكرانيا ضد روسيا. ومن ضمن 
هذه املعادلة، ميكن رصد نوعية االسلحة التي 
ملنع  كافية  االسلحة  فهذه  اوكرانيا.  بها  تزود 
عىل  قادرة  ليست  لكنها  االنتصار  من  بوتني 

الحاق الهزمية به.

مناسبة للدفع نحو التصعيد املحسوب، نظرا 
ما  ايجابية،  انعكاسات  من  ستجنيه  ما  اىل 
مع  النزاع،  موقع  بعيدة جغرافيا عن  دامت 
عسكريا  واستنزافها  روسيا  ارهاق  يف  رغبتها 
الدول  واشعار  اوىل،  جهة  من  واقتصاديا 
االوروبية بأهمية التكتل اىل جانب واشنطن يف 
اطار حلف شامل االطليس ملواجهة التهديدات 

الروسية، من جهة ثانية.
كام ان روسيا التي رمبا غامرت بتدخلها العسكري 
وسّخرت لذلك امكانات برشية واقتصادية ضخمة، 
ترتاجع  او  فجايئ،  او  بشكل رسيع  تنسحب  لن 
عن عملياتها، بعدما حققت تقدما عىل املستوى 
امليداين، وتعرضت يف مقابل ذلك لعقوبات غربية 
العسكرية  االمكانات  من  الرغم  وعىل  قاسية. 
الهائلة املتوافرة ملوسكو، فانها مل تستطع كسب 
املعركة لصالحها حتى االن، خصوصا مع صمود 
القوات االوكرانية، بل وتقدمها احيانا يف عدد من 
يف  االستمرار  عىل  كييف مرصة  ان  كام  املواقع، 
السري قدما نحو تحقيق اهدافها باستعادة اراضيها 

من القوات الروسية.
اطالة  امكان  عىل  مؤرشا  املعطيات  هذه  ومتثل 
كل  محاولة  شكل  تأخذ  قد  التي  املعركة  امد 
طرف الستنزاف االخر، بهدف ارغامه عىل الرتاجع 
للضغط،  اوراق  الكتساب  والسعي  واالنصياع، 
النووي  السالح  استخدام  احتامل  ان  خصوصا 
من  سواء  مرجح،  غري  يظل  النزاع  لحسم  كأداة 

الجانب الرويس او الغريب.
عىل  الحرب:  لوقف  مفاوضات  يف  الدخول   -2
الرغم من االتجاه نحو التصعيد العسكري عىل 
مكلفة  اصبحت  الحرب  ان  املؤكد  من  االرض، 
العسكرية  بامكاناتها  فروسيا،  االطراف.  لكل 

يف  االستمرار  عىل  قادرة  ليست  واالقتصادية، 
عملياتها ملدة اطول، خاصة مع ضغوط العقوبات 
االقتصادية والسياسية التي فرضتها الدول الغربية 
لتدمري  تعرضت  التي  اوكرانيا،  ان  كام  عليها. 
والقتطاع  بل  املختلفة،  التحتية  لبنيتها  واضح 
اجزاء من اراضيها، غري قادرة وحدها عىل امليض 
قدما يف مواجهة خصم عنيد، هدد مرات عدة 
باستعداده الستخدام كل الخيارات العسكرية، مبا 

فيها النووية.
اما الدول الغربية، فقد بدأت تجد نفسها وجها 
االنعكاسات  بفعل  صعب  وضع  امام  لوجه 
عىل  جهة،  من  الحرب  افرزتها  التي  القاسية 
والنتائج  واللجوء،  الهجرة  تزايد حاالت  مستوى 
العكسية للعقوبات، السيام يف ما يتعلق بتأمني 
النفط  واردات  من  االوروبية  الدول  حاجات 
ارتفاع  ثم  الزراعية،  املنتجات  والغاز وعدد من 
الفقر  نسب  وتزايد  االساسية،  املواد  اسعار 
املصانع  من  عدد  وتوقف  مجتمعاتها،  داخل 
الداعية  االوروبية  املطالب  وتنامي  العمل،  عن 
الواليات  عن  مستقلة  سيادية  سياسات  الرساء 
الكبري  الدعم  فاتورة  تزايد  عالوة عىل  املتحدة، 
توجيهها  عىل  دأبت  التي  السخية  واملساعدات 
يف  الصمود  عىل  مساعدتها  اجل  من  الوكرانيا 
ان  ميكن  ال  لذلك،  الروسية.  القوات  مواجهة 
الراهن  الوضع  بقبول  االوروبية  الدول  تستمر 
الواليات  مجاراة  او  االسوأ،  نحو  تفاقمه  او 
مواقفها،  يف  االسرتاتيجية  بحساباتها  املتحدة 
ستتحمل جزءا  التي  الضخمة  التكلفة  اىل  نظرا 
حاليا  القائم  التصعيد  فان  وبالتايل،  منها.  كبريا 
بالرصاع  االوكرانية قد يصل  الحرب  اطراف  من 
اىل نقطة الذروة التي متهد اىل عقد اتفاق، ولو 
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الطائرات االيرانية املسرّية )الدرونز( تحولت اىل  التي مىض عليها عام، ان  الروسية - االوكرانية،  من مفارقات الحرب 
الجيوش  ان خزائن  نسبيا، ورغم  اتهام اليران رغم محدوديتها  واعالمه، واىل قضية  الغريب  الخطاب  االبرز يف  العنوان 

االوروبية تكاد تفرغ يف ظل خطوط االمداد املفتوحة عىل مرصاعيها لدعم اوكرانيا يف خوض املعارك عىل الجبهات 

على وقع "الدرونز" االيرانّية والحرب األوكرانّية
هجوم أصفهان: رسائل وحروب سرية

ايران  بني  العالقة  ان  الواضح  من  صار 
تثري  وطبيعتها،  كان حجمها  مهام  وروسيا، 
قلق الواليات املتحدة وارسائيل. فواشنطن 
العتاد  موسكو  بتزويد  طهران  تتهم 
العسكري يف حربها مع اوكرانيا، بينام ترى 
اتفاق  اي  لتقويض  مناسبة  فرصة  ارسائيل 
وهو  االيراين،  النووي  امللف  يف  محتمل 
مدينة  عىل  العسكرية  بالرضبة  يتجىل  ما 
اصفهان، اذ تندرج كام يبدو يف اطار السعي 
ملنع التواصل العسكري بني ايران وروسيا، 
من  ايران  استقرار  استهداف  اىل  باالضافة 

الداخل واضعاف موقفها التفاويض. 
املايض  الثاين  كانون   29 يف  ايران  اعلنت 
ثالث  من  هجوم  ملحاولة  التصدي  عن 
استهدفت  صغرية  رباعية  مسرّية  طائرات 

ان  اال  بايدن"،  جو  والرئيس  البنتاغون 
االمريكية  الدفاع  وزارة  باسم  املتحدث 
الجرنال باتريك رايدر اكد عدم مشاركة اي 
من القوات العسكرية االمريكية يف الهجوم 

عىل اصفهان. 
اعلن  شباط،   10 يف  وتحديدا  بايام،  بعدها 
بارشت  ميشيل  مقتل  االرسائييل  الجيش 
التخطيط  مسؤولة  بانها  وصفت  التي 
واالرشاف واالنتاج يف رسب صيانة الطائرات 
االرسائيلية،  الجوية  نوف  تل  قاعدة  يف 
من  التأكد  يتسن  مل  سري".  "حادث  نتيجة 
ايرانية  مواقع  لكن  الحادث،  صحة  مدى 
تحدده  مل  ايراين  مسؤول  عن  نقلت  كانت 
اصفهان،  لهجوم  انتقمت  ايران  ان  قوله 
يحدد  مل  ايضا  وهو  ذلك،  تدرك  وارسائيل 
17 شباط،  االنتقام. ويف  كانت طبيعة  ماذا 
لشحن  سفينة  ان  ارسائيلية  تقارير  ذكرت 
لهجوم  تعرضت  ارسائييل،  ميتلكها  النفط 
للحرس  تابعة  مسرّية  طائرة  من  انتحاري 
من  جزء  انه  يبدو  فيام  االيراين،  الثوري 
بني  الدائرة  واالنتقامية  الرسية  الحرب 

الطرفني. 
املتحدة  االمم  لدى  طهران  مبعوث  وكان 
هجوم  بعد  قال  ايرواين،  سعيد  امري 
االولية  التحقيقات  ان  بايام،  اصفهان 
هجوم  عن  ارسائيل  مسؤولية  اىل  تشري 
يتعارض  الفعل  هذا  ان  مؤكدا  اصفهان، 
كام  تدينه.  ايران  وان  الدويل  القانون  مع 
مجلس  من  املقرب  نيوز"  "نور  موقع  ان 
املعلومات  ان  ذكر  االيراين،  القومي  االمن 
تشري اىل ان قطع املسرّيات واملواد املتفجرة 
ادخلت  قد  الهجوم  يف  استخدمت  التي 
العراق،  يف  كردستان  اقليم  حدود  من 
وذلك بطلب من احد اجهزة االستخبارات 
الكردية  الجامعات  من  وبتعاون  االجنبية 
كردستان  اقليم  من  تتخذ  التي  املعارضة 
العراقي مقرا لها، مشريا اىل ان تركيبها نفذ 

يف ورشة داخل البالد.
االيرانية  االمن  اجهزة  ان  املعلوم  من 
املاضية  االشهر  خالل  عدة  مرات  اعلنت 
جهاز  لصالح  تعمل  خاليا  اعتقال  عن 

تخطط  كانت  االرسائييل،  املوساد 

حيث  اصفهان،  مدينة  يف  للذخرية  مصنعا 
عن  الرسمية  االيرانية  االنباء  وكالة  افادت 
بيان لوزارة الدفاع انه جرى اسقاط احدى 
االخريان  انفجرت  بينام  املسرّية  الطائرات 
فوق املستودع، مام تسبب يف الحاق ارضار 
يف السقف، بينام مل يسفر الهجوم عن وقوع 
االيرانية  الدفاع  وزارة  واوضحت  اصابات. 

نقال عن مصدر مطلع ان "3 مسريات من 
صغرية  بقنابل  محملة  كوادكوبرت  طراز 
نفذت هجوم اصفهان"، مشريا اىل ان "نوع 
املسرّية املستخدمة يف الهجوم يؤكد انه تم 

تنفيذه من داخل البالد". 
عملياتها  عن  عادة  تعلن  ال  ارسائيل  وألن 
تسمح  وال  ايران  ضد  الرسية  االمنية 
حول  معلومات  بنرش  العسكرية  رقابتها 
ذلك، فانها عىل ما يبدو ترسب املعلومات 
ذكرت  حيث  اجنبية،  اعالم  وسائل  اىل 
صحيفة "وول سرتيت جورنال" ان ارسائيل 
املجمع  عىل  الرضبة  نفذت  التي  هي 
هذه  ان  موضحة  اصفهان،  يف  العسكرية 
الرضبة تعترب الهجوم االول املعروف الذي 
الجديدة  الحكومة  ظل  يف  ارسائيل  تنفذه 
بقيادة بنيامني نتنياهو. من جهتها، اشارت 
ان  اىل  االمريكية  تاميز"  "نيويورك  صحيفة 
مواقع  استهدفت  التي  املسرّية  "الطائرات 
يف اصفهان يعتقد انها انطلقت من داخل 

ايران". 
نقلت  فقد  االرسائييل،  الطرف  من  اما 
مصادر  عن  بوست"  "جريوزاليم  صحيفة 
هجوم  ان  قولها  غربية  املخابرات  يف 
ان  موضحة  هائال،  نجاحا  شكل  اصفهان 
"ارسائيل تلعب دور الصمت يف الحادث". 
االستخبارات  يف  رفيع  مسؤول  كشف  كام 
ان  اعالم  لوسائل  االمريكية  العسكرية 
جو  لسالح  التابعة  الحربية  "املسرّيات 
مواقع  رضبت  التي  االرسائييل  الدفاع 
يف  الثوري  للحرس  تابعة  ارهابية  حيوية 
التطور  عالية  ايران،  عمق  يف  اصفهان 
ومن الصعوبة رصدها"، وانه "تم تنسيقها 
قادة  من  وبعلم  االمرييك  الجو  سالح  مع 

تقرير
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

بخالف محاولة رضب مجمع اصفهان، فان هجامت جوية تستهدف بني الحني واالخر منطقة 
الحدود العراقية - السورية، كان اخرها سلسلة رضبات يف 29 كانون الثاين واالول من شباط، 
الثاين  انها تحمل اسلحة. يف مطلع ترشين  واستهدفت قوافل تقول وسائل اعالم ارسائيلية 
املايض، قال رئيس اركان الجيش االرسائييل افيف كوخايف ان سالح الجو االرسائييل شن غارة 

جوية استهدف قافلة زعم انها كانت تحمل اسلحة ايرانية متجه اىل لبنان. 
االمريكية يف حقل  القاعدة  واالخر عىل  الحني  بني  تنفذ هجامت صاروخية  ذلك،  موازة  يف 
الجيش  ذكر  املايض،  شباط   15 ويف  سوريا.  الرشقي يف  الزور  دير  ريف  يف  النفطي  العمر 

االمرييك انه اسقط مسرّية ايرانية كانت تستطلع قاعدة امريكية يف شامل رشق سوريا. 

طراز  من  املسرّية  االيرانية  الطائرة  عىل  واالرسائيلية  الغربية  واالتهامات  التقارير  تركز 
"شاهد - 136" والتي يطلق عليها الروس اسم "جريانيوم - 2". وهي مزودة برأس حريب 
الطاقة  محطات  تستهدف  انها  الغرب  ويقول  كلغ(،   50 اىل   30 بني  )وزنه  مقدمتها  يف 
االوكرانية، وتحركات القوات االوكرانية عىل الجبهات. ويبلغ عرض الطائرة 2.5 مرت، ومن 
الصعب اكتشافها بالرادار. وهي تعترب خيارا كبديل لصواريخ الكروز االغىل كلفة، حيث 
التحليق  عىل  قادرة  والطائرة  فقط.  دوالر  الف   20 كلفتها  الواحدة  الطائرة  ان  يعتقد 
الروس  ان  املعتقد  بالساعة. ومن  كلم  القصوى 185  كلم، وتبلغ رسعتها  ملسافة 2500 
منطقة  يف  اهداف عسكرية  عىل  بهجوم  املايض  ايلول   13 يف  االوىل  للمرة  استخدموها 

خاركيف، يف الرشق االوكراين. 

غارات على الحدود

"شاهد-136"

اول هجوم معروف 
بحكومة نتنياهو

طائرة شاهد - 136.

صواريخ جافلني.
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حساسة  مناطق  يف  تخريبية  لعمليات 
االيرانية  القوات  نفذت  كام  البالد.  داخل 
استهدفت  وصواريخ  مبسريات  رضبات 
الكردية  االيرانية  للمعارضة  تابعة  مواقع 

يف اقليم كردستان العراقي. 
يف  يصب  اصفهان  هجوم  ان  املهم 
ويحاول  املتبادلة،  الرسائل  حرب  اطار 
الحال،  بطبيعة  واالمريكيون  االرسائيليون، 
استئناف  اي  يف  طهران  موقف  اضعاف 
مستقبيل ملفاوضات امللف النووي االيراين، 
والتضييق عليها، سواء من خالل العقوبات 
سياسيا،  عزلها  محاولة  خالل  من  او 
عواصم  ان  بدا  حيث  اوروبيا،  وخاصة 
بتداعيات  حاليا  منهمكة  عديدة  اوروبية 
الحرب االوكرانية، اصبحت تتبنى "التهمة" 

املوجهة اليران بدعم موسكو عسكريا. 
يف  رسائل  يحمل  اصفهان  هجوم  ان  كام 
لوال  عاجزة  بانها  لتصويرها  روسيا  اتجاه 
خالل  من  تلقته  الذي  العسكري  الدعم 
قالت  السياق،  هذا  يف  املسرّية.  الطائرات 
االرسائيلية  احرونوت"  "يديعوت  صحيفة 
ان الغارة عىل اصفهان قد تكون استهدفت 
موقعا تطور فيه ايران مبساعدة من روسيا، 
صواريخ فرط صوتية، يف اشارة للتاكيد عىل 

التنسيق العسكري بني طهران وموسكو.
تدفقت  فيام  يحدث  ذلك  كل  ان  املفارقة 
اسلحة  االوكراين  الجيش  مخازن  عىل 
مليارات  بعرشات  واعتدة  وذخائر 
دعم  وهو  الحرب،  بداية  منذ  الدوالرات 
االوكران  تزويد  مرحلة  اىل  حاليا  ينتقل 
وانظمة  ضخمة  ومدافع  ثقيلة  دبابات 
الدائر  النقاش  ظل  يف  متنوعة،  صاروخية 
االنتقال  الغرب  عىل  يجب  كان  اذا  ما 
جوية  مبقاتالت  كييف  تزويد  مرحلة  اىل 

حديثة. 
بعدما  الفتا  بعدا  اصفهان  هجوم  واخذ 
فيه،  اوكراين  تورط  اىل  التلميح  جرى 
االوكرانية  الرئاسة  يف  املستشار  قال  حيث 
تحاسب  الحرب  ان  بودولياك  ميخائيل 
فهناك  واملتواطئني بشكل صارم،  املتورطني 
وليلة  روسيا،  يف  لها  نهاية  ال  وتعبئة  ذعر 
طائرات  تصنيع  منشات  ضد  متفجرة 

باغلبية  صوت  قد  االورويب  الربملان  وكان 
معارضني   9 مقابل  يف  مؤيدا  نائبا   598(
وامتناع 31 عن التصويت( عىل نص يدعو 
اىل ادراج الحرس الثوري االيراين عىل قامئة 
نشاطه  اىل  "نظرا  االرهابية  املنظامت 
روسيا  وتزويد  املحتجني  وقمع  االرهايب 

طائرات مسرّية". 
مواقف  يف  تباينات  هناك  يزال  وال 
الحكومات االوروبية من هذا النص، بينام 
لو  بانهم  لالوروبيني  تحذيرا  ايران  وجهت 
فسيكونون  القرار،  هذا  مبثل  قدما  مضوا 
تؤكد  قدميه، حيث  النار عىل  يطلق  كمن 
طهران اىل الحرس الثوري "منظمة سيادية 
تلعب دورا محوريا يف ضامن امن ايران". 

الربملان  قرار  املراقبني  بعض  يدرج 
الحركة  ملواكبة  محاولة  سياق  يف  االورويب 
يف  ايران  مدن  شهدتها  التي  االحتجاجية 
يعكس  لكنه  الحجاب،  بقضية  يتعلق  ما 
ايضا استياء اوروبيا من املسرّيات االيرانية 
باخر يف محافظة  او  بشكل  التي ساعدت 
بكلفة  جوي،  تفوق  عىل  الرويس  الجيش 
الوحدات  جحافل  مواجهة  يف  محدودة، 
املدرعة  واالسلحة  االوكرانية  العسكرية 

تزامن  اصفهان  هجوم  توقيت  ان  الالفت 
محمد  القطري  الخارجية  وزير  زيارة  مع 
اىل طهران، حيث  ثاين  آل  عبدالرحمن  بن 
امري  حسني  االيراين  الخارجية  وزير  قال 
سلمه  القطري  الضيف  ان  عبداللهيان 
رسائل من "اطراف االتفاق النووي" تتعلق 
الدولية  والقوى  طهران  بني  باملفاوضات 

الكربى يف شأن اعادة احياء االتفاق. 
يف  عبداللهيان  ابلغ  القطري  الوزير  وكان 
االمرييك  الجانب  بأن   ،2021 االول  ترشين 
االتحاد  وبجهود  الرسائل  بتبادل  مهتم 
اتفاق  اىل  للوصول  كمنسق  االورويب 
والعودة اىل خطة العمل املشرتكة لتطبيق 

االتفاق. 
لكن االمريكيني اعلنوا عن مناورات ضخمة 
مع االرسائيليني يف 23 كانون الثاين املايض، 
ايران،  عىل  لهجوم  محاكاة  بانها  وصفت 
االرسائييل  الجيش  اركان  قائد  قال  حيث 
افيف كوخايف، ان قواته حسنت جاهزيتها 
ايرانية، بينام طلبت  لرضب اهداف نووية 
ميزانيتها  رفع  االرسائيلية،  الدفاع  وزارة 
بزيادة  وذلك  الخيار،  هذا  ملثل  تحضريا 

استثنائية بلغت قيمتها 2.8 مليار دوالر.

من االسلحة التي قدمتها املانيا اىل اوكرانيا نظام الدفاع الجوي "ايريس-يت" ودبابات 
"ليوبارد 2" و30 دبابة دفاع جوي طراز "جيبارد"، ومدفعية طراز "هاوتزر 2000"، 

وقاذفات صواريخ متعددة من طراز "مارس 2".
ونسق االملان واالمريكيون تزويد االوكران نظام بطاريات "باتريوت". وارسل االملان 
ايضا مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر". وتعهد االمريكيون تقديم عربات جند 
استطالع  مركبات  الفرنسيون  وقد  الدفع  ذاتية  هاوتزر  ومدافع  براديل  طراز  من 
كدبابات خفيفة من طراز "ايه ام اكس10- ار يس". ويعتزم االملان تقديم الف قاذفة 
صواريخ و500 صاروخ ارض جو "ستينغر". كان االمريكيون قدموا ايضا كميات كبرية 
من صواريخ "جافلني" املضادة للدبابات، وزوارق دوريات وبنادق قنص ومحطات 
تقدم  االقل،  عىل   2014 العام  ومنذ  والصواريخ.  املدفعية  لبطاريات  مضادة  رادار 

الدول الغربية دعام عسكريا سخيا لكييف. 

قالت رئيسة املفوضية االوروبية اورسوال 
ميونيخ  مؤمتر  خالل  الين،  دير  فون 
دول  ان  املايض،  شباط   18 يف  لالمن 
االتحاد االورويب والبيت االبيض والخزانة 
االمريكية جهزت عقوبات ضد روسيا قبل 
بدء الهجوم الرويس يف اوكرانيا، وتحديدا 
اضافت  لكنها   .2020 االول  كانون  منذ 
استخدام هذه  اىل  نضطر  اال  نأمل  "كنا 
العقوبات".  من جهته، قال االمني العام 
ان  ستولتنربغ،  ينس  "الناتو"  لحلف 
اوكرانيا  يف  للرصاع  يستعد  كان  الحلف 

منذ العام 2014. 

دعم عسكري سخي لكييف

االستعداد للحرب؟

من اجتامعات الناتو.

من جبهات 
الحرب يف 

اوكرانيا.

ايران،  يف  نفط  ومصايف  وصواريخ  مسرّية 
حسب قوله. 

وسبق اليران، من خالل وزارة خارجيتها ان 
اعلنت بعد ظهور التقارير التي تحدثت ان 
ايران تزود الجيش الرويس مئات الطائرات 
مع  تتعاون  ال  انها  اكدت  ان  املسرّية، 
موسكو يف مجريات الحرب االوكرانية، وان 

بداية  قبل  روسيا  اشرتتها  الطائرات  هذه 
الحرب يف 24 شباط 2021. يف هذا السياق، 
االيرانية  الخارجية  باسم  املتحدث  كرر 
نارص كنعاين موقف بالده من الحرب قائال 
اوكرانيا،  يف  الدائرة  الحرب  يف  طرفا  "لسنا 
مع  التعاون  ألن  مضللة،  ضدنا  واالتهامات 

روسيا بدا ما قبل الحرب عىل اوكرانيا".

بكثافة.  الغرب  من  عليها  تدفقت   التي 
ان هذه حملة  ايضا  يقول  لكن هناك من 
وتهمة  املسرّيات،  حول  هذه  االتهامات 
ايضا  هي  الثوري،  الحرس  ضد  "االرهاب" 
تندرج يف سياق الضغوط عىل االيرانيني يف 
من  كان  ولقد  النووية.  املفاوضات  ملف 
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الفائت، جامعا كام يف كل سنة كبار صناع  التاسعة والخمسني بني 17 و19 شباط  انعقد مؤمتر ميونيخ لالمن يف دورته 
تصلح  الثاين  عامها  دخلت  التي  االوكرانية  االزمة  ولعل  املطروحة،  الديبلوماسية  القضايا  ابرز  مناقشا  العامل،  يف  القرار 

لتكون العنوان الرئييس ملؤمتر 2023

مؤتمر ميونيخ لألمن: الحرب األوكرانّية 
مهيمنة وحشد أميركي ضّد روسيا

جمع املؤمتر اكرث من 450 شخصية من 
وقادة  املستوى  الرفيعي  القرار  صناع 
وقادة  الدول  ورؤساء  البارزين  الرأي 
بينهم  من  الدوليني،  االمنية  االجهزة 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
اجتامعات  سلسلة  عقد  الذي  ابراهيم 
االمنية  االجهزة  رؤساء  من  نظرائه  مع 
الدولية  املنظامت  قادة  اىل  املشاركني، 
وغري الحكومية، وكذلك قادة من قطاع 
واملجتمع  والبحوث  واالعالم  االعامل 

املدين.
كام هي العادة يف كل عام، ينعقد املؤمتر 
الواقع وسط  يف فندق "بايريرش هوف" 
العام  هذا  فشكل  ايام،   3 ملدة  ميونيخ 
الرفيعة  للنقاشات  فريدة  منصة  ايضا 

تقرير
مارلني خليفة

@marlenekhalife

ايام.  ثالثة  مدار  عىل  رسمي  غري  شكل 
جامعة  ان  املتداولة  املعلومات  ويف 
بنسلفانيا يف الواليات املتحدة االمريكية، 
مرتبة  يف  لالمن  ميونيخ  مؤمتر  وضعت 

اهم مؤمتر من نوعه عامليا.
املؤمتر  عمر  من  االوىل  العقود  خالل 
كان الحضور محدودا، وكانت النقاشات 
ضمن  الغربية  السياسات  حول  ترتكز 
االطار الشامل ملواجهات الحرب الباردة.

بعد انتهاء الحرب الباردة، سعى مؤسسو 
االطار  ليتجاوز  توسيعه  اىل  املؤمتر 
انفتاحا  اكرث  فاصبح  الضيق،  الغريب 
الوسطى  اوروبا  دول  عىل مشاركني من 
دول  من  اخرين  عىل  وكذلك  والرشقية 
السوفيايت،  باالتحاد  يعرف  كان  ما 
وكانت فلسفتهم حينئذ ان عىل املؤمتر، 
شأنه يف ذلك شأن حلف شامل االطليس، 
رسمته  الذي  الضيق  االطار  يتخطى  ان 
الحرب الباردة، وان يتوسع نحو اطراف 
مكانة  يأخذ  ان  له  اريد  ما  اذا  اخرى 

ودورا اكرب عىل مستوى العامل.
الالعبني  وتنوع  زيادة  ومع  اليوم، 
واتساع  العامل  مستوى  عىل  املهيمنني 
املشاركني  عدد  زاد  التحديات،  دائرة 
السياسية  القيادات  من  وخصوصا 
الصني  يف  الصاعدة  القوى  من  واالمنية 
ايران  مكانة  وحول  والهند،  والربازيل 
وسط  النووية  وطموحاتها  االقليم  يف 

حضور قوي لقادة الرشق االوسط.
االوكرانية عىل  الروسية  الحرب  هيمنت 
نقاشات املؤمتر، يف هذا السياق سيستمر 
الدعم االملاين والفرنيس للمجهود الحريب 
االوكراين بحسب فاعليات املؤمتر. ووقع 
خالف واضح مع املستشار االملاين اوالف 
الجديد  الرئيس  دعا  ان  بعد  شولتس، 
هويسغن  كريستوف  ميونيخ  ملؤمتر 
اىل  املقاتلة  الطائرات  تسليم  اىل  املانيا 
اوكرانيا يف تقاطع مع البنتاغون االمرييك 
الذي ارسل 31 دبابة من نوع ابرامز اىل 

اوكرانيا مطلع هذا العام.
ويف حني صدر اعالن علني عن "الوحدة 

واضحة  اجابة  من  ليس  الغربية"، 

عقد اللواء ابراهيم 
سلسلة اجتماعات مع نظرائه 

من رؤساء االجهزة االمنية

مدنها  اكرب  وهي  االملانية،  بافاريا  والية 
مساحة وسكانا واهم مراكزها الصناعية 
املانيا  جنويب  املدينة  وتقع  والسياحية 
عىل ضفاف نهر ايسار قرب الحدود مع 

النمسا.
منصة  كونه  يف  املؤمتر  اهمية  تكمن 
جامعة عىل مستوى العامل تطرح خالله 
الفاعلني  ومينح  االمنية،  القضايا  ابرز 
يف  للتواصل  فرصة  العامل  انحاء  من 

املستوى حول اهم التحديات السياسية 
الخارجية واالمنية يف هذه الحقبة. 

غري  بانه  ميونيخ  مؤمتر  اهمية  تكمن 
بروتوكوالت  من  القادة  يحرر  رسمي، 
الحركة  حرية  ويعطيهم  الديبلوماسية، 
كام  ثنائية،  اجتامعات  لعقد  ومرونتها 
عىل  باالمن  للمعنيني  فرصة  يشكل 
واملشورة.  الرأي  لتبادل  الخرباء  مستوى 
يذكر ان مؤمتر ميونيخ ال يصدر قرارات، 
بتوصيات  او  بتنبيهات  يخرج  ما  بقدر 

لحل مشكالت االمن الدويل.
كان  العاملية"،  الصدع  "خطوط  رأب 
خالل  املناقشات  محور  العنوان  هذا 
ومن  العام.  لهذا  لالمن  ميونيخ  مؤمتر 
رئيس  كريستوف هيوسغن،  نظر  وجهة 

الخارجية  السياسة  مستشار   - املؤمتر 
السابقة  االملانية  للمستشارة  السابق 
لدى  السابق  املانيا  انجيال مريكل وسفري 
االمم املتحدة- فان التهديد الذي يواجه 
اوروبا بشكل مبارش هو سبب ملضاعفة 

الحوار.
االوىل  للمرة  ميونيخ  مؤمتر  انعقد 
انذاك  يسمى  وكان   ،1963 العام  يف 
اسسه  الدفاع"،  لعلوم  الدويل  بـ"اللقاء 
كاليست،  فون  ايفالد  االملاين  الباحث 
النازية  ضد  املقاومة  مؤيدي  احد  وهو 
وهتلر يف الرايخ الثالث، وكذلك كان من 
والحقا  تلر،  ادوارد  الفيزيايئ  املؤسسني 
صار اسم املؤمتر "مؤمتر ميونيخ لالمن".

املؤمتر يف مدينة ميونيخ عاصمة  ينعقد 
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وّفر  الحرب.  انتهاء  كيفية  حول  بعد 
مؤمتر ميونيخ لهذا العام بوتقة لتدارس 
العاملية:  التوترات  من  جديدة  قضايا 
يأيت االجتامع بعد ان اسقطت الطائرات 
االمريكية بالون تجسس صينيا مزعوما يف 
املجال الجوي المريكا الشاملية يف بداية 
شباط 2022. وليس معروفا ما اذا كانت 
الخارجية  وزير  عقدها  التي  املحادثات 
انتوين  االمرييك  يي ونظريه  وانغ  الصيني 
بلينكن عىل هامش املؤمتر، قد ادت اىل 
نزع فتيل بعض التوتر الناجم عن قضية 

البالون.
امرييك  متيز مؤمتر ميونخ 2023 بحضور 
اكرث من السنوات السابقة، وهو محاولة 
بايدن  وادارة  املتحدة   الواليات  من 

لتوحيد صفوف الناتو ضد روسيا.
لهذا  تقريره  يف  ميونيخ  مؤمتر  حفز 

توسيع  كيفية  حول  النقاش  العام 
رؤية  عن  يدافع  الذي  االئتالف  وتقوية 
القواعد  عىل  القائم  الليربايل  النظام 
الرأساملية. كام تركز نسخة العام 2023 
فيها  تدور  التي  املجاالت  مختلف  عىل 
املستقبيل  الدويل  النظام  عىل  املنافسة 
البنى  وحوكمة  االنسان  حقوق  حاليا: 

الطاقة  وامن  والتنمية  العاملية  التحتية 
النووي.  واالستقرار 

االورويب  للمركز  تقرير  وبحسب 
للدراسات، تشكل الرهانات الرئيسية يف 

مؤمتر ميونيخ حول االمن عىل االيت:
منظمو  يجد  االنسان:  حقوق  ملف   •
اصبحت  االنسان  حقوق  ان  املؤمتر 
الصني  تجادل  جهة  فمن  نزاع،  موضع 
قد  بلد  اي  يف  التنمية  حاجات  بأن 
املفروضة  القيود  عىل  الرشعية  تضفي 
يف  والسياسية،  املدنية  الحقوق  عىل 
ان  عىل  الضوء  روسيا  تسلط  حني 
حقوق  انكار  تربر  قد  التقليدية  القيم 
االقليات. من جهة اخرى، ازداد الضغط 
بشكل  والسياسية  املدنية  الحقوق  عىل 
كبري يف املجتمعات الدميوقراطية نفسها 

مع صعود الشعبويني غري الليرباليني.
املؤمتر  قال مدير  اوكرانيا:  ازمة  • ملف 
كريستوف هويسغن خالل مؤمتر صحايف 
ان املؤمتر يواجه بعد سنة عىل ارتكاب 
"انتهاكا  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس 
ميكن  "كيف  ملعرفة  سؤاال  للحضارة" 
قواعد  عىل  مبني  عاملي  نظام  احرتام 
هل  املستقبل  "يف  وتساءل:  محددة". 
سيتوافر نظام تسيطر عليه قوة القانون 

او نظام تسوده رشيعة الغاب؟". 
من  العاملية:  التحتية  البنى  ملف   •
للتجارة  التحتية  البنية  ان  منطلق 
منظمة  قواعد  عىل  القامئة  العاملية 
التجارة العاملية وقوى السوق واالعتامد 
متزايد  بشكل  التاكل  آخذة يف  املتبادل، 
املتحدة  والواليات  الصني  لجوء  مع 
عنها  القوي  املدافع  وحتى  والهند 
وتحقيق  الحامئية  اىل  االورويب  االتحاد 
قدر اكرب من االكتفاء الذايت، فان الفكرة 
السائدة هي ان "القواعد القدمية متوت 

ولكن ال توجد رؤية جديدة يف االفق".
يجد  الجديد:  الدويل  النظام  ملف   •
الصني  رغبة  ان  الغربيون  املراقبون 
الدويل  النظام  كتابة  اعادة  يف  وروسيا 
للتعاون  االسرتاتيجي  االستخدام  رفعت 
اصبحت  آخر.  مستوى  اىل  االمنايئ 

متويل  وكذلك  الغذايئ  واالمن  الصحة 
حيث  رئيسية  سياسية  مجاالت  املناخ 
الجيوسياسية  الديناميات  تتشابك 
الصني  وتتحدى  املتنافسة.  والروايات 
واالورويب  االمرييك  النهج  خاص  بشكل 
مع  االمنايئ  التعاون  مع  التعامل  يف 
الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان 
واوروبا  املتحدة  الواليات  تشعر  كام 
يف  نفوذها  روسيا  توسيع  من  بالقلق 
يف  وخصوصا  العامل  من  اخرى  مناطق 
القارة االفريقية، مام يؤدي يف كثري من 
سياقات  يف  االستقرار  عدم  اىل  االحيان 
املتنافسة  القوى  تحاول  وبينام  هشة. 
واالسرتاتيجية  التجارية  عالقاتها  تعزيز 
العاملي" هناك خطر  "الجنوب  مع دول 
من ان تنجر تلك البلدان مرة اخرى اىل 
الواقع  هذا  العظمى.  القوى  منافسة 

الدولية وهو ما يعكس عىل نحو متزايد 
من  بدال  الجيوسياسية  الصدع  خطوط 
زيادة  اخرى  جهة  ومن  السوق،  منطق 

االعتامد عىل الطاقة الخرضاء.
يواجه  حيث  النووي:  النظام  ملف   •
القائم تحديات مختلفة:  النووي  النظام 
قبل  من  النووية  الهاوية  حافة  سياسة 
والتوسع  الشاملية،  وكوريا  روسيا 
ومخاطر  الصني،  قبل  من  النووي 
الضامنات  ان  املختلفة.  االفقي  االنتشار 
االسلحة  تحديد  توفرها معاهدات  التي 
يحتاج  بالتايل  باطراد،  التآكل  يف  آخذة 
يحظى  ليك  مراجعة  اىل  النووي  النظام 
املجتمع  بني  الواسع  بالدعم  اخرى  مرة 
النووي  االستقرار  لضامن  الالزم  الدويل 

الحد من التسلح. 
االورويب:  االمن  عىل  الرتكيز  اعادة   •
تسببت الحرب الروسية ضد اوكرانيا يف 
النظام  عىل  ميونيخ  مؤمتر  تركيز  اعادة 
اىل  االن  يحتاج  الذي  اوروبا،  يف  االمني 
هذا  يتطلب  وسوف  بالكامل.  مراجعته 
كتابة قواعد جديدة واصالح املؤسسات، 
ولكن ايضا اعادة التفكري يف اداة الدفاع 
التهديدات  ضوء  يف  بالكامل  االوروبية 
من  اكتشافها  يتم  مل  التي  او  الجديدة 
"قطيعة"  اسامه  مام  عام  بعد  قبل. 
الغرب مع موسكو، جذب رئيس املؤمتر 
ميونيخ  اجتامع  اىل  االنتباه  هويسغن 
الفروف  سريغي  دعوة  عدم  خالل  من 
يف  واملخرضم  الرويس  الخارجية  وزير 
غياب  اىل  االشارة  تجدر  االمن.  مؤمتر 
العام اذ مل تتم  اي مسؤولني روس هذا 
دعوتهم، اما يف العام املايض فقد اختاروا 
عدم الحضور. فيام حرض قادة املعارضة 
كاسباروف  غاري  مقدمهم  ويف  الروسية 

خودوركوفسيك. وميخائيل 
يف  االمال  تاليش  ومع  عينه،  السياق  يف 
التوصل اىل اتفاق نووي ايراين واستمرار 
دعوة  تتم  مل  ايران،  يف  االحتجاجات 
ممثلون  حرض  بل  رسميني،  ممثلني  اي 
منهم  املؤمتر  يف  يتحدثون  للمعارضة 

رضا بهلوي، نجل آخر شاه اليران.

اكثر من 450 شخصية 
من صناع القرار اجتمعوا 

في مؤتمر ميونيخ لالمن 

رئيس املؤتمر رفض 
دعوة وزير خارجية روسيا 

سيرغي الفروف

للضغط  "الجنوب"  بلدان  شهية   يفتح 
من اجل نظام عاملي اكرث انصافا.

• ملف امن الطاقة: تراجعت التصورات 
به يف مجال  عن روسيا كرشيك موثوق 
الطاقة  عالقات  تنقطع  وسوف  الطاقة، 
بني روسيا واوروبا بشكل دائم. النتيجة 
هي تعديل كبري لتدفقات تجارة الطاقة 
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النه يعمل بصمت، ويف كل االتجاهات، يأيت تكرميه من كل الجهات والقطاعات، لييضء عىل الدور الذي يلعبه املسؤول يف 
صيانة ورعاية كل ما من شأنه االرتقاء بلبنان اىل حيث يجب ان يكون. قد يقال انه يزرع وردة يف وسط صحراء قاحلة، اال ان 

السامء ال بد من ان متطر ليعّم الجامل واالبداع

مكّرمًا من اإلتحاد العام للمنتجني العرب
اللواء إبراهيم: ما أحوجنا إلى اإلتحاد العربي

العام  لالمن  العام  للمدير  جديد  احتفاء  هو 
يف  اقيم  الذي  ذاك  ابراهيم،  عباس  اللواء 
العرب،  للمنتجني  العام  لالتحاد  بريوت  مقر 
واصحاب  املهتمني  من  نخبة  وحرضته 
االختصاص والعاملني يف هذا القطاع، يتقدمهم 
ترصيف  حكومة  يف  والصناعة  االعالم  وزيرا 
االعامل زياد مكاري وجورج بوشكيان وعدد 

من املنتجني اللبنانيني واعضاء االتحاد.
بدأ الحفل مع وصول اللواء ابراهيم الذي جال 
يف مقر االتحاد متفقدا اقسام االنتاج ومستمعا 
هذا  عىل  مثنيا  به،  تقوم  ما  حول  رشح  اىل 
االنتاج  عىل  القيمني  وداعيا  االبداعي  النشاط 
النوعي والكمي مبا يربز  العطاء  اىل مزيد من 

الصورة املرشقة للبنان والعامل العريب.
اتحاد  القى نائب رئيس  الوطني،  النشيد  بعد 
املنتجني العرب صادق الصباح كلمة قال فيها :

ازماته  اكرب  من  بواحدة  لبنان  وطننا  "مير 

االعالم اللبنانية لتحفيز صناعة الدراما والسينام 
لبنان مقرا ومستقرا لالنتاج  واالعالم، وتحويل 
الدرامي والسيناميئ واالعالمي والثقايف، اال دليل 
اىل  الدؤوب  وسعيكم  لوطننا،  تكنونه  ما  عىل 
مساعدته للنهوض من ازماته السيام يف الوقت 
الراهن، وكلنا يدرك ان العوامل الالزمة لالنتاج 
اىل  املناخ  من  لبنان  يف  واملتوافرة  السيناميئ 
الطاقات البرشية والتقنية، مرورا بغناه الثقايف 
لتكون  كفيلة  عوامل  كلها  الجغرايف،  وتنوعه 
هذا  االنتاج يف  انواع  ملختلف  ورافعة  حاضنة 

القطاع الفني املميز".
اتحادكم  "انطالقا من  انه  ابراهيم  اللواء  واكد 
الناجح واملثمر، ما احوجنا اليوم عىل مساحة 
الذي  الجمع  مفهوم  لتطوير  العريب،  الوطن 
والدة  اىل  العربية،  الدول  جامعة  عليه  قامت 
الذين  ونحن  العريب،  االتحاد  اطارها  جديدة 
وتالقي  والرتاث  والحضارة  اللغة  يف  نتوحد 
القانونية  ببنيته  االتحاد  هذا  لعل  االديان، 
مساحات  كل  يلغي  والنقدية  واالقتصادية 
التباعد، ويصوب االهداف ويرفع من القدرات 
التفرق  انهكنا  بعدما  الطموحات،  لتحقيق 
دائم  هدف  اىل  منفردين  وحولنا  والتخاصم، 
ملكائد من يضمر السوء لشعبنا العريب ولدولنا 
نزل،  ومل  غالية جدا  امثانا  دفعنا  لقد  العربية، 
من حارضنا ومستقبل اجيالنا، وآن االوان لطي 
صفحة التباعد والذهاب اىل االتحاد عىل قلب 
واحد ومصري واحد للنهوض اىل حيث يجب ان 

نكون يف طليعة العامل".
وختم اللواء ابراهيم: "ان تكريم كل واحد منا، 
هو تكريم للبنان، لتاريخه وحضارته، لطاقاته 
عليها  الحفاظ  يجب  والتي  بها،  يزخر  التي 
والحد من هجرتها، عرب تأمني فرص عمل تخول 
ارضهم والعيش  البقاء يف  الشابة عىل  االجيال 
ميكن  وال  الئقة.  وحياة  وحرية  بكرامة  فيها 
ان يحصل كل ذلك اال بتضافر جهود مختلف 
واالقتصادية  والصناعية  السياسية  القطاعات 
بيد  يدا  السعي  هذا  فلنكمل  االمنية.  وحتى 
للوصول بلبنان اىل بر االمان. اشكركم عىل هذا 
الحفل املميز، وادعو الله ان يوفقكم ويوفقنا ملا 

فيه خري هذا البلد وامنه".
 ختاما، جرى تبادل للدروع التكرميية بني اللواء 

ابراهيم والصباح.

زيارة اللواء عباس ابراهيم شارحني له معاناتنا 
الصناعة يف ظل ماليني  وخطورة توقف هذه 
العاملني  واالف  البلد  تدخل  التي  الدوالرات 
اضافة  القطاع،  هذا  من  يعيشون  الذي 
العرب  الفنيني  من  بالعديد  االستعانة  اىل 
االمر  القطاع،  هذا  يف  والنجوم  واالجانب 
الذي يحقق دورة اقتصادية كاملة مهمة جدا 
القتصاد البلد. لقد ارسنا اللواء عباس بتفهمه 
الرؤيوي الهمية صناعتنا،  لظروفنا واستيعابه 
يف  لنا  اساسيا  داعام  كان  اللحظة  تلك  ومنذ 
تسهيل جميع املهامت لتستمر هذه الصناعة، 
حتى انه قام بتطوير بعض بنود القوانني ليك 

تخدم صناعتنا".
رجل  ابراهيم  عباس  اللواء  "سعادة  ان  واكد 
اىل  وقف  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  وطني 
جانبنا ولوال اميانه ملا استطعنا ان نستمر وننجز 
ونواجه كل االزمات وننجح يف لبنان وخارجه. 
وبدعم رجال دولة حقيقيني استطعنا انا وزماليئ 
ان نكمل املسرية، وان نحّول لبنان اىل استوديو 
تصوير يجذب كبار املنتجني العرب من سوريا، 
مرص، السعودية واملغرب العريب. ولعل افتتاح 
االتحاد العام للمنتجني العرب مقر بريوت بدعم 
تكريم  مثابة  هو  العربية  الدول  جامعة  من 
بهذه  القيام  اجل  من  تضافرت  عدة،  لجهود 
الصناعة التي تشكل رأس مال اساسيا وناجحا 

يف االقتصاد اللبناين".
بالقول:  ابراهيم  اللواء  اىل  الصباح  وتوجه 
اللبنانيني  املنتجني  زماليئ  وباسم  "باسمي 
بريوت،  يف  العرب  للمنتجني  العام  واالتحاد 
ممثال بجميع اعضائه، نشكرك  سعادة اللواء 
عباس ابراهيم ونقدر جهودك النموذجية يف 
خدمة صناعة الوطن. عىل امل ان يسري عىل 
ان  بهدف  القرار  مراكز  يف  هم  من  خطاك 

ليصبح عىل مستوى طموح  البلد  بهذا  نقوم 
واحالم شبابنا".

ثم كانت كلمة للواء ابراهيم قال فيها: "اقف 
بينكم اليوم مكرما وانتم من يستحق التكريم. 
السينامئية من  الصناعة  كيف ال، وقد حولتم 
عمل فني بامتياز، اىل خدمة مجتمعية تساهم، 

اىل جانب االبداع، يف: 
كان  وان  حتى  والتثقيف،  الوعي  خلق  اوال: 
هذا  ان  غري  التسلية،  مجرد  املشاهد  هدف 
املنتج يعمل بطريقة او باخرى عىل دفعه اىل 
التفكري، وتثقيفه كام اىل اظهار مشاعره. ناهيك 
لالفات  السلبية  االثار  حول  الوعي  خلق  عن 

املجتمعية.
تاريخ  اظهار  عرب  باملايض،  الحارض  ربط  ثانيا: 
فكل  ثقافاتها.  وتعريف  املختلفة  الحضارات 
فيلم سيناميئ يدل عىل ثقافة معديه، ويعكس 

حضارة البلد وتاريخه كام عاداته وتقاليده.

ثالثا: تنويع الصناعة وتعزيز االقتصاد. فاالنتاج 
يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة مام يؤّمن 
فرص عمل للعديد من الناس، كام يرفد الدورة 

االقتصادية بوسائل دعم مختلفة".
للمنتجني  العام  باالتحاد  لبنان  "تربط  اضاف: 
العرب عالقة ود ومحبة ما كففتم عن اظهارها 
ابدا. وما توقيعكم بروتوكول التعاون مع وزارة 

تكريم

االقتصادية عىل االطالق. فكان امامنا كاصحاب 
نختار  اما  اثنني،  من  خيار  البلد  يف  مؤسسات 
املصلحة الشخصية مبا معناه نرتك البلد يف ظل 
عروض مغرية عدة من دول عربية واوروبية او 
مواجهة االزمة واعتبار هذا الوطن مسؤوليتنا 

جميعا ال نتخىل عنه يف فرتات ضعفه".
مترضرة  كانت  صناعتنا  ان  "صحيح  اضاف: 
قررنا  ولكن  اللبنانية،  الصناعات  كمعظم 
يف  نقف  ان  اللبنانيني،  املنتجني  وزماليئ  انا 
وقد  الصعوبات.  كل  ونزعزع  العاصفة  وجه 
نجحنا بجهود وزارة الداخلية اللبنانية وقيادة 
الجيش واالمن العام اللبناين ووزارات الصناعة 
بصناعتنا،  اميانهم  ولوال  واالعالم  والسياحة 
االزمات  ان  اذكر  ان نستمر. كام  استطعنا  ملا 
اشتدت علينا منذ نحو ثالث سنوات، خصوصا 

بعد جائحة كورونا".
لنا ان ذهبنا اىل  انه "سبق  واشار الصباح اىل 

وصادق الصباح.اللواء ابراهيم يلقي كلمته.

اللواء ابراهيم يتفقد اقسام االنتاج.

متوسطا الحضور يف مقدمهم وزيرا االعالم والصناعة.

آن االوان لطي صفحة 
التباعد والذهاب الى االتحاد 

على قلب ومصير واحد
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احيت الزالزل الطبيعية العنيفة التي رضبت تركيا وسوريا منذ 6 شباط املايض، وما خلفته تردداتها عىل االرايض اللبنانية، 
االهتامم بالهيئات واملؤسسات التي انشئت ملواجهة هذه الكوارث والحد من مخاطرها. فتوجهت االنظار اىل لجنة تنسيق 

عمليات مواجهة الكوارث واالزمات الوطنية التي تعمل ضمن وحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة الحكومة 

"األمن العام" تعاين إستعدادات لجنة مواجهة الكوارث 
اللواء املصطفى: لدينا خطة إستجابة ملواجهة أي طارئ 

اجل  من   2010 عام  اللجنة  هذه  تأسست 
تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية عىل الحد من 
االمم  برنامج  مع  بالرشاكة  الكوارث،  مخاطر 

املتحدة االمنايئ.
اىل  العام"  "االمن  سعت  الخلفيات،  هذه  عىل 
استقصاء مدى جهوز اللجنة ملواجهة اي طارىء 
ميكن ان تتسبب به الزالزل يف حال اصابت لبنان 
هو  وما  الجوار،  دول  يف  املتوقعة  الرتددات  او 
متوافر من قدرات تؤهل الوزارات واملؤسسات 
من  للحد  الخدمات  افضل  لتقديم  املعنية 
مخاطرها وتقديم العون اىل املترضرين. وعليه، 
التقت االمني العام للمجلس االعىل للدفاع اللواء 

محمد املصطفى بصفته رئيسا لها. 

يف  املعنية  االجهزة  تكون  ان  الطبيعي  من   ■
مواجهة الكوارث يف حالة استنفار قصوى، ما هو 
حجم الجهوز تجاه ما يحصل من زالزل وهزات؟ 
□ نحن كلجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث 
واالزمات الوطنية، جاهزون لكل اشكال املواجهة 
عىل  بناء  تجتمع  اللجنة  طارئ.  اي حدث  مع 
رئيسها  او  الوزراء  مجلس  رئيس  من  دعوة 
االمني العام للمجلس االعىل للدفاع، بعد تلقيها 
ان  يحتمل  لحدث  مؤرش  او  مسبق  انذار  اي 
يؤدي اىل ما يشكل خطرا عىل البالد واملواطنني 
واملقيمني عىل اراضينا. وهي تضم ممثلني عن 
والعسكرية  االمنية  واالجهزة  الوزارات  كل 
والدفاع املدين والصليب االحمر. يرتأسها االمني 
العام للمجلس االعىل للدفاع، وتعقد اجتامعاتها 
الرسايا  يف  القامئة  الوطنية  العمليات  غرفة  يف 
بحجم  قياسا  متعددة  مهامتنا  الحكومية. 
اي  مواجهة  يف  عاتقنا  عىل  امللقاة  املسؤوليات 
حادث، سواء كان طارئا او متوقعا، فيام حددت 
مهامتها القرارات التي صدرت عند انشائها. وهي 
حصول  او  احتامل  عن  املعلومات  بتلقي  تبدأ 

جميع  وانذار  ابالغ   بعدها  لتتوىل  كارثة،  اي 
واملؤسسات  والهيئات  واملؤسسات  االدارات 
الفورية، كذلك االرشاف  التدابري  املعنية التخاذ 
وتفعيل كل اشكال التواصل والتنسيق بني اجهزة 
التدخل كافة خالل العملية مبختلف مراحلها، ايا 
املهمة  تنفيذ  يكن حجمها ومخاطرها اىل حني 
كاملة. لدينا خطة استجابة وطنية خالل الكوارث 
بحصول  يتعلق  االمر  كان  اذا  السيام  واالزمات 
كارثة او زلزال، وهي معممة عىل كل الوزارات 
مبوجبها  حددت  بالتنفيذ،  املعنية  واالجهزة 
مسؤوليات جميع املعنيني باملهمة وفق مهام كل 
منها واختصاصه وقدراته، وهي تحدد واجبات 
رافقت  التي  الظروف  فرضت  وقد  منهم.  كل 
وقوع زلزايل تركيا وسوريا تفعيلها بالشكل املالئم 
مواجهتها.  علينا  التي  التحديات  بحجم  قياسا 
لقد عقدنا سلسلة من االجتامعات للتأكد من 
جهوز كل جهاز ومعرفة وجهة مهامته بشكل 
دقيق للغاية بطريقة توفر التكامل بني الجميع. 
لدى اللجنة املركزية املوجودة يف الرسايا ويف كل 
الكوارث  ادارة  مهمتها  فرعية  لجنة  محافظة، 
ومواجهة نتائجها، وتضم كل منها غرفة عمليات 
فرعية يرأسها املحافظ، تم تفعيلها منذ حصول 
الزالزل االخرية وتردداتها التي بدأت يف 6 شباط 
املايض، وهي تقوم بنشاطها وعىل اتم االستعداد 

للقيام مبهامها.

■ هناك قلق فعيل من حجم الرتددات الزلزالية، 
فكيف اذا تعرضنا لها مبارشة يف منطقة قريبة 

من لبنان؟ 
□ نقدر هذه الظروف ونتفهمها، وبناء عىل هذه 
املعطيات وعىل توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقايت، عقدت اللجنة اجتامعا طارئا يف 
الزالزل يف تركيا وسوريا وتردداتها  تاريخ وقوع 
منذ 6 شباط وما تالها. وهي اجتامعات اسبوعية 

مستمرة بهدف تنسيق وحشد جهود استجابة 
يعرف  الجميع  املعنية.  واالجهزة  الوزارات  كل 
اي  يف  الحصول  وارد  مبارشة  لهزة  التعرض  ان 
لحظة، وهو امر يؤكده املركز الوطني للبحوث 
ألي  استعدادا  الجيوفيزياء.  مركز   - العلمية 
طارىء، تم تفعيل الخطة املوضوعة واملعممة 
وفق املعطيات الجديدة مبا تتضمنه من خطوات 
مسبقة قبل حصول الكارثة وخاللها، واالجراءات 
تيل  التي  التعايف  مرحلة  اتباعها يف  يجب  التي 
حصول الكارثة. لذلك، تم نرش ارشادات وقائية 
املختلفة،  االعالم  ووسائل  االعالم  وزارة  عرب 
ليتم  واملقيمني  اللبنانيني  جميع  اىل  موجهة 
باالشرتاك  كارثة،  اي  حال حصول  يف  بها  االخذ 
هذه  حرّض  الذي  اللبناين  االحمر  الصليب  مع 
االرشادات. ويف حال شهدنا ردة فعل صحيحة 
تجاه ما هو محتمل حصوله، تخفف بشكل كبري 

من االرضار اىل الحد املطلوب. 

■ كيف السبيل اىل تدارك مخاطر وجود االف 
التعامل  القدرة عىل  وانعدام  املتصدعة  االبنية 

مع الكوارث الكربى؟ 
□ نحن متنبهون ملخاطر وجود مثل هذه االبنية 
هذا  ملواجهة  لبنان.  من  مختلفة  مناطق  يف 
ممكن،  حادث  اي  آثار  من  والتخفيف  الواقع 
نحن ملتزمون تطبيق ما قال به القرار الصادر 
 /6 بتاريخ   30 رقم  تحت  الوزراء  مجلس  عن 
2023/2 الذي تم مبوجبه تكليف الهيئة العليا 
لالغاثة للقيام مبا يلزم، بالتعاون والتنسيق مع 
نقابتي املهندسني يف بريوت وطرابلس والبلديات 
الجراء  الوطن،  مساحة  عىل  االمنية  واالجهزة 
الصالحة  وغري  املتصدعة  لالبنية  شامل  مسح 
التي يتم  بالنتائج  للسكن، ورفع تقرير مفصل 
احصائها  اىل  باالضافة  ويتضمن  اليها.  التوصل 
مجلس  اىل  التقديرية  التكاليف  دقيق،  بشكل 

الوزراء ليكون عىل بينة من الواقع الذي تعيشه 
املخاطر  تحديد  يسهل  ما  وهو  املناطق  بعض 
املتوقعة. علام ان مثل هذه الخطوات ال تدخل 
يف  صميم عمل لجنة تنسيق عمليات مواجهة 
االيعاز  تم  انه  اال  الوطنية،  واالزمات  الكوارث 
اىل جميع املحافظني للقيام بدورهم من خالل 
تنفيذ  بهدف  منهم،  لدى كل  املتاحة  القدرات 

قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. 

هيئات  مع  القائم  التنسيق  حجم  هو  ما   ■
من  وهل  صديقة،  او  قريبة  دول  يف  مامثلة 

تجارب سابقة اثبتت فاعلية هذا التنسيق؟ 
مع  ومستدام  دائم  تنسيق  هناك  بالتأكيد   □
هيئات مامثلة نتشارك معها املسؤوليات عينها، 
وهي قامئة يف دول قريبة او صديقة. وهنا اشري 
اىل التعاون القائم مع االتحاد االورويب عرب آلية 
تجربتها  التي متت  وهي  االوروبية،  االستجابة 
اكرث من مرة، منها تلك التي قادت اىل استقدام 
طائرات متخصصة للمساعدة يف اخامد الحرائق 
التي انترشت يف مناطق عدة يف لبنان عام 2019. 
كام ترجمنا هذه االتفاقيات ابان جائحة كورونا 
التي اجتاحت العامل قبل سنوات وموجة الكولريا 
التي وفرت لنا مساعدات طبية  االخرية، وهي 
ومعونات مختلفة طبية وغري طبية ساهمت يف 
مواجهة ما تسببت به الجائحتان والتخفيف من 

ايضا توزيع  املساعدات املختلفة عىل انواعها 
عىل املواطنني. 

■ ما هي الخالصات التي انتهت اليها الهيئة بعد 
مشاركة الفرق اللبنانية يف املناطق التي تعرضت 

للزالزل يف تركيا وسوريا؟ 
□ كان للتجارب التي خاضتها الفرق اللبنانية 
لكيفية  فهمنا  عىل  كبري  اثر  وسوريا  تركيا  يف 
املستويني  اليها عىل  االشارة  املواجهة، وميكن 
العميل والنظري. عمليا اكتسبت جميع عنارص 
الفرق التي شاركت يف املهامت االنقاذية التي 
قامت بها  يف تركيا وسوريا خربة عملية ميكن 
تصنيفها عىل مستوى مهامت البحث واالنقاذ 
تحت املباين املنهارة جزئيا او كليا يف املناطق 
رسعة  كيفية  عىل  اعتادت  كام  املنكوبة. 
االستجابة للتدخل والتحضري يف ظروف اقليمية 
ومناخية ولغوية مختلفة، فرتكيا غري معتادة 
عليها سابقا، السيام  وان  جميع العنارص عملت 
ضمن فريق عمل واحد. نظريا انتهت التجربة 
االستجابة  خطة  تفعيل  رضورة  اكدت  التي 
املهام  توزيع  وكيفية  حينه،  اىل  املوضوعة 
التي ميكن ان تقوم بها كل وزارة او مؤسسة 
ووفقا  اختصاصاتها،  اختالف  عىل  جهاز  او 
لقدراتها للقيام مبا هو مطلوب منها يف افضل 
االطراف  كل  عىل  كذلك  املمكنة.  الظروف 
املعنيني االستعداد والتحضري جيدا، وان يكونوا 
عىل استعداد تام ملواجهة مثل هذه الكوارث، 
وذلك من ضمن االمكانات املتوافرة لدى كل 
منها مع رضورة السعي اىل  تأمني افضل الصيغ 
لالستعانة باملتطوعني وضامن مشاركتهم ضمن 
اللوجستية  االجهزة املعنية، وتوفري املقومات 
القادرة  الهندسية  االليات  وجود  تفرض  التي 
عىل املشاركة يف اعامل البحث واالنقاذ، وتجهيز 
اماكن االيواء املسبقة وتحديد مواقعها مسبقا، 
واملترضرين  املرشدين  اليواء  مؤهلة  لتكون 
وتقديم العون الطبي الفوري املطلوب ملعالجة  
ينبغي عىل  انه  التجربة  اكدت  املصابني. كام 
ان  املحافظات،  يف  الفرعية  العمليات  غرف 
تكون عىل اتم االستعداد ملواجهة اي طارىء 
لها  الالزم  الدعم  تأمني  مع  حجمه،  يكن  ايا 
املركزية  العمليات  غرفة  مع  عملها  وتنسيق 

عىل مختلف املستويات.

مقابلة
جورج شاهني 

االمني العام للمجلس االعىل للدفاع اللواء محمد املصطفى.

اثارهام. اىل هذه التفاهامت واالتفاقيات، لدينا 
اكرث من اتفاقية ثنائية بني لبنان ودول صديقة 
تتناول كيفية مواجهة حرائق الغابات املتوقعة، 
وهي اتفاقيات جرى العمل مبوجبها مع كل من 

قربص، مرص واالردن.

■ ما هو الدور الذي لعبته اللجنة بعد تفجري 
مرفأ بريوت، وما هي التجارب املستقاة منها؟ 

يف  االنفجار  لحصول  االوىل  اللحظات  يف   □
غرفة  ومعها  اللجنة  عمل  تفعيل  تم  املرفأ، 
العمليات املركزي ملواجهة االثار املدمرة التي 
بها، مبا منتلك من قدرات مع جميع  تسبب 
يف  حصل  ما  املعنية.  واملؤسسات  الوزارات 
حينه، ان مجلس الوزراء اعلن بعد يومني من 
حصول االنفجار عن حالة الطوارئ يف منطقة 
تسلم  وعندها  املترضرة،  واملناطق  بريوت 
الجيش املهام املنوطة به يف مثل هذه الحاالت 
االستثنائية. وعليه، توقف عمل اللجنة عمال 
من  بد  ال  االجراءات.  هذه  مثل  تفرضه  مبا 
التأكيد بأنه كان للجيش الدور االكرب يف تطبيق 
مضمون خطة االستجابة الوطنية التي نعمل 
مبوجبها وتنسيق عمل كل االجهزة املعنية التي 
املرفأ. اىل هذه املهامت،  كانت تعمل ضمن 
قام الجيش ايضا باجراء كشوفات ميدانية عىل 
وتوىل  االنفجار،  نتيجة  ترضرت  التي  املباين 
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تنص املادة 19 من االعالن العاملي لحقوق االنسان عىل ان "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبري، ويشمل 
بأية  االخرين،  اىل  ونقلها  وتلقيها  واالفكار  االنباء  التامس  ويف  مضايقة،  دون  من  االراء  اعتناق  يف  الحق حريته  هذا 

وسيلة ودومنا اعتبار للحدود"

اإلعالم اللبناني بني املحّرمات واملمارسات في بلد الحرّيات
مشروع جديد في األدراج واستنساب سياسي في القديم

رئيس املجلس الوطني لالعالم عبدالهادي محفوظ.

رشيعة  يف  مصان  الرأي  عن  التعبري  حق 
منه  وينبثق  عامليا،  االنسان  حقوق 
صحافيني  من  واالعالميني  االعالم  حق 
مينع  مل  ذلك  لكن  وغريهم.  ومدونني 
وتحديد  رؤيته،  اختيار  من  مجتمع  كل 
الضوابط  بعض  وادراج  االعالمي،  نظامه 
يجب  ال  التي  املحرمات  من  يراها  التي 
مقاربتها. فقد اعترب لبنان منذ خمسينات 
ما  اذا  الحريات  بلد  بأنه  املايض  القرن 
ومجتمعات  حكومات  مبامرسات  قورن 
البالد املحيطة به. لقد شهد فورة اعالمية 
وبات  اللبنانية،  للصحافة  عربيا  وانتشارا 
الحر  للتعبري  مفتوحة  كساحة  اليه  ينظر 
اعالمه  وسائل  تتمتع  فيام  الرأي،  عن 
املواضيع  مختلف  تناولها  يف  عال  بسقف 

السيام السياسية منها.
منذ االستقالل حتى اليوم، وضعت قوانني 
عليها  تعديالت  واجريت  للمطبوعات 
الليربالية، اال ان الجدال  معتمدة النظرية 
مثل  اساسية  مبادئ  حول  قامئا  يزال  ال 
الدور  وحول  وحدودها،  االعالم  حرية 
الوسائل  هذه  به  تقوم  الذي  الفعيل 
مفصلية  محطات  يف  عرضة  كانت  التي 
بوطنيتها  للتشكيك  لبنان  تاريخ  من 

ومسؤوليتها. 
عىل  بنوده  احد  يف  الطائف  اتفاق  نص 
االعالم  وسائل  جميع  تنظيم  "اعادة 
يخدم  ومبا  املسؤولة  الحرية  اطار  يف 
التوجهات الوفاقية وانهاء حالة الحرب". 
االعالم  قانون   1994 عام  صدر  ثم 
شكل  الذي   382 رقم  واملسموع  املريئ 
االعالمية،  الحريات  طريق  عىل  خطوة 
تنظيم  اعادة  من  فعال  يتمكن  مل  انه  اال 
اليوم  فحتى  االعالمي.  للقطاع  حقيقية 

ويشدد  به،  املوثوق  املصدر  واىل  ودقتها 
منها  اعالمية  ضوابط  عىل  القانون 
االخالقية  واملعايري  الصدقية،  املوضوعية، 
القانون  هذا  يف  املحرمات  من  واملهنية. 
وعدم  الطوائفية  او  السياسية  االثارة 
التعرض باالساءة اىل الغري والقدح والذم 
االخبار  وتحديدا  لالشاعات  والرتويج 
التعرض باالساءة اىل عالقات  او  الكاذبة، 
ترض  اعالنات  بث  او  العربية،  لبنان 
التي  االباحية   االفالم  وايضا  باالطفال، 
تدعو اىل االثارة. يف القانون اللبناين ايضا، 
االطالع  يف  املواطن  حق  عىل  يشدد  نص 
والتساوي  التعبري  وحق  واالستطالع 
اىل  اعالمية  مؤسسة  اساءت  اذا  اي  فيه، 
يقوم  ان  الشخص  لهذا  يحق  ما  شخص 
نفسها  املؤسسة  شاشة  عىل  بالتعبري 
املسائل  هي  هذه  به.  ويؤمن  يقول  مبا 
عموما  اللبناين  القانون  عليها  يشدد  التي 
االعالمية،  الرشف  مواثيق  عليها  وتشدد 
كذلك هناك امور ترتبط بنوع من الرقابة 
ما  وبقدر  االعالمية.  للمؤسسات  الذاتية 
يتم احرتام هذه املقاييس او االعتبارات، 
بقدر ما يزدهر االعالم اللبناين ألنه تورط 
طائفيا  اعالما  كونه  يف  االخرية  االونة  يف 
اىل حد ما  يف البعض منه، او حاجته اىل 
القانون  يف  مرشوعة  غري  مالية  مصادر 
الذي ينص عىل ان املصادر املالية لالعالم 
الدرامية  والصناعة  االعالن  عىل  تقترص 
االعالم  اما  واملسموع.  املريئ  االعالم  يف 
ومبيع  االعالن  عىل  فيقترص  املكتوب 
تكلف  الصحيفة  اصبحت  وقد  الصحف، 
االعالن صعب  ان  علام  اكرث من سعرها. 
اقتصادية  دورة  من  هناك  ليس  اذ  جدا، 
املالية  املصادر  تؤّمن  ان  تستطيع  لبنانية 

االعالم  اىل  بالنسبة  املكتوب.  لالعالن 
يف  كبرية  هناك صعوبة  واملسموع،  املريئ 
الصناعة الدرامية ويف االعالن ألن مصدره 
اما الداخل وهو ضعيف جدا، او الخارج 
يستخدم  اصبح  الذي  تحديدا  الخليجي 
والوسائل  املصادر  من  كمصدر  االعالن 
يعطيه  الذي  البلد  تخدم  التي  السياسية 
االعالم  واقع  ان  اعتقد  لذلك  االعالن. 
عودة  يفرتض  مام  جدا،  صعب  اللبناين 
دوره وعودة الدولة وانتخاب رئيس اوال 
ما  تعالج  داخلية  تسويات  يف  والدخول 

نحن فيه حاليا.

الذي  االعالم  قانون  عن  تتحدثون   ■
عليه  تعديالت  ادخال  الرضوري  بات من 
ظل  يف  نعيشه  الذي  الواقع  مع  تتناسب 
انتشار املواقع االلكرتونية مواقع التواصل 

االجتامعي؟
ومواقع  االلكرتوين  االعالمي  الواقع   □
يف  طاغية  اصبحت  االجتامعي  التواصل 
لبنان. هناك اكرث من 1000 موقع اعالمي 
مع  كثرية  اتصاالت  جرت  وقد  الكرتوين، 
اىل  التوصل  وتم  االلكرتونية  املواقع 
واىل  املواقع  هذه  مع  اعالمي  بروتوكول 

االعالم الحر يرتكز على 
صحة املعلومة ودقتها 

وعلى املصدر املوثوق به

التقدم  مل يتم اقرار قانون جديد يواكب 
الحاصل عىل مستوى العامل، خصوصا عىل 

الرقمي. املستوى 
يف  املوحد  االعالم  قانون  مرشوع  يزال  ال 
لبنان يعرض للمناقشة منذ سنوات يف اكرث 
نيابية.  اكرث من دورة  اعالم ويف  لجنة  من 
فكلام اىت وزير اعالم يطرح تعديالت، فيام 
القانون يقبع اليوم يف ادراج لجنة االدارة 
كالتايل:  فهو  االعالمي  الواقع  اما  والعدل. 
الصحف منظمة مبوجب قانون املطبوعات، 
منظمة  فهي  واالذاعات  التلفزيونات  اما 
املواقع  واملسموع.  املريئ  قانون  مبوجب 
مبوجب  منظمة  ليست  االلكرتونية 
الصحافة  عىل  تفرض  فيام  قانون،  اي 
القانون،  يف  حددت  محرمات  والصحافيني 

اال ان تطبيقها فضفاض واستنسايب. 
رئيس  مع  حوارا  اجرت  العام"  "االمن 
عبدالهادي  لالعالم  الوطني  املجلس 
محفوظ الذي تحدث عن هذه املحرمات 
والتحديات التي تواجه القطاع االعالمي.

عىل  يجب  التي  املحرمات  هي  ما   ■
املجتمع  يف  تجاوزها  عدم  االعالم  وسائل 

اللبناين؟
رقم  اللبناين  االعالم  قانون  يعترب   □
االعالم  ان  املطبوعات  وقانون   94/382
عن  مييزه  ما  وهذا  حر،  اعالم  اللبناين 
االعالم  ان  اذ  العربية.  وبيئته  محيطه 
اعالم  انه  عليه  يغلب  املحيط  هذا  يف 
املهم  لبنان  موقع  كان  هنا  من  الحاكم، 
حرا  اعالما  كونه  املنطقة  يف  االعالم  يف 
امكان  العرب  املواطنني  كل  فيه  يجد 
االعالم  لكن  اعالمه.  وسائل  عرب  التعبري 
املعلومة  لبنان عىل صحة  يرتكز يف  الحر 

املجلس  جانب  من  اعالمي  رشف  ميثاق 
االتفاق  فيه  التحديد  تم  لالعالم  الوطني 
املواد  احرتام  منها  كثرية،  نقاط  عىل 
لجهة  واملسموع  املريئ  قانون  يف  الواردة 
وتاليف  والصدقية  والشفافية  املوضوعية 
من  هناك  ليس  لكن  الكاذبة،  االخبار 
املواقع  عمل  يحكم  فعيل  قانون  نص 
االعالم  قانون  مرشوع  هناك  االلكرتونية. 
والعدل  االدارة  لجنة  يف  املوجود  املوحد 
كل  تحل  عندها  اقراره.  ينبغي  حاليا 
يخرج  ذلك  عند  ألنه  االعالمية  املشاكل 
وااللكرتوين  واملسموع  املريئ  االعالم 
السيايس،  االستنساب  من  املكتوب  وحتى 
الرسال  حاجة  هناك  يعود  ال  وبالتايل 
تقرها.  ال  او  تقرها  الحكومة  اىل  توصية 

بالقانون  ملزمة  املسائل  تصبح  عندها 
كبرية،  مبخالفات  تقوم  التي  لالطراف 
لبنان  يف  الحال  عليه  هو  ليس  ما  وهذا 
الدولة غائبة وضائعة ومشتتة،  حاليا ألن 
الواقع  االمر  مؤسسات  تفرض  وبالتايل 

نفسها عىل الجميع.

عدم  ووجوب  االعالم  قانون  مثة  لكن   ■
والتعبري  الرأي  حرية  وهناك  مخالفته 
التي يكفلها الدستور اللبناين، فكيف ميكن 

املواءمة بينهام عند اي مخالفة؟ 
بالحريات  يتسلح  الكل  لالسف   □
هذا  لكن  مرشوع.  حق  وهو  االعالمية 
الحرية  الحق ال يعود يجوز عندما تصبح 
االعالمية مدخال للقدح والذم او االساءة 
واالضاليل.  االكاذيب  لنرش  او  لالخر، 
كثرية  وطوائفية  سياسية  حاميات  هناك 
للمواقع االعالمية، وال ميكن الخروج منها 
وشفافة،  قادرة  عادلة  حقيقية  بدولة  اال 
وهذا ما ينبغي ان يكون عنرص ضغط من 
اىل  الدعوة  اي  اللبنانيني،  املواطنني  جميع 

اعالن املواطنة واىل حامية كل مواطن.

املطبوعات  قانون  حول  النقاش   ■
يف  يعود  املطبوعات  محكمة  واختصاص 

كل مرة تحال قضية اليها، ما السبب؟
يف  موحد  اعالم  قانون  مرشوع  هناك   □
القراره.  الضغط  ينبغي  النواب  مجلس 
االعالم  لجنة  من  القانون  هذا  خرج 
ايجايب،  امر  االفرقاء وهذا  مبوافقة جميع 
لكنه االن يستقر يف لجنة االدارة والعدل 
من دون تحريك منذ ما يقارب 5 سنوات، 
ملعالجة  الكافية  االجوبة  فيه  نجد  ألننا 
تدخل  اي  دون  من  االعالمية  املشاكل 
او  سيايس  او  قضايئ  استنساب  او  سيايس 

ما شابه ذلك.

الرسمي  االعالم  واقع  اىل  هنا  ندخل   ■
امل  سنوات،  منذ  املسؤولون  اهمله  الذي 

يحن الوقت لتفعيل دوره؟ 
لالعالم  حاليا  نادرة  فرصة  هناك   □

االعالم.  يف  مكانه  يأخذ  ألن  الرسمي 

الشدياق  ميرنا 

مقابلة
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يف  االول  الرسمي  لبنان  تلفزيون  كان 
الرسمي  االعالم  اهمية  ان  لذلك  نشأته، 
سياسات  يتبنى  ال  املواطنة،  اعالم  هو 
وبالتايل  تلك،  او  الطائفة  لهذه  طائفية 
ميكنه ان يكون االعالم االول اذا لقي دعم 
جهات الدولة عىل اختالفها. هذا ما ليس 
اعالم  من  ال مخرج  اذ  حاليا،  الحال  عليه 
للجميع،  مفتوح  شفاف  وعدالة  مواطنة 
وهذا هو واقع تلفزيون لبنان لكنه يعاين 
تدخالت  ومن  هائلة  مالية  مشاكل  من 
ينبغي  مكانها.  غري  يف  وطائفية  سياسية 
الضغوط  هذه  من  االعالم  هذا  تحييد 
الالزمة  االموال  كل  وتوفري  الخارجية 

الشغور  ظل  يف  اليوم  االعالم  دور  ما   ■
الرئايس والوضع الراهن يف لبنان؟

بتهدئة  يكون  ان  يجب  االعالم  دور   □
الحوار  اىل  والدعوة  الحامية  الرؤوس 
لبنان  ان  وادراك  املتبادلة،  والتنازالت 
وحدته  استعاد  اذا  اال  يقوم  ان  ميكن  ال 
الداخلية، فالخطر يتهدد الجميع وعىل هذا 
الرسمي  التلفزيون  دور  ان  اعتقد  الصعيد 
مهم جدا كذلك دور املؤسسات التلفزيونية 
عىل اختالفها، علام انه موضوع معالجة او 
االعالم  وزير  جانب  من  حامية  نار  عىل 
حاليا. االعالم ميكن ان يكون بناء او هداما 
ان  واعتقد  له،  تعطى  التي  للوظيفة  وفقا 
هناك تعاونا يحصل حاليا بني وزارة االعالم 
واملؤسسات  لالعالم  الوطني  واملجلس 
وااللكرتونية  واملكتوبة  واملسموعة  املرئية 
الصحافة  نقابتي  مع  وايضا  اختالفها،  عىل 
السياسة  تكون  ان  اجل  من  واملحررين 
االعالمية يف لبنان سياسة تأخذ يف االعتبار 
البناء وليس الهدم، خصوصا يف ظل املرحلة 
الدعوة  يتطلب  مام  نعيشها  التي  الصعبة 
املوضوعية  باملعالجات  والقيام  الحوار  اىل 

لكل القضايا املطروحة.

■ عقدت اجتامعات مع ممثيل املؤسسات 
مبواثيق  منها  تخرجون  وكنتم  االعالمية 

رشف، لكن اىل اي حد يتم تطبيقها؟
الرشف  مواثيق  لتطبيق  استعداد  هناك   □
اننا  يدرك  بدأ  الجميع  ألن  الواقع،  ارض  عىل 
مواقع  ال  احدا،  تستثني  ال  خطرة  مرحلة  يف 
اعالمية ومؤسسات اعالمية، وال مجتمعا مدنيا 
وال سياسيا وال حتى عسكريا. نحن عىل فوهة 
بركان يف البلد ما يفرتض دور النخب تحديدا يف 
تعميم الوعي لدى الناس، واخذ البلد اىل املكان 
الصحيح الذي ينتظره كل اللبنانيني. املؤسسات 
االعالمية ميكن ان تكون صانعة التغيري وصانعة 
الرأي العام، وبالتايل ان البلد يحتاج اىل استعادة 
ونبذ  املواطنة  فكرة  تعميق  واىل  وحدته 
الطائفية سواء السياسية او الدينية، واىل اعتبار 
انه ال ميكن ان يقوم هذا البلد اال عىل التوافق 
ألن كل املشاريع الطائفية ال تؤدي ال اىل حامية 

الوطن وال اىل حامية الطوائف. 

الجميلة  لبنان  صورة  اجل  من  الطالقه، 
االعالم  دور  واستعادة  نعرفها  كنا  التي 
واملحيط  املنطقة  يف  فاعل  كاعالم  اللبناين 

ويف لبنان بالذات.

بعض االعالم اللبناني 
تورط في االونة االخيرة 
في كونه اعالما طائفيا 
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املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

دخول

مغادرة

املجموع

184127

195752

379879

150140

150857

300997

61989

66631

128620

396256

413240

809496

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من  2022/01/15 لغاية 2023/02/15

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2022/01/15 لغاية 2023/02/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2022/01/15 لغاية 2023/02/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

8اثيوبية
2اردنية

1اوزباكستانية
7ايرانية

1بريطانية
1بلجيكية

5بنغالدشية
1دومينيكانية

2روسية

7اثيوبية
3اردنية

1اوسترالية
1المانيا

4ايرانية
1بلجيكية

4بنغالدشية
1توغولية
1دانمركية
4سودانية

14سودانية
283سورية

2سيراليونية
10عراقية

1فلسطينية
1فلسطينية دانمركية

2فلسطينية من دون اوراق
2فلسطينية سورية
31فلسطينية الجئة

305سورية
4سيراليونية

1سري النكية
19عراقية
2غانية

1فلسطينية
1فلسطينية دانمركية

3فلسطينية من دون اوراق
1فلسطينية سلطة

5فلسطينية سورية

2قيد الدرس
1كينية

1كويتية
131لبنانية

7مصرية
2مغربية

8مكتوم القيد
1يمنية

527العدد االجمالي

33فلسطينية الجئة
1فيليبينية

2قيد الدرس
1كاميرونية

134لبنانية
7مصرية
3مغربية

9مكتوم القيد
2يمنية

561العدد االجمالي

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2023/01/16 لغاية 2023/02/15

العددالعددالعدد
1616اثيوبية
506كينية

217بنغالدشية
201فيليبينية

164سيراليونية
69بنينية

59سري النكية
55كاميرون
35توغولية
23فرنسية
23هندية

9روسية
7اوزباكستان
6بوركينابية

5اوكرانية
5بيالروسيا

5غامبية

4ايطالية
4سنغالية
4صربيا

4ملغاشية
3اسبانية

3سويسرية
3كيرغيزية

2المانية
2تايالندية

2تركية
2دانماركية
2دومينيكية

2غانية
2كازاخستان
1اذربيجانية
1اندونيسية
1اوغندية

1ايرانية
1باكستانية
1بريطانية
1بلجيكية
1بولونية
1تشادية

1رومانية
1سويدية

1غينيا بيساو
1نمساوية
1هولندية
1يونانية

3059المجموع

الدولةالدولةالدولة

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2022/01/16 لغاية 2023/02/15

95مرصية
10سورية
4مغربية
3تونسية

2جزائرية
2سودانية
116املجموع

الدولةالدولة العددالعدد
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66

الوثائق المزّورة
67

املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

262313املانيا
412310سوريا

2215 ايطاليا
415االمارات العربية

314بريطانيا
118382537املجموع

جدول اجاميل بالوثائق املزّورة املضبوطة ألول 5 دول يف الدوائر واملراكز الحدودية: كانون الثاين 2023

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

كانون الثاين 2023

رسم بياين بعدد 
الوثائق املزّورة تبعاً 

للجنسية السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

كانون الثاين 2023

 عدد الوثائق السورية املزورة 
بحسب النوع واملركز الحدودي: كانون الثاين 2023

مقارنة بني عدد الوثائق املزورة 
املضبوطة لشهر كانون الثاين 

2022 والشهر نفسه 
من العام 2023

مقارنة مع عدد 
حاميل الوثائق املزورة خالل 

االشهر الثالثة السابقة 

مقارنة بني اعداد املسافرين خالل الشهر واالعداد الرتاكمية منذ بداية السنة 
مع الشهر نفسه من العام الفائت او السنة املاضية عرب املراكز الحدودية

عدد املسافرين 

خالل ك2 2023
عدد املسافرين 

من بداية 2023   
عدد املسافرين 
خالل ك2 2022 

عدد املسافرين 
من بداية 2022  

176,322.00  176,322.00  439,883.00  439,883.00  املراكز الحدودية  الربية

370,742.00  370,742.00  494,846.00  494,846.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز
ك2 2022

حاملو وثائق مزورة 
ك2 2023

نسبة االرتفاع 
او االنخفاض

مؤرش

2%8082املطار

00مرفأ طرابلس

00املصنع

00مرفأ بريوت

00القاع

00العريضة

00العبودية

00القاع

حاملو وثائق مزورة املركز
ت2 2022

حاملو وثائق مزورة 
ك1 2022

حاملو وثائق مزورة 
ك2 2023

618082املطار

100مرفأ طرابلس

000املصنع

000مرفأ بريوت

000العريضة

000القاع

000العبودية

628082املجموع

445058املجموع

مالحظة : ترتفع او تنخفض اعداد الوثائق املزّورة بحسب رشوط التعبئة والتدابري االستثنائية املفروضة

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات: 
كانون الثاين 2023
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مقالإقتصاد

عصام شلهوب

إقتصاد

69

قانون الشراء العام بني التدريب والتنفيذ
األمن العام شارك وبنى قدراته على اإلصالح

ما  اذا  االصالحات  اساس يف سلة  بندا  العام  الرشاء  قانون  يعد 
الهيئات  وبادارة  والنزاهة،  الشفافية  اي  العاملية،  باملعايري  نفذ 
املنوطة بهذا الدور. فهو سينقل لبنان اىل مصاف الدول املتقدمة 
يف تنظيم االنفاق العام ووقف الهدر يف كل خزائن ادارات الدولة 

واملؤسسات العامة

متكنا خالل العام 2022 من تدريب اكرث من 
الجديد،  الرشاء  قانون  متدرب/ة عىل   2000
وزار  منهم،  لـ 1700  اختبار معارف  ونظمنا 
خرباء معهد باسل فليحان 242 بلدية، حيث 
املفاهيم  بعض  وكان  القانون  لهم  رشح 
والحظ  اليهم،  سبقتنا  املغلوطة  واملعلومات 
الجميع عند انتهاء هذه الدورات والحلقات 

■ هل حققت دورات املعهد املايل املتعلقة 
وعززت  غاياتها  العام  الرشاء  قانون  بتطبيق 

القدرات يف الرشاء الحكومي ؟
واالحرتاف  املهنية  درجات  اعىل  تحقيق   □
اليها  يصبو  التي  االهداف  لتحقيق  ضامنة 
منه  الخامس  الفصل  يف  نص  لذلك  القانون، 
عالية  برشية  موارد  تخصيص  موجب  عىل 
املهنية للقيام بعمليات الرشاء وادرج الرشاء 
ضمن  بذاتها،  قامئة  محددة  كوظيفة  العام 
املادة  نصت  الدولة.  يف  الوظيفي  الهيكل 
الرشاء  مبهامت  القامئون  يخضع  ان  عىل   72
والزامي  مستمر  متخصص  لتدريب  العام 
تنفذه وزارة املال - معهد باسل فليحان املايل 
واالقتصادي، بالتعاون والتنسيق مع املعاهد 
يف  املعتمدة  االخرى  التدريب  ومؤسسات 
التدريب  املعهد  بدأ  االطار،  هذا  يف  الدولة. 
حيز  دخوله  قبل  القانون  عىل  والتوعية 
العام من اوىل االدارات  التنفيذ. وكان االمن 
الرشيكة يف التزام هذا املسار االصالحي، كام 
سهل لنا اجراء التدريب يف مركزه، ووضع يف 
وانرتنت  تنسيق  امكاناته من مكتب  ترصفنا 
وذلك  التدريبية،  الدورات  تنقطع  ال  يك 
مبنى  يف  الكهربايئ  التيار  انقطاع  بسبب 
املشكورة  املساندة  هذه  وبفضل  املعهد. 

مل  اشهر،  ستة  منذ  تنفيذه  بورش  الذي  القانون  هذا  لكن 
االنهيار عىل  اذ تزامن مع  الطريق من دون مطبات،  يسلك 

كل املستويات. 
"االمن العام" التقت رئيسة معهد باسل فليحان ملياء مبيض 
البساط واملقدم االداري يف االمن العام وسيم منذر، اللذين 

تحدثا عن هذا القانون.

عن  اما  جديد.  نظام  اىل  االنتقال  اهمية 
يحتاج  االمر  فهذا  التدريبية  الدورات  نتائج 
اىل مزيد من الوقت واستطالعات الرأي، ألن 
القانون دخل حيز التنفيذ منذ 6 اشهر فقط 
ومل يتمكن معظم الجهات الشارية بعد من 
التمرس يف تنفيذه. ولذلك فان الحديث عن 
تعديله سابق الوانه ويعطي اشارات اىل عدم 

جدية تنفيذ االصالحات. 

اىل  الدورات  يف  املشاركون  خضع  هل   ■
العام  الرشاء  يف  املكتسبات  تقييم  اختبار 

ووفق اي معايري؟ 
□ يهدف اختبار املعلومات اىل  قياس درجة 
اجتاز  من  كل  ان  وضامن  املعارف  اكتساب 
االختبار متمكن من املعلومات االساسية التي 
يحرص  كام  القانون.  تنفيذ  حسن  يتطلبها 
الجلسات  يف  املتدرب  مواكبة  عىل  املعهد 
ومحتوى  مراجع  وتوفري  لالختبار  التحضريية 
املشاركني  تشجيع  بهدف  الكرتوين،  تدريبي 

عىل االستمرار يف التعلم يف شكل مستقل.

لدى  املعتمدة  االليات  تطابقت  هل   ■
منها  االمنية  وخصوصا  الرسمية  املؤسسات 
حددها  التي  تلك  مع  الرشاء  عمليات  يف 

القانون؟ 
وخصوصا  االمنية  االجهزة  كل  اظهرت   □
وامن  الداخيل  واالمن  العام  واالمن  الجيش 
بناء  لجهة  املعهد  مع  كبريا  تعاونا  الدولة، 
داخلها،  الرشاء  بعمليات  للمولجني  قدرات 
تم  اذ  القانون.  تطبيق  اىل  السباقة  وكانت 
تحضري نواة مدربني - خرباء يف هذه االجهزة 
يستعني بهم املعهد يف معظم دوراته. فهذه 
االجهزة تدرك جيدا اهمية رصف املال العام 
باقىص معايري الشفافية واالمانة وتأثريه عىل 
عامل الثقة، وهو مدماك اساس يف عمل هذه 

الهيئات.

■ هل تم تخطي معوقات تطبيق القانون؟ 
من  نوع  كليا،  جديد  نظام  هو  القانون   □

متقادمة  منظومة  عىل  تدخل  حداثة 

رئيسة معهد باسل فليحان ملياء مبيض البساط.

املشاكل ليست
مرتبطة بالقانون بل بالحالة 

املالية العامة

خرجنا من املطهر
لندخل أتون جهنّم

الفيالق  رسمتها  سوداوية  مشهدية  من  الراهن  الوقت  يف  اللبنانيون  يتخوف 
 - القضايئ  الخالف  بسبب  املصارف  وارضاب  الدوالر  سعر  وتفلت  الزلزالية 
الخارجية  والتهديدات  العفن،  السيايس  الوضع  ننىس  ان  دون  من  املرصيف، 
بجعل االمور يف لبنان تسوء اكرث من خالل سيناريوهات كارثية، تفكك الدولة 

هو االسوأ بينها.
الخوف الذي يصيب نفوس اللبنانيني ويقض مضاجعهم يتحرك من جراء اآليت: 
اوال، الوضع االقتصادي وعىل وجه الخصوص عىل املستوى الذي يتجه اليه سعر 
رصف الدوالر، مع توقف كل املعالجات وترك االمور عىل غاربها، االمر الذي من 
شأنه ان يدفع بسعره رمبا اىل 999000 لرية، عىل ما قاله رئيس لجنة الرقابة عىل 

املصارف السابق سمري حمود منذ فرتة، مستندا اىل اكرث من مؤرش. 
ثانيا، تأزم الوضع السيايس يف دولة اصابها االهرتاء وبال رأس، ويف ظل حكومة 

ترصيف اعامل ال متلك قدرة عىل ابتكار املخارج السليمة.
مسرية هذا االنهيار بدأت عندما اندفع اصحاب رشكات النفط اىل استرياد هذه 
الذين  ايضا من اصحاب املحطات  بالدوالر  بالدوالر والحصول عىل مثنها  املادة 
النفطية.  املشتقات  من  مشرتياتهم  لتأمني  الدوالر  لعبة  يف  بدورهم  انخرطوا 
من  التجار  امتهنها  لعبة  اىل  كبرية  برسعة  املوضوع  فتحول  السبحة،  وكرت 
مستوردي االدوية واملواد الغذائية والسلع االستهالكية واصحاب السوبرماركات 
من  االولية  املواد  يستوردون  الذين  الصناعيني  ننىس  ان  دون  من  واالفران، 
الخارج وبالدوالر ايضا، حتى ان الخرض والفواكه باتت تسّعر بالدوالر. الوضع 
املواطن مقتنعا عىل مضض برضورة وجود  الدولرة، واصبح  غاص يف مزيد من 
الدوالر يف تعامالته اليومية. وقد طالبت كل القطاعات بالتعامل بالدوالر بدل 

اللرية التي فقدت ويا لالسف قيمتها.
القريب.  املستقبل  الدوالر يف  الذي سجله وسيسجله سعر  املستوى  املهم  ليس 
االهم هو الحقيقة الساطعة التي تبني ان املستفيد من االنهيار والبؤس والفقر 
وحتى من هجرة النخب واالدمغة واليد العاملة الفنية، سيستمر يف الدفع بهذا 
االتجاه حتى تحقيق غاياته. لذلك نتجه اىل وضع خطري جدا بعد ان ُدفع مباليني 

االشخاص يف لبنان اىل براثن الفقر.
السياسيون يعملون اليوم عىل بقائهم وليس بقاء الدولة، مع العلم ان الدولة 
يجب ان تبقى بكليتها، اال انها تنهار. فالبلد يتجه اىل منزلق خطري جدا، ونتجه 
لبنان مسؤولياتهم  يف  القرار  اصحاب  تحمل  الرضورة  من  لذا  كبري.  انفجار  اىل 
الوطنية، وامليض قدما بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة اساسية لبدء 
معالجة االزمات املرتاكمة ألن ما يواجهه لبنان مختلف واشد خطورة من ازماته 
السابقة، وحتى اشد تعقيدا من االزمات االقليمية يف املنطقة، ويف مقدم هذه 
االزمات الخطر الذي يهدد لبنان بهويته واملتمثل بالتغايض عن ايجاد الحلول 
الدويل  املجتمع  تغيري  بلدهم، ورضورة  اىل  السوريني  النازحني  العادة  النهائية 

مقاربته لهذا امللف.
فهل نستدرك هذه االمور، ام اننا خرجنا من املطهر لندخل اتون جهنم؟
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إقتصاد
اعتادت مامرسات معينة ليست بالرضورة 
العام.  املال  انفاق  لحسن  ضامنة  او  جيدة 
التجربة،  نظام جديد يوضع يف خانة  وككل 
يف  معوقات  االوىل  املراحل  يف  تعرتضه 
اما بعدم املعرفة باالحكام  التطبيق متعلقة 
او  التغيري  مقاومة  بسبب  او  الجديدة 
من  مستفيدة  مصالح  مجموعات  وجود 
العربة  لكن  تغيريه.  وتعارض  القديم  النظام 
التي  املتجذرة  املصالح  ومقاومة  املثابرة  يف 
تستغل بعض صعوبات التطبيق ليك تحافظ 
عىل مصالحها، علام ان الجهات التي ترشف 
التحديات.  القانون واعية لهذه  عىل تطبيق 
من املبكر القول اننا تخطينا هذه املعوقات 
النه مل مير سوى 6 اشهر عىل دخول قانون 
مسار  وهذا  التنفيذ،  حيز  العام  الرشاء 
املعرفة  من  الكثري  يتطلب  وتراكمي  طويل 
ال  الننا  قلقون  نحن  والتعاون.  والتدريب 
نرى تقدما كبريا عىل مسار الخطة املوضوعة 
مجلس  اقرها  التي  الوطنية  االسرتاتيجيا  يف 
الكايف  واملايل  السيايس  الدعم  وال  الوزراء، 
التمويل  عىل  موافقات  وال  االصالح،  ملسار 
املنصة  النشاء  لبنان  عليه  حصل  الذي 
اقرتاحات  تقديم  يف  ترسع  بل  االلكرتونية، 
ومخالفة  مسيئة  وقرارات  القانون  تعديل 
مسار  عىل  سيىء  اثر  لها  سيكون  ملضمونه 

االصالح وسمعة لبنان.

■ ما هي انواع االعرتاضات التي واجهتكم يف 
عملية التطبيق؟ 

بالقانون  مرتبطة  ليست  الكبرية  املشاكل   □
االقتصادية  واالزمة  العامة  املالية  بالحالة  بل 
نتيجة  املوازنات  تقلص  وتحديدا  واملرصفية، 
تدهور سعر الرصف واالنحدار الكبري يف القيمة 
الرشائية للرية اللبنانية وعدم رغبة السوق يف 
التعامل مع القطاع العام، مام يعرقل عمليات 
ازمة  كذلك  املنافسة،  عنرص  ويفقدها  الرشاء 
القطاع املرصيف، والهجرة الكبرية للكفايات من 
مؤسسات القطاع العام. ومن االعرتاضات التي 
القانون  بتعليق  تطالب  اصوات  سمعناها، 
التي  الصغرية  البلديات  مستوى  عىل  السيام 
تعاين من نقص يف هيكلياتها االدارية، وقدرتها 
حقيقية  املعوقات  بعض  املحدودة.  املادية 
والبلديات  الداخلية  وزارة  تجاوبت  وقد 
تعليامت  واصدرت  العام،  الرشاء  هيئة  مع 

وقرارات لتسهيل عمل البلديات. 

امللزمة،  االعرتاضات  هيئة  تدابري  هي  ما   ■
وكيف تم التفاعل معها يف دورات التدريب؟ 
االصالحات  من  هي  االعرتاضات  هيئة   □
لتوفري  القانون  ادخلها  التي  الجوهرية 
مسارات رسيعة وفعالة لالعرتاض يف مرحلة 
حال  يف  العقد  يوقع  فال  التعاقد،  قبل  ما 
يحفظ  وبالتايل  مقبول  اعرتاض  هناك  كان 

القانون  اعطى  العام.  واملال  املعرتض  حق 
ادارية  صفة  الهيئة  هذه   2021/244
متمرسني  خرباء  من  مؤلفة  وهي  مستقلة 
يف الرشاء ومعضالته القانونية، وهي تتمتع 
ان  رسيعا.  قراراتها  التخاذ  الالزمة  باملرونة 
دونه  من  مدماك  االعرتاضات  هيئة  انشاء 
دور  وال   2021/244 للقانون  فعالية  ال 

للمجتمع املدين. 

■ هل متّكن حتى االن اقله تطبيق القانون 
من تخطي عقلية الرشاء العام السابقة؟ 

□ بدأت الذهنية تتغري نحو تقبل القانون 
للعموم.  اوضح  االصالحية  جوانبه  وباتت 
فكل  الرقمنة،  هي  االهم  االداة  لكن 
الجهات الشارية يف الدولة، ملزمة استعامل 
لعمليات  املسبق  التخطيط  التزام  الرقمنة 
وضوح  وجود  حكام  يقتيض  الذي  الرشاء 
الشارية  الجهة  لدى  سنوية  وخطة  رؤية 
الرشاء  طرق  اختيار  اىل  باملوازنة،  مرتبطة 
بالسوق  تلزيم، ومعرفة  نوع  لكل  املناسبة 
من خالل دراسات مسبقة، اىل تحضري دفاتر 
تصدرها  موحدة  مناذج  عىل  بناء  الرشوط 
االلكرتونية  املنصة  عرب  العام  الرشاء  هيئة 
واملجتمع  الخاص  القطاع  عىل  املركزية. 
اىل  الوصول  يف  بحقهام  يطالبا  ان  املدين 

تلقائيا.  املعلومات 

وهل  الدورات  يف  املشاركني  عدد  هو  ما   ■
تحققت الغاية منها؟ 

انطالقتها  منذ  الدورات  هذه  يف  شارك   □
العام  االمن  ضباط  من  ومتدربا  متدربة   60
وعسكرييه. ساهم هذا التدريب يف تعريفهم 
تطبيقه،  اليات  وعىل  الجديد  القانون  عىل 
اضافة اىل مبادئ القانون التي يحتاج العاملون 
يف القطاع العام اىل معرفتها واعتامدها يف كل 
وانتظام  تطوير  يف  تساهم  والتي  املجاالت، 

يف  العام  االمن  مشاركة  اهداف  هي  ما   ■
دورات تدريبية حول قانون الرشاء العام؟

 2021  /244 رقم  العام  الرشاء  قانون   □
لبنان،  يف  االصالحية  القوانني  اهم  من  هو 
نظرا اىل اهمية الرشاء العام واثره يف ادارة 
الدول السيام تلك التي تعاين من قلة املوارد 
وتقييم  مسح  بعد  القانون  هذا  اىت  املالية. 
لبنان،  يف  العام  الرشاء  ملنظومة  منهجي 
تعانيه  الذي  الخلل  املسح  هذا  بنّي  حيث 

املقدم االداري يف االمن العام وسيم منذر.

الدورات ساهمت 
في التعريف على اهمية 

الشراء العام

منذر: املوّردون يحجمون 
عن التعامل مع االدارات الرسمية

لتصحيح  القانون  فجاء  املنظومة.  هذه 
الفضىل  واملامرسات  للمبادئ  وفقا  الخلل 
اثبتت  العامل حيث  دول  املطبقة يف معظم 
فعاليتها. من مبادئ هذا القانون التخصص 
االساس  الهدف  كانت  التي  القدرات  وبناء 
الدورات  يف  العام  االمن  مشاركة  من 
يف  املعتمدة  السياسة  اىل  اضافة  التدريبية، 
التدريب  تعزيز  عىل  والقامئة  العام  االمن 

وبناء القدرات بشكل عام.

يف  الدورات  هذه  ساهمت  كام  العمل. 
تعريفهم عىل اهمية الرشاء العام واملامرسات 

العاملية يف هذا املجال. 

■ هل تطابقت االليات املعتمدة لديكم مع 
اليات القانون؟ 

□ ان االليات املعتمدة يف االمن العام تقوم 
لبنان،  واالنظمة يف  القوانني  كل  تطبيق  عىل 
اىل  تؤدي  التي  االجراءات  كل  انجزت  وقد 
عىل  منها  القانون،  عليه  نص  ما  تطبيق 
لالمن  االلكرتوين  املوقع  تحضري  املثال،  سبيل 
العام لنرش كل الدعوات واالشعارات، اضافة 
النظر  اعادة  طلبات  لتلقي  الية  وضع  اىل 
واالعرتاضات عىل عمليات الرشاء، وتخصيص 
ذلك  وغري  التلزيم  لجان  الجتامعات  مكان 

من االجراءات.

■ ما هي الصعوبات التي واجهتكم يف تحقيق 
املكتسبات العلمية يف الرشاء العام؟ 

تطبيق  واجهت  التي  الصعوبات  اهم   □
القانون بكل جوانبه هي االزمة املالية الحادة 
االدارة  عمل  عىل  كبري  شكل  يف  اثرت  التي 
الوضع  اىل  نظرا  فيها،  العاملني  اداء  وعىل 
املعييش الصعب الذي يعانون منه. اضافة اىل 
اجراء عدد كبري من الدورات من بعد، حيث 

تؤدي اىل تحقيق جزيئ للغاية من التدريب.

الذين  العام  االمن  عنارص  اكتسب  هل   ■
شاركوا يف التدريب مهارات جديدة؟

الجديد  القانون  عىل  تعرفوا  فقد  طبعا،   □
ومبادئه، طرق الرشاء الجديد واليات تطبيقها، 
ومهامت  واجراء  عملية  لكل  املحددة  املهل 
وواجبات وكيفية عمل لجان التلزيم واالستالم، 
واليات  االعرتاض  املشاركني يف  فضال عن حق 
سري عمليات االعرتاض ومهلها، وغري ذلك مام 

نص عليه القانون.

■ هل واجهتم معوقات محددة عند تطبيق 
القانون؟ 

□ تعترب االزمة املالية التي بدأ تطبيق القانون 
يف ظلها من اهم املعوقات. عىل سبيل املثال، 

ان املنافسة ومشاركة عدد كبري من العارضني 
واهدافه.  القانون  هذا  مبادئ  اهم  من  هي 
عن  يتمنعون  العارضني  معظم  ان  حني  يف 
عدم  اىل  نظرا  رشاء،  عملية  اي  يف  املشاركة 

استقرار سعر رصف اللرية.

مع  الخاص  القطاع  تفاعل  تقّيم  كيف   ■
تطبيق الرشاء العام؟ 

□ يبدي القطاع الخاص ارتياحه الكبري القرار 
هذا القانون وتطبيقه، كونه يساهم يف زيادة 
حظوظه يف املشاركة مع ما يؤّمن له من فرص 
جميع  لدى  االجراءات  توحيد  عرب  اضافية 
كل  عىل  اطالعهم  وسهولة  الشارية  الجهات 
عمليات الرشاء مجانا عىل املنصة االلكرتونية 
التي  الحقوق  اىل  اضافة  العام.  الرشاء  لهيئة 
الزام  خالل  من  للعارضني  القانون  منحها 

الجهات الشارية مهال لتوقيع العقد واالستالم، 
واالهم هو الية االعرتاض التي وضعها القانون 
الالزمة.  الضامنات  العارضني  تعطي  والتي 
واالزمة  النقد  سعر  استقرار  عدم  ان  عمليا، 
املالية اثرا يف شكل كبري عىل امكان مشاركتهم 

يف عمليات الرشاء العام.

■ اىل اي حد سينجح تنفيذ القانون يف تطبيق 
الشفافية والنزاهة يف عمليات الرشاء العام؟ 

املبادئ  اعتامد  القانون  ما مييز هذا  اهم   □
عىل  نص  اذ  والنزاهة،  الشفافية  ومنها 
بالرشاء  املتعلقة  املعلومات  كل  وجوب نرش 
الرشاء  لهيئة  االلكرتوين  املوقع  عىل  العام 
الشفافية،  زيادة  يف  يساهم  مام  العام، 
كبري،  بشكل  الفساد  عمليات  من  والحد 
انفاق  كيفية  مبراقبة  للمواطنني  ويسمح 
التي  االعرتاض  اليات  اىل  اضافة  العام،  املال 
املحظورة  واملامرسات  التجاوزات  من  تحد 
التي حددها القانون وعرفها يف شكل واضح 
املخالفات.  من  نوع  لكل  عقوبات  ووضع 
هذا االمر يساعد عىل تعزيز مستوى النزاهة 
والشفافية، مام يزيد من فعالية الرشاء العام 

والحد من الفساد والهدر.
ع. ش
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إقتصاد
جورج شاهني

فرض انضامم  قطر للطاقة اىل كونسورتيوم الرشكات االجنبية العاملة يف البلوكني 4 و9 يف لبنان عرب مشاركتها يف كل من اتفاقيتي 
االستكشاف واالنتاج اىل جانب كل من توتال الفرنسية وايني االيطالية، بعد انسحاب نوفاتيك الروسية، قراءة مستحدثة ملرحلة 

جديدة تتصل بانشطة التنقيب بحثا عن الرثوة النفطية والغازية يف املياه اللبنانية 

بعد انضمام "قطر للطاقة" إلى كونسورتيوم التنقيب
الذهبي: إئتالف تكاملي بني إستكشاف الغاز وتسويقه 

واستكشاف  الجديدة  املرحلة  هذه  ملعاينة 
التقت  الرثوة،  هذه  استثامر  اىل   يؤدي  ما 
الطاقة  قطاع  هيئة  عضو  العام"  "االمن 
ملا  مفصال  عرضا  اجرى  الذي  الذهبي  وسام 
اليه،  ان تؤدي  اليوم وما ميكن  تحقق حتى 
اىل  للطاقة  قطر  انضامم  اهمية  عن  كاشفا 
للرشكات  الكبري  والدور  الكونسورتيوم، 

اللبنانية للمشاركة يف املناقصات. 

للطاقة  قطر  قادت  التي  الظروف  ما هي   ■
التنقيب مع  اتفاقية  اىل  انضاممها  اىل مرحلة 
الرشكات االجنبية العاملة يف البلوكني 4 و9 يف 
لبنان، اىل جانب كل من توتال الفرنسية وايني 

االيطالية؟
□ منذ سنوات عربت قطر للطاقة عن اهتامم 
ورغبة يف االستثامر يف انشطة التنقيب يف املياه 
البحرية اللبنانية. بعد انسحاب صاحب الحق 
الروسية  نوفاتيك  رشكة  السابق  املشغل  غري 
واستحواذ الدولة عىل نسبتي مشاركتها يف كل 
من اتفاقيتي االستكشاف واالنتاج والتي تبلغ 
املناسب  الوقت  جاء   ،%20 منها  واحدة  كل 
االتفاقيتني  لدخول  للطاقة  قطر  لرشكة 
بعدما  املشاركة  نسبتي  عىل  واالستحواذ 
للدولة  جربا  نوفاتيك  رشكة  عنهام  تنازلت 
االستكشاف  اتفاقيتي  الحكام  وفقا  اللبنانية 
واالستحواذ  و9،   4 الرقعتني  يف  واالنتاج 
انرجيزر  توتال  من   %5 مشاركة  نسبة  عىل 
كل  يف  االيطالية  ايني  من   %5 و  الفرنسية 
اتفاقية لتكون نسبة مشاركتها حاليا 30% يف 
سيعطي  ما  هذا  االتفاقيتني.  من  اتفاقية  كل 
دفعا كبريا لالنشطة البرتولية يف الرقعتني 4 و9، 
ألن لدى قطر للطاقة خربات كبرية يف مجاالت 

الغاز،  املسال وتسويق  الطبيعي والغاز  الغاز 
يف  انرجيز  توتال  مع  تربطها  التي  وللرشاكة 
بلدان عدة )افريقيا خصوصا(، ما يشكل قيمة 

مضافة بالنسبة اىل الدولة اللبنانية.

■ سبقت هذه الخطوة مراحل استحوذ  لبنان 
يف بدايتها عىل حصة نوفاتيك الروسية قبل ان 
يتنازل عنها لتوتال عرب رشكة daja216 وتنتقل 
اىل قطر للطاقة. ما هي االلية التي اعتمدت 

وعىل اي اسس متت هذه املراحل؟
اللبنانية  للدولة  املشاركة  نسبتي  نقل  تم   □
التي تنازلت عنهام جربا رشكة نوفاتيك للدولة 
توتال  برشكة  مرتبطة  رشكات  اىل  اللبنانية 
عىل  الوزراء،  مجلس  موافقة  مبوجب  انرجيز 
نسبتي  بنقل  الحقا  الرشكة  هذه  تقوم  ان 
نفط  رشكات  او  رشكة  اىل  هاتني  املشاركة 
مدة  خالل  ومرموقة  عاملية  طاقة  او  وغاز 
الوزراء  مجلس  قرار  صدور  من  اشهر  ثالثة 
يف تاريخ 2022/10/21، ومن ثم قامت رشكة 
انرجيز ورشكاتها املرتبطة بنقل نسبتي  توتال 
املشاركة اىل رشكة قطر للطاقة مبوجب املوافقة 
املسبقة الصادرة عن مجلس الوزراء، بعد ان 
من  بالتأكد  البرتول  قطاع  ادارة  هيئة  قامت 
معايري التأهيل املطلوبة لدى الرشكة الجديدة  

كصاحب حق غري مشغل.

واهميتها،  الخطوة  هذه  تعنيه  الذي  ما   ■
وما هي قوة الدفع التي اعطتها قطر للطاقة 
وايني  الفرنسية  توتال  مع  الكونسورتيوم  اىل 

االيطالية والدور املنتظر منها؟
عىل  الرشكات  اكرب  من  هي  للطاقة  قطر   □
الغاز  مجاالت  يف  العاملة  العاملي  الصعيد 

حقل  اكرب  ولديها  املسال،  والغاز  الطبيعي 
الشامل  حقل  وهو  له  املشغل  وهي  للغاز 
يف قطر، وقد دخلت توتال انرجيز رشيكا لها 
يف حقل الشامل لزيادة الطاقة االنتاجية من 
الغاز املسال. ولدى الرشكة اسرتاتيجيا لزيادة 
دور  يعزز  مام  املسال،  الغاز  من  باملئة   50
الغاز  ان  خاصة  العاملية،  االسواق  يف  الرشكة 
بعد  ورضورية  مطلوبة  سلعة  اصبح  املسال 
الغاز  امداد  االوكرانية وان   - الروسية  الحرب 
واىل  اوروبا  اىل  بالنسبة  اولوية  هو  املسال 
 Energy الطاقوي  وللتحول  النظيفة  الطاقة 
دخول  فان  لبنان،  اىل  بالنسبة   .Transition
قطر للطاقة هو عامل مهم لالستثامر يف البلد، 
كون الرشكة هي رشكة تتمتع باملالءة املالية، 
وبالتايل لديها القدرات املالية لترسيع عمليات 
والتوصل  اكتشافات  تحقيق  حال  التطوير يف 
يف  الترسيع  وكذلك  تجارية  اكتشافات  اىل 
الرشكة  هذه  الطبيعي.  الغاز  تسويق  عملية 
مع  القربصية  البحرية  املياه  يف  موجودة 
ووجودها  االمريكية    ExonMobile رشكة 
كربى  اهمية  له  اللبنانية  البحرية  املياه  يف 
ان  القول  ميكن  هنا  املتوسط.  رشق  لحوض 
قوة االئتالف الحايل املوجود يف لبنان تأيت من 
رشكات  من  رشكة  كل  اىل  العائدة  الخصائص 
بقوة  متتاز  االيطالية  ايني  فرشكة  االئتالف. 
اكرب  حققت  انها  السيام  االستكشاف  خربات 
اكتشاف  وهو  املتوسط  رشق  يف  اكتشاف 
الفرنسية  انرجيز  ظهر يف مرص. ورشكة توتال 
االبار  حفر  يف  كمشغل  خرباتها  بقوة  متتاز 
والهندسة. اما انضامم رشكة قطر للطاقة فجاء 
الغاز  ناحية  من  االئتالف  لخربات  استكامال 
الطبيعي والغاز املسال وتسويقهام. بالتايل، ان 

قربص  مع  التعاون  وكيفية  الخارج  اىل  الغاز 
ومرص يف هذا املجال، وسيكون لقطر للطاقة 
البحرية  املياه  يف  موجودة  كونها  مهم  دور 
اهتاممات  ابدت  الرشكة  ان  كام  القربصية. 
االستثامر يف  لبنان يف  يف  املتجددة  الطاقة  يف 
وانشاء  الكهرباء  لتوليد  الشمسية  الطاقة 
يف  قطر  استثامر  اهمية  تأيت  وهنا  املعامل، 
النزف  وقف  عىل  يساعد  مام  الطاقة  قطاع 
تم  اذا  السيام  الكهرباء،  موضوع  يف  الحاصل 
امداد معامل الكهرباء بالغاز، وهذا ما يؤّمن 
معامل  بوجود  املتمثلة  املختلطة  الطاقة 
الطاقة  مع  الحرارية  الطاقوية  للكهرباء 

النظيفة كالطاقة الشمسية.

يف  املقررة  الالحقة  الخطوات  هي  ما   ■
اعقاب مرحلة التوقيع عىل االتفاقية الخاصة 
الطريق  وخارطة  و9   4 البلوكني  يف  بالتنقيب 

املؤدية اىل مرحلة االنتاج والتسويق؟
□ سيحصل الحفر وفقا للربنامج املوضوع يف 
شهر ترشين االول من هذا العام او قبل ذلك 
هيئة  اىل  الحقوق  اصحاب  قدم  وقد  بقليل، 
ادارة قطاع البرتول بحسب احكام االتفاقيتني 
يف  البرتولية  لالنشطة  واملوازنة  العمل  برنامج 
الرقعة رقم 9 )كذلك يف الرقعة رقم 4(. وقد 
وافقت عليها الهيئة وسيبدأ الحفر بعد انجاز 
املسح البيئي وتقديم تقويم االثر البيئي الذي 
سيقدم تقريبا. ويف حال تحقيق اكتشاف، عىل 
بتقويم االكتشاف واالنتقال  ان يقوم  املشغل 
اىل مرحلة التطوير الذي من املفرتض ان يكون 
عديدة  عوامل  االعتبار  يف  االخذ  مع  رسيعا، 
توضع عىل اساسها خطة التطوير التي ستحدد 
يف  الطبيعي.  للغاز  والتسويق  االنتاج  كيفية 
حال وجود كميات فائقة عن الحاجة املحلية، 
العمل عىل تصديره اىل الخارج، واىل اين سيتم 
التصدير وبأية اسعار للغاز املصدر، وهل ستتم 

تحالفات للتصدير بني لبنان ومرص وقربص.

قبول  مهلة  مؤخرا  الطاقة  وزارة  مددت   ■
يف  باالستكشاف  املتعلقة  الرتاخيص  دورة 

بقية البلوكات من 15 كانون االول املايض 

قطر للطاقة ستتجاوز 
اهتمامها بالتنقيب لتبحث 

في االستثمار في قطاع 
الطاقة 

بني  تكاميل  ذهبي  ائتالف  هو  االئتالف  هذا 
ان  كام  وتسويقه،  وتطويره  الغاز  استكشاف 
الطاقة  ابدت اهتاممها مبواضيع  للطاقة  قطر 
عموما وليس التنقيب عن النفط والغاز فقط، 
وتبحث يف االستثامر يف قطاع الطاقة يف لبنان 
وهذا ما يساعد االقتصاد اللبناين اىل حد كبري 

ألن الطاقة هي عصب االقتصاد.

من  املنتظرة  االقتصادية  الفوائد  هي  ما   ■
دخول قطر اىل سوق الطاقة اللبنانية يف املدى 

القريب واملتوسط والبعيد؟
□ لبنان ال يزال يف مرحلة االستكشاف يف املياه 
االنشطة  اىل  عائدة  خدمات  هناك  البحرية. 
البرتولية، وهي اربعة انواع من الخدمات ميكن 
للمشغل  اللبناين  الخاص  القطاع  يقدمها  ان 
خالل تنفيذ عمليات حفر برئ االستكشاف يف 
دعوة  عن  املشغل  اعلن  وقد   .9 رقم  الرقعة 
يف  رغبتها  عن  للتعبري  اللبنانية  الرشكات 
املشغل،  سيطلقها  التي  املفتوحة  املناقصات 
الخاص  القطاع  يف  الخدمات  رشكات  واختيار 
اللوجستية  القاعدة  خدمات  وهي  اللبناين، 
وسفن  املروحيات  وخدمات  بريوت  مرفأ  يف 
منصة  وامداد  بالخدمات  الحفر  منصة  امداد 

الديزل  اي   Marine Gas Oil بــ  الحفر 
ميكن  املدى  القريبة  املرحلة  يف  البحري. 
العمل يف انشطة  اللبنانية  لرشكات الخدمات 
والبعيد  املتوسط  املديني  يف  اما  االستكشاف. 
فتأيت عمليات تطوير االكتشاف، وهنا ستكون 
رشكة قطر للطاقة قادرة عرب نسبة مشاركتها 
مالية  مالءة  لديها  تكون  ان   ،%30 البالغة 
تسهم يف ترسيع عمليات التطوير النتاج الغاز 
تحقيق  املوجودة يف حال  الكميات  وبحسب 
االكتشاف. مثة اولوية المداد السوق اللبنانية 
بالغاز الطبيعي، النه مطلوب لقطاع الكهرباء 
املكتشف،  للغاز  التجارية  الكميات  وبحسب 
علينا التفكري يف اقامة البنى التحتية وتصدير 

عضو هيئة قطاع الطاقة وسام الذهبي.
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اىل 30 حزيران املقبل؟ ما هو الهدف من 
هذه الخطوة؟

املياه  يف  الثانية  الرتاخيص  دورة  متديد   □
اهتامم  لعدم  نتيجة  جاء  اللبنانية  البحرية 
النفط والغاز باالشرتاك  الرشكات املنقبة عن 
يف هذه الدورة، وقد متت املحافظة عىل دورة 
النمطية  عىل  متديدها  عرب  الثانية  الرتاخيص 
املياه  يف  االستكشاف  تكثيف  اىل  السعي  يف 
البحرية اللبنانية. وقد اعطت اتفاقية ترسيم 
زخام  املحتلة  فلسطني  مع  البحرية  الحدود 
وسرنى  الثانية،  الرتاخيص  لدورة  جدا  كبريا 
دورة  يف  لالشرتاك  الرشكات  من  اهتامما 
الرتاخيص الثانية او قد تنتظر بعض الرشكات 
رقم  الرقعة  يف  االستكشاف  برئ  حفر  نتيجة 
الرتاخيص  دورة  يف  االسايس  الهدف  ان   .9
الثانية، هو تلزيم اكرب عدد من الرقع الثامين 
تؤّمن  كونها  بعروض  للمزايدة  املفتوحة 
االستدامة لالنشطة البرتولية يف املياه البحرية 
اللبنانية. وعىل الرغم من التأخري الذي حصل 
التي باتت  العوامل  عىل هذا الصعيد بفعل 
معروفة، اال اننا نستطيع اللحاق بالدول التي 
املتوسط،  يف رشق  غازية  اكتشافات  سجلت 

الن هناك فرصا واعدة بتحقيق اكتشافات يف 
الحجم  كبرية  ورقع  اللبنانية،  البحرية  املياه 
هذا  وسيزيد  لها،  الرشكات  من  واهتامم 
وتعمل  االكتشاف  تحقيق  بوجود  االهتامم 
هيئة ادارة قطاع البرتول عىل جذب الرشكات 
وقد  والغاز،  النفط  عن  املنقبة  البرتولية 
شاركت الهيئة يف مؤمترات عدة للطاقة منها 
مؤخرا مؤمتر ومعرض يف القاهرة، حيث كان 
اهتامم الرشكات باالشرتاك يف دورة الرتاخيص 

الفتا جدا.

■ ما هي االمال املعقودة عىل الرثوة اللبنانية 
بعد  الطاقوية  السوق  يف  وحجمها  البحر  يف 

اوكرانيا  حرب  اعقاب  يف  اليها  الحاجة  بروز 
والعقوبات عىل االنتاج الرويس؟

□ الطلب عىل الغاز دائم، وال يشكل مرحلة 
الطاقة  اىل  الطاقوي  االنتقال  اجل  عابرة من 
املتجددة، بل سيبقى الطلب عليه يف قطاعات 
عدة عىل رأسها قطاع توليد الكهرباء وانتاجها. 
ان اتفاقية ترسيم الحدود مع فلسطني املحتلة 
اىل  االنظار  دفعا  اوكرانيا  الدائرة يف  والحرب 
الحوض الرشقي للبحري االبيض املتوسط ليك 
اوروبا  اىل  الغاز  المداد  مصدرا  يكون حوضا 
تتحفظ  فيه.  العاملة  الرشكات  تعاون  عرب 
ارقام  تحديد  عن  البرتول  قطاع  ادارة  هيئة 
آخر،  اىل  تعطى من حني  التي  الغاز  كميات 
يف  االكتشاف  تحقيق  انتظار  يجب  وبالتايل 
وتلزيم  البداية،  ستكون  التي   9 رقم  الرقعة 
الخطوة  هي  االخرى  والرقع  املجاورة  الرقع 
املحققة  االكتشافات  تجميع  وبالتايل  الثانية، 
فيها سيمكننا من تقدير حجم الرثوة الغازية 
هذا  اللبنانية.  البحرية  املياه  يف  املوجودة 
ثقة  بكل  بدأناه  لكننا  يزال طويال،  ال  املسار 
السيام  جدية  اليوم  املوجودة  املعطيات  ألن 

بعد ترسيم الحدود.

الشركات اللبنانية مدعوة 
الى املشاركة في املناقصات 

الختيار شركات الخدمات

إقتصاد
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ثقافة

الكتب يناضلون  الثقافة فيه ال تزال متوهجة. منظمو معارض  اال ان شعلة  لبنان يف االختبار الصعب منذ ثالث سنوات، 
للتغلب عىل واقع استثنايئ مل تعد فيه الكتابة من االولويات، ومع ذلك استمر البعض وانتج. نارشو الكتب يناضلون لتجاوز 

املحنة بسبب التكاليف الباهظة التي ترتتب عليهم، واملهرجان اللبناين للكتاب رفع التحدي وعاد...

الحركة الثقافّية ترفع التحّدي بعودة الكتاب
مساحة للتالقي الفكري و"بازار" كتب بأسعار مخّفضة

املقال

خلق الشخصيات بابعادها النفسية واالجتامعية، صنع البدايات والنهايات لقصص متشعبة. 
مروان نجار صانع الحكايات الكرث من نصف قرن.

لطاملا كانت مسريته "من خارج الشائع". هو الذي رافق نهضة القطاع الفني واملرسحي 
الصغرية تشاهد  الشاشة  امام  بكاملها لسنوات  العائلة  الحرب. سّمر  بعد  ما  يف مرحلة 
نجوم  كبار  مصاف  يف  اليوم  صارت  مواهب  اكتشف  وانتجها.  كتبها  كثرية،  مسلسالت 
واالدب  االنسانية  يف  استاذ  "االستاذ"،  يناديه  كان  عرفه  من  كل  والدراما.  التمثيل 
والسياسة. موسوعة يف االدب والثقافة واملرسح. وما اعداده لربنامج "املتفوقون" يف العام 
املعلومات واالختصاصات  برامج  اول  الذي يعترب من  لبنان  تلفزيون  1977 عىل شاشة 
التي توزعت عىل االدب والتاريخ والجغرافيا والسينام، اال انعكاسا لهذه الشخصية. كان 

يقول بأن العودة تحلو له اىل هذا الربنامج حيث الكلمة للعقل الخالق.
الخطاب  ونوع  تعطيه،  ما  فالجمهور "هو  عايز كده"،  "الجمهور  يوما مبقولة  يؤمن  مل 
الذي يتلقاه. هل يتوجه اىل غرائزه؟ اىل معدته؟ اىل عقله؟ رد الفعل هو نتيجة الفعل".

مسرية مروان نجار تعود اىل منتصف السبعينات مع فورة االعامل الدرامية عىل تلفزيون 
الراحلة  الفنانة  التي استهلها بـ"دياال" عام 1977 مع  لبنان، حيث وجد مكانا لقصصه 
هند ايب اللمع، قبل ان تتواىل االعامل عىل مر السنوات يف اطار كوميدي درامي لطيف 
من  الدراما  نجار  حّول  التسعينات  يف  سائدا.  كان  عام  مختلفة  محكية  ولغة  ومحبب، 
قطاع اىل نهج، واالسامء واالدوار من شخصيات اىل محطات يف الوجدان: االستاذ مندور، 
فارس ابن اّمو، مريانا، بنت الحي... "طالبني القرب" تحول اىل قاموس للعالقات االنسانية 
بيوت راس  فيه. يف مسلسل "من احىل  ما  املجتمع بكل  التي طالت مواضيع  الحديثة 
العرص  اىل  بكاملها  الدراما  ادخل  الجامعيني،  الشباب  مشكالت  يعالج  الذي  بريوت" 
املشهد  وغاب عن صدارة  للكتابة،  ليتفرغ  االنتاج  عن  توقف  عام 2011  الجديد.  يف 
االجنبية، فضال عن  املسلسالت  املشاهدين وغزو  لدى  الفني  الذوق  تغري  الدرامي مع 
صعوبات مالية انتاجية اعاقت تقديم مشاريع جديدة. وكان يتحرس: "مل تعد االولوية 
االولوية  الراهن.  الوقت  لبنانية يف  ان مثة دراما  اظن  اللبنانية. ال  الهوية  لعمل يحمل 
لخلطة الجنسيات وضامن املبيعات. اتفّهم، السوق لها اجندة".  بعد غياب دام اكرث من 
ست سنوات منذ مسلسله االخري "مريانا" )2012( عاد نجار عام 2018 اىل الساحة يف 

"سكت الورق".
خرِب نجار فن الفودفيل، وقدم الكثري من النصوص التي تحاكيه خصوصا عىل الخشبة. 
كان الراحل يسافر مرتني يف العام اىل لندن لالطالع عىل جديد املرسح، اذ انه كان متابعا 
نهام الحدث االنتاجات املرسحية يف برودواي ولندن. من اشهر مرسحياته يف الثامنينات 
والتسعينات: "لعب الفار" )1982(، "عريسني مدري من وين" )1986(، "جوز الجوز" 

)1992( و"كرمال املحروس" )1994(.
ملروان نجار مواقف يف الوطن، غرد باستمرار بها مثريا جدال واسعا. لخص العلة اللبنانية: 
"ادعاء الطوائف ان ابناءها يكرهون بعضهم بعضا، هو لّب املشكلة. الحقيقة ان املنافسة 
عىل السلطة تقتيض تأجيج هذه التمثيلية. زعامء الطوائف يؤلبون اتباعهم ضد االخرين 

لالستاملة وشد العصب. هنا الجمرة".
"تجربتي مع الشاشة، بشاشة ام هشاشة" كتابه الذي فضفض فيه عن مسريته املتعبة التي 

فيها الكثري من املثابرة والتحدي والنجاح.
مروان نجار طوى اوراقه ورحل...

مات القلم...  سكت الورق

الشدياق ميرنا 

امينة املعرض الدكتورة نجاة الصليبي الطويل.

تنظمه  الذي  للكتاب  اللبناين  املهرجان  انطلق 
االحداث  رحم  من  انطلياس   - الثقافية  الحركة 
التي عصفت بلبنان منذ سبعينات القرن املايض، 
متحديا كل الظروف واالوضاع الصعبة، غري عاىبء 
واالجتامعية.  االقتصادية  والعقبات  بالحواجز 
واملستدام  االفعل  السالح  ان  هو  الوحيد  رهانه 
الذي  الثقايف  العمل  يف  يتمثل  االزمات  قهر  يف 
ونبذ  املجتمعات  بناء  يف  ويساهم  الجهل،  يقهر 

الكراهية، والعمل عىل احقاق الحق. 
هذه املبادئ هي ركيزة عمل الحركة الثقافية - 
انطلياس التي انطلقت منذ 45 عاما من فكرة 
وثيقتني  عىل  املرتكزة  انطلياس،  عاميات  وقيم 
سنة  االوىل  انطلياس:  دير  يف  وقعتا  وطنيتني 
املوقعون من  والثانية سنة 1840. تعهد   1820
ودروز  ومسيحيني  سّنة  من  الطوائف،  جميع 
بالدفاع  متضامنني  واحدة  يدا  البقاء  وشيعة، 
اي تدخل خارجي. وكانت  الوطن يف وجه  عن 
االمري  فرض  عندما  االوىل  الوثيقة  وقعت  قد 
صيدا،  وايل  من  بالضغط  الشعب،  عىل  بشري 
"مالني" وازدادت الرضائب 10 مرات عىل كاهل 
نظم  وقد  انطلياس.  دير  فتجمعوا يف  املواطنني 
ثورتهم املطران يوسف اسطفان الذي كان اول 
يف  النصارى  وقايض  ورقة،  عني  ملدرسة  رئيس 
جبل لبنان. كان قاضيا نزيها وعادال يدافع عن 
النتخاب  يدعو  وثائرا  الفقراء،  وعن  املظلومني 
الوكالء وممثليهم من الشعب. ووقعت الوثيقة 
والتضامن  االتحاد  اىل  داعية  الثانية عام 1840، 
عام  الحركة  نشأت  خارجي.  تهديد  اي  وجه  يف 
1978 ابان الحرب االهلية اللبنانية كرصخة ضد 
التطرف والعنف والتزلف، وحصلت عىل ترخيص 
رسمي عام 1984. وعىل رغم وجودها يف كنف 
الرهبنة املارونية )دير مار الياس - انطلياس(، اال 
انها شكل من اشكال العلامنية تهدف اىل تأمني 
املناخ االمثل الذي يؤسس لحوار رصيح ومنفتح يف 

عىل مدى عقود رفعت الحركة الثقافية - انطلياس 
التحدي يف ظل ما نعيشه يف لبنان، وارصت عىل 
الظروف  وسط  للكتاب  اللبناين  املهرجان  تنظيم 
الصعبة التي مير فيها الوطن، االن انها توقفت عن 
تنظيمه يف السنوات الثالث املاضية بسبب االزمة 
املتفاقمة اقتصاديا واجتامعيا، والوضع الصحي اثر 

تفيش وباء كورونا.
سنته  يف  للكتاب،  اللبناين  املهرجان  يعود  اليوم 
االربعني، من الجمعة 3 اذار اىل مساء االحد 12 
منه، من الثالثة بعد الظهر اىل التاسعة مساء، يف 
الصالة الكربى لدير مار الياس - انطلياس، تاكيدا 
احتفال  انه  والثقافة.  بالكلمة  الحركة  اميان  عىل 
لقاء املثقفني تثبيتا لالرادة اللبنانية بدوام شغفها 
بالقراءة والكتابة الحرة، ولتوقها الدائم اىل املعرفة 
يف  ينظم  الذي  الكتاب  معرض  يضم  والتجدد. 
القاعة الكربى لدير مار الياس - انطلياس، اجنحة 

)العربية،  اللغات  مبختلف  ومنشورات  كتب 
الفرنسية، االنكليزية، االرمنية...(، وادوات ووسائل 
النرش  تربوية وتثقيفية. تشارك فيه معظم دور 
واملكتبات اللبنانية والجامعات العاملة يف لبنان، 

اىل مراكز ثقافية عربية واجنبية.
الزائرين،  يؤم املعرض سنويا عرشات االالف من 
مخفضة.  باسعار  واملنشورات  الكتب  فيه  وتباع 
وهو يتضمن، اضافة اىل منصات الدور واملكتبات 
خاصة  تكرميية  لوحات  املشاركة،  واملؤسسات 
احياء لذكرى بعض كبار االعالم، زيارات مربمجة 
يف  منهم  الفائزين  عىل  جوائز  وتوزيع  للطالب 
مسابقات الثقافة العامة )لن يحصل هذا النشاط 
هذه السنة بسبب الظروف االقتصادية(، توقيع 
الصادرة حديثا،  املؤلفني عىل كتبهم  العديد من 
االصدارات(،  )احدث  املعرض"  "جديد  منصة 
منصة "املنفردون" )االصدارات الجديدة للنارشين 
اعالم  تكريم  يتم  املهرجان  خالل  يف  االفراد(. 
الثقافة. اذ انه منذ عام 1985، تكرم الحركة سنويا 
الثقافة يف لبنان ممن  عددا من املبدعني واعالم 
مختلف  يف  عقود  مدى  عىل  الثقايف  تراثنا  اغنوا 
مختلف  من  والفنية،  والعلمية  االدبية  املجاالت 
ندوات  تعقد  املناسبة،  هذه  يف  االتجاهات. 
تكرميية حول املحتفى بهم، الذين تطبع سريهم 
الثقافة  "اعالم  بعنوان  سنوي  كتيب  يف  الذاتية 
ايام  يوم من  لكل مكرم  لبنان". كام يخصص  يف 

املهرجان يحمل اسمه.
يتخلل املهرجان عدد من الندوات الفكرية التي 
تفرضها مناسبة معينة كيوبيل احدى املؤسسات 
او الهيئات االعالمية او الثقافية، ذكرى رحيل احد 

اعالم الثقافة اللبنانيني او العرب.
عن هذا املهرجان السنوي، اجرت "االمن العام" 
حوارا مع امينة املعرض الدكتورة نجاة الصليبي 
الطويل تحدثت فيه عن التحديات والصعوبات 

وما يتميز به املهرجان هذا العام.

■ ما هي الرسالة االساسية التي تحملونها اليوم 
بعد ثالث سنوات من التوقف القرسي عن تنظيم 

املهرجان؟
□ تشكل العودة اليوم تحديا لنا يف ظل الظروف 
التي مير فيها وطننا، السيام وان كل  االقتصادية 
من يشارك يف املعرض من دور نرش او جامعات 

او مكتبات وغريها تعاين من هذه الظروف. 

املهرجان سيكرم 
"ابو سليم" والتينور ادغار 

عون واعالما ثقافية

شتى امليادين بني مختلف التيارات واالتجاهات، 
بغية ترسيخ الوحدة الوطنية عىل اساس االستقالل 
الدميوقراطية  قيم  وتعزيز  واالنفتاح  والتقدم 

والحرية والسالم وحقوق االنسان. 
انطالقا من هذه املبادئ، مل يكن املهرجان اللبناين 
للكتاب معرضا للكتب فحسب، بل كان مساحة 

للتالقي الفكري والثقايف.
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العودة  هذه  خالل  من  اليوم  نؤكد  ان  نريد 
ونعمل  بخري، ونحن موجودون  الثقايف  تراثنا  ان 
من اجل الثقافة التي هي ليست خيارا او ترفا، 
املعرض  عنوان  خالل  من  نؤكد  حياة.  منط  بل 
"ثقافة الحرية واملئوية الثالثة للحضور االنطوين يف 
انطلياس"، انه لطاملا آمن اللبنانيون بثقافة الحرية 

وعاشوا يف جوها. 

■ ما هي ابرز الصعوبات التي واجهتكم خالل 
التحضري للمهرجان؟

املواطن  يعانيه  مام  بعيدة  ليست  صعوبات   □
اللبناين يف يومياته، من هموم وقلق متزايد يف ظل 
انعدام االستقرار يف الوطن. اضطررنا عىل الصعيد 
التنظيمي اىل تقليص عدد العاملني معنا بسبب 
عدم القدرة عىل الحصول عىل اموالنا من املصارف 
لتأمني الرواتب. نحن نرتقب ما ستؤول اليه االمور 
مع تراجع القدرة الرشائية لدى املواطن، وبالتايل 
ظل  يف  الكتب  رشاء  عىل  والقراء  الزوار  قدرة 

الظروف املادية الضاغطة.

يف  تشارك  التي  النرش  دور  عدد  تقلص  هل   ■
املعرض هذا العام بسبب الظروف االقتصادية؟

نعول عىل كل من  فان  الصعوبات عدة،  □ ألن 
وضع ثقته بنا وتعاون معنا منذ سنوات، خصوصا 
تستقطب  التي  املعارض  من  يعترب  املعرض  وان 
الدويل  بريوت  معرض  بعد  كبري  بشكل  املثقفني 
ان  يف  ال شك  الفرنيس.  الكتاب  ومعرض  للكتاب 
مشاركة دور النرش يف هذه الظروف قد تقلصت 
بسبب التكاليف الباهظة، السيام انه سبق وشاركت 
اما  محدودة،  امكانات  اخرى يف ظل  معارض  يف 
االصدارات فقليلة هذا العام. تشارك اليوم نحو 24 
دار نرش، تضاف اليها مشاركة املكتبات الحاصلة 

بدورها عىل وكاالت عدد من دور النرش.

■ ما الجديد يف املهرجان هذا العام؟
الظروف  تحايك  التي  الندوات  عن  عدا   □
والصعوبات التي نعيشها والتي نحاول من خاللها 
العام  هذا  ننظم  املشاكل،  لهذه  بحلول  الخروج 
 10 بني  ترتاوح  مخفضة  باسعار  كتب  "بازار" 
النرش  االف لرية ودوالر واحد، كام ان بعض دور 
ستخصص زاوية يف املعرض باسعار مخفضة لتالئم 
خمسة  مدى  وعىل  ننظم  كذلك  امليزانيات.  كل 

عند  شعر"  "ساعة  بعنوان   شعرية  قراءات  ايام 
الخامسة بعد الظهر. ككل عام نكرم اعالما ثقافية 
وعيد  املرأة  يوم  ملناسبة  تكرميا  ونقيم  وفنية، 
املعلم، كتكريم التينور ادغار عون وتتخلله حفلة 
موسيقية، كام سيتم تكريم الفنان صالح تيزاين "ابو 
سليم". يف يوم املرأة ستكرم الدكتورة تراز الدويهي 
وهي  "منفردون"  منصة  املعرض  يتضمن  حاتم. 
عرب  كتبهم  يطبعون  ال  الذين  للكّتاب  مخصصة 
تواقيع  سلسلة  يوميا  املعرض  يتخلل  النرش.  دور 
الصدارات كّتاب، اضافة اىل الكتيب السنوي بعنوان 
اعالم الثقافة يف لبنان، حيث تطبع السرية الذاتية 
للمكرمني يف املهرجان، تصدر الحركة الثقافية كتابا 
التي  واملحارضات  الدراسات  مجموعة  يتضمن 
يف  "التنمية  بعنوان  املاضية  السنة  طوال  اقيمت 
مع  بالوطن".   للنهوض  اصالحية  خطوات  لبنان، 
االشارة اىل ان ابواب املعرض ستفتح من الثالثة بعد 

الظهر حتى التاسعة مساء.

■ ما الذي مييز املهرجان اللبناين للكتاب عن غريه 
من املعارض؟

□ هو ليس فقط معرضا بل هو ايضا منرب يعكس 
انطلياس   - الثقافية  الحركة  ومبادئ  توجهات 
املبنية عىل الوحدة الوطنية والحفاظ عىل الوطن 
مبواثيقه والتشديد عىل ثقافة الحرية واالنفتاح. 
ثقافية  فسحة  يعتربونه  املعرض  هذا  رواد 
للتالقي وتبادل االراء من خالل الكتاب والندوات 

والنشاطات التكرميية.

نشاطات  العام  هذا  املهرجان  يتخلل  هل   ■
مخصصة لطالب املدارس؟

□ كنا يف السنوات السابقة ننظم يوميا قبل الظهر 
مسابقات  بينها  من  املدارس،  لطالب  نشاطات 
ان سألنا  العام، وبعد  شعر ومرسح وامالء. هذا 
القيمني عىل املدارس عن استعدادهم للمشاركة 
اعطائنا  يف  ترددا  الحظنا  النشاطات،  هذه  يف 
االجوبة الواضحة عن املشاركة الن تداعيات االزمة 
االقتصادية ارخت بظلها عىل هذه املدارس، لذلك 

ستغيب هذه النشاطات هذا العام.

■ عىل الرغم من كل هذه الظروف ملاذا مل يغب 
تنظيم معارض الكتب عن لبنان؟

□ نحن نقول من خالل تنظيمنا لهذه املعارض ان 
الكتاب الورقي موجود اىل جانب االلكرتوين، وانه ال 
يزال يعترب تراثنا الثقايف يف لبنان مرجعا، وكلنا نعلم 
ان اي كاتب مل يكن يعترب ان كتابه قد حاز النجاح 
اللبنانية.  الصحف  عنه  كتبت  اذا  اال  املطلوب 
كام ان هدفنا وطني ايضا من خالل التطرق اىل 
املشاكل التي يعاين منها املواطن، ومحاولة ايجاد 
الحلول والتوعية والرتكيز عىل القيم والثوابت التي 

تجمعنا معا للتمسك بالوطن.

■ ما الرسالة التي تتوجهني بها اىل رواد املعرض 
اليوم؟

□ اقول لهم انه مهام قست الظروف علينا، الثقافة 
ال تغيب عن منط حياة اللبناين. الثقافة هي مامرسة 
يومية وال يجب ان نيأس، لذا نقول للجميع: نحن 
الحد االدىن اليصال هذه  هنا ومستمرون ولو يف 
الصورة الجميلة عن لبنان. ثقافة الحرية هي هوية 

اللبنانيني مجتمعني ومنط حياتهم.
م. ش

من افتتاح معرض الكتاب يف اذار 2023.
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اهتزت االرض تحت اقدام اللبنانيني اثر الزلزال املدمر الذي رضب تركيا وسوريا، وسادت حالة من الهلع يف مختلف املناطق اللبنانية، 
وبات البعض ليلتهم يف الشوارع تحت املطر. مشهد رأى كرث انه مبالغ فيه، خصوصا وان اللبناين يعيش وال يزال هزات "بدن" 

اقتصادية واجتامعية وسياسية وقضائية. فهل فقد الثقة يف مواجهة ازماته؟ 

بني اهتزاز األرض طبيعيًا وهّزات "البدن"
اللبنانّيون ضحّية أفكار دخيلة وانعدام األمان

املعالجة النفسية مارتني زغبي ابوزيد.

والرعب  الهلع  فريسة  اللبنانيني  معظم  وقع 
قدمية،  او  مفربكة  وصور  تحليالت  بسبب 
بعدما  املدمر،  الزلزال  عن  مضللة  واخبار 
او  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  انترشت 
عرب وسائل االعالم، عىل وقع هزات ارتدادية 
املناطق  من  مروعة  ومشاهد  متواصلة 
عىل  اللبنانيني  احاديث  ومتحورت  املنكوبة. 
نزحوا  او  حتفهم،  لقوا  الذين  اولئك  قصص 
تتحدث  روايات  اىل  اضافة  مأساوي،  بشكل 
عن معجزات النجاة للعالقني تحت االنقاض.

ايضا،  االطفال  رافق  والهزات  الزالزل  هلع 
وهم  اكرث الفئات هشاشة وحاجة اىل رعاية 
جميع  يشعر  ان  املحتمل  من  الن  واهتامم، 
او  للزلزال  ضحايا  كانوا  حال  يف  االطفال، 
شهودا من بعد، باالثار النفسية للكارثة لفرتة 

اطول من املتوقع.
حوارا  العام"  "االمن  اجرت  السياق،  هذا  يف 
ابوزيد  زغبي  مارتني  النفسية  املعالجة  مع 
للزالزل  النفسية  االثار  عن  فيه  تحدثت 
التي  "الرتوما"  تخطي  كيفية  وعن  والهزات، 

اصابت بعض اللبنانيني، كبارا واطفاال.

تخطيه  رغم  الهلع  اللبناين  ينتاب  ملاذا   ■
اثر  حاليا  ملسناه  ما  وهذا  عديدة  ازمات 
هذا  تفرسين  فكيف  حصلت،  التي  الهزات 

االمر؟
انه  واملشكلة  "حرشي"،  بطبيعته  اللبناين   □
يتلقى املعلومات احيانا من املصادر الخاطئة 
الشائعة اليوم عىل مواقع التواصل االجتامعي 
انهم  كرث  يدعي  بحيث  االعالم،  وسائل  او 
وكأن  الزالزل.  عن  بارائهم  ويدلون  خرباء 
اللبناين معتاد عىل املصائب، فيصم اذنيه عن 
باملعلومات  العلمية ويأخذ  املعلومات  سامع 

نفسية  حالة  لبنان  يف  تنترش  كام  الخاطئة. 
وهي   ،"Ultracrepidarianism" بـ  تعرف 
تعني ان يبدي الشخص رأيه ويسدي النصائح 
يف مواضيع ال يفهمها اطالقا، وهو امر شائع 

جدا يف البلد.

■ لكن ما سبب الهلع املبالغ فيه؟
□ لقد شهدنا عىل ظاهرة جديدة بعد ثورة 
2019 حيث اعتاد اللبناين البكاء عىل االطالل، 
وليس  الفارغ  الكوب  نصف  اىل  ينظر  وان 
النصف املمتىلء. لقد اعتاد عىل "النق" بدل 
الظاهرة واضحة عىل  معالجة مشاكله. هذه 
مواقع التواصل االجتامعي ويف وسائل االعالم، 
ما  يتلقى  الذي  اللبناين  يؤثر عىل سلوك  مام 
ان  اىل  هنا،  اشري  ان  اود  االخرون.  له  يقوله 
تأثري الهزة عىل ابناء بريوت كانت اصعب من 
املناطق االخرى، اذ استفاقت لديهم الصدمة 

والذكريات املؤملة النفجار 4 آب ومشاعره.

■ كيف ميكن معالجة هذه الظاهرة؟
التفتيش  اىل  اللبناين  بارشاد  التوعية  تبدأ   □
التي  املعلومات  بطريقة صحيحة عن مصدر 
يستطيع  ليك  صدقيتها،  من  والتأكد  يتلقاها 
والخاطئة.  الصحيحة  املعلومة  بني  التمييز 
لتجنب  االعالم  وسائل  اىل  نداء  اوجه  هنا 
العناوين التي تتضمن ايحاءات سلبية مبالغ 
تأثري  نلمس  نفسيني،  كمعالجني  فنحن  فيها. 
تزايد  مع  عياداتنا  يف  االعالمي  السلوك  هذا 
املعالجة،  اجل  من  الينا  يلجأون  الذين  عدد 
وهم يعانون من االضطراب النفيس او القلق. 
لكننا  اصعب،  بظروف  اللبنانيون  مر  لقد 
حاالت  من  العدد  هذا  عىل  نشهد  نكن  مل 
مثال، حيث  عام 2006  القلق. يف حرب متوز 

التواصل  ملواقع  واسع  انتشار  هناك  يكن  مل 
مامثلة  قلق  حاالت  نلمس  مل  االجتامعي، 
السلبية  العناوين  هذه  اليوم.  نشهده  ملا 
 pensées دخيلة  افكارا  االنسان  لدى  تنمي 

intrusives ال يستطيع وقفها.    

■ ما هو سبب القلق املتزايد لدى اللبناين؟
للحاجات  "ماسلو"  هرم  اىل  عدنا  اذا   □
سلم  اول  يف  تحتل  االساسية حيث  االنسانية 
كالحاجة  الفيزيولوجية  الحاجات  االولويات 
حاجات  كل  ان  نستنتج  واملاء،  الطعام  اىل 
اللبناين غري مؤمنة وبالتايل يعيش حاليا حالة 
وتلته  الزلزال  وقوع  عند  االمان.  عدم  من 
الهزات االرتدادية، ازداد لدى اللبناين الشعور 
املنزل  فقدان  من  والخوف  االمان  بعدم 
واملمتلكات والبلد. يضاف اىل ذلك، ما تم بثه 

من اخبار مضللة وّلدت لديه قلقا متزايدا.  

شخص  بني  القلق  نسبة  تفاوت  سبب  ما   ■
وآخر؟

كبري  بشكل  تعاين  الناس  من  فئة  هناك   □
من االفكار الدخيلة التي تقلقها، وتؤدي مثال 
موعد  فجرا،  الثالثة  عند  يوميا  ايقاظها  اىل 
ان  تستطيع  لن  الفئة  هذه  الهزة.  حصول 
تكمل حياتها بشكل طبيعي، فتتغري ترصفاتها 
التوقف  اىل  العمل  اىل  الذهاب  عدم  من 
انصح  الحالة،  هذه  يف  الطعام.  تناول  عن 
طبيب  اىل  بالتوجه  الناس  من  الفئة  هذه 
نفيس. كام انصح كل من هو يف حالة صدمة 
يوم  معه  حصل  ما  مستمر  بشكل  يخرب  ان 
اللحظات  الهزة، وما شعر به يف تلك  حصول 
التي راودته. طاملا هو يف حاجة اىل  واالفكار 
يزال  ال  انه  يعني  فهذا  املوضوع،  عن  الكالم 

الناس  من  الثانية  الفئة  الصدمة.  وقع  تحت 
النزول  يف  والرغبة  بالخوف  تشعر  من  هي 
اليها  اتوجه  الهزات.  من  خوفا  الشارع  اىل 
الوصول  تحاول  ان  هي  اساسية،  بنصيحة 
االفكار  وحذف  الصحيحة،  املعلومات  اىل 
ما  غالبا  والتي  ذهنها  تراود  التي  الخاطئة 
افرتاضية،  بكلمة  ترددها  التي  بالعبارة  تبدأ 
ان"  املعقول  "من  او  ان"  "املمكن  من  مثال 
اقول  او...  منزيل  يدمر  ان  او  هزة،  تحصل 
االفرتاضية  العبارات  هذه  تستبدل  ان  لها 
بعبارات علمية ايجابية، مثال العلم يقول انه 
وهذا  ارتدادية  هزات  تحصل  زلزال  اي  بعد 
كام  خطورة،  من  هناك  وليس  طبيعي  امر 
انه ال ميكن ان يتنبأ احد بأن زلزاال سيقع يف 
الحارض،  يف  العيش  نتعلم  ان  علينا  املنطقة. 
اي ان نقول مثال: "انا االن اجلس يف منزيل وال 
توجد هزة. انا استطيع السيطرة، واذا حصلت 
تطبيقها".  يجب  التي  االرشادات  اتبع  الهزة 
اال  القلق  فئة ال يساورها  الثالثة وهي  الفئة 
اقول  القلق،  املفرط عن  الكالم  اىل  متيل  انها 
لها ان ال تلعب دور الطبيب النفيس او دور 
العامل الجيولوجي ألن الكلامت غري املدروسة 
قلقا  توّلد  عنها  تصدر  ان  املمكن  من  التي 
اىل  الجميع  ادعو  فيام  آخرين.  اشخاص  عند 

تعني  ماذ  مبسطة  وبكلامت  علميا  يفرس 
بالقول:  علمية  بطريقة  ونطمئنهم  الهزات، 
مركزها  ان  اال  هنا  بالهزة  اننا شعرنا  "صحيح 
يف بلد آخر وبالتايل نحن نتأذى اقل وحاليا ال 
لبنان، ألن ال احد علميا يستطيع ان  هزة يف 
يتنبأ مبوعد حصول اي هزة". اذا، انطلق من 
الحقيقة الخبار الولد الذي عاش الهزة، وكذلك 
هزة  ان  وعلم  صباحا  استيقظ  الذي  الولد 
ميكنهم  االوالد  جميع  ان  خصوصا  حصلت، 
الوصول اىل مواقع التواصل االجتامعي. كذلك 
عىل  تحتوي  التي  الكلامت  تجنب  يجب 
مشاعر مبالغ بها، مثال "يا تعتريي ناقصنا نيزك 

بلبنان"، "رح منوت من الجوع"...
فهو سيعتقد  العبارات،  الولد هذه  اذا سمع 
حقيقة،  هو  االهل  يقوله  ما  كل  ان  حكام 
واذا  حقيقة.  نيزك  وجود  ان  مثال  وسيقتنع 
شعر الطفل بالهزة والوالدة بدأت بالرصاخ يف 
الوقت نفسه، يجب عىل االم ان تخرب طفلها 
انفجارا  ان  اعتقدت  النها  الخوف  متلكها  انه 
قد حصل، لكن تبني انه مل يقع اي انفجار بل 
يجب  وبالتايل  لبنان،  يف  احد  ميت  ومل  هزة، 
مقاربة االمور بايجابية. ينبغي ايضا ان ندعو 
الولد اىل ان يرسم ما عاشه يف تلك اللحظات، 
خصوصا وان هناك اوالدا ال يحسنون التعبري 
"بيت  طفلها  مع  االم  تلعب  ان  او  بالكالم 
االرشادات  االوالد  تزويد  هو  االهم  بيوت". 

حيال الترصف عند حصول هزة.

■ كيف ميكن التعامل مع الولد الذي اصابه 
الهلع بسبب الهزة؟    

الذي  الولد  حالة  بني  هنا  التمييز  يجب   □
اىل  وينام  ليعود  الهزة  من  االستفادة  يريد 
اليه،  االنتباه  يجب  امر  وهذا  اهله،  جانب 
وبني حالة الولد الذي عاش الصدمة. يف هذه 
الحالة، علينا ان نقول للولد مثال: "اليوم ليس 
هناك من هزة واذا حصلت، بني ان تبدأ وان 
وال  الحميك  اليك  اتيت  قد  اكون  بها  تشعر 
الحظنا  اذا  لكن  جانبي".  اىل  تنام  ان  سبب 
ويبيك  يلعب  وال  ينام  وال  يأكل  ال  الولد  ان 
بشكل مستمر، من الرضوري عندها استشارة 
مواقع  تجنب  االهم  يبقى  ختاما،  الطبيب. 

التواصل االجتامعي.

خصوصا  التلفزيون،  مشاهدة  من  التقليل 
االنقاض  بني  من  الضحايا  انتشال  مشاهد 
عىل  بالزلزال  املتعلقة  االخبار  كل  واستبعاد 
مواقع التواصل االجتامعي واملواقع االعالمية 
فيها،  مبالغ  سلبية  عناوين  غالبا  تنرش  التي 

وعدم االستامع اىل اشخاص غري متخصصني.

■ هل من اسلوب معني يجب اتباعه لالجابة 
عن اسئلة االطفال حول الزالزل والهزات؟

□ هناك مبدأ اسايس يجب اتباعه مع االطفال 
هو االنطالق من الحقيقة. ال يجب بتاتا اخبار 
ال  مثال  الحقيقة.  عن  بعيدة  امورا  االطفال 
يجب ان نقول للولد: "الرسير هو الذي اهتز 
يوم حصول الهزة بل ان نخربه بأن االرض هي 
فيديو  يشاهدون  ونجعلهم  اهتزت"،  التي 

تربية
الشدياق ميرنا 

مصدر الهلع االساسي 
عند اللبنانيني هو بسبب 
تتبع املعلومات املضللة
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رياضة

يعيش فريق الحكمة بريوت لكرة السلة يف املوسم الحايل اوضاعا مستقرة انعكست نتائج ايجابية عىل الفريق الذي حافظ عىل 
صدارة بطولة دوري الدرجة االوىل للرجال منذ انطالقتها حتى انتهاء مرحلة الذهاب التي احرز لقبها املعنوي "بطل الذهاب"، 

بسجل تضمن خسارة امام الريايض يف مقابل 10 انتصارات، قبل ان يرتاجع اىل املركز الثاين بعد الخسارة امام دينامو لبنان 

بأن  النفس  االخرض  النادي  جمهور  ميني 
يكون املوسم الحايل هو موسم العودة اىل 
الفريق نجح  احراز االلقاب، خصوصا وان 
الودية  الدولية  قطر  دورة  لقب  احراز  يف 
منصات  عن  غياب  بعد  املوسم  بداية  يف 
يعزز هذه  ما  19 سنة.  التتويج دام زهاء 
املوسم  هذا  الفريق  تشكيلة  ان  الفرضية، 
علام  كثريا،  املايض  املوسم  عن  تختلف 
املايض  العام  بطولة  يف  نجح  الفريق  ان 
النصف  الدور  منافسات  اىل  الوصول  يف 
النهايئ )املربع الذهبي( او "الفاينال فور"، 
فريست  بريوت  فريق  امام  يخرج  ان  قبل 
كلوب بنتيجة 3 - 0 من اصل 5 مباريات 

ممكنة.  
هذا  الحكمة  فريق  ان  عىل  كرث  يجمع 
بالبطولة  الذهاب  مقومات  ميلك  املوسم 
مع  خصوصا  املايض،  املوسم  من  ابعد 
مزهر  عيل  مثل  دولية  عنارص  وجود 
االمرييك  اىل  اضافة  الدرويش،  وسريجيو 
افضل  من  يعترب  الذي  الكسندر  كليف 
املحلية،  الساحة  عىل  االجانب  الالعبني 
وقد اثبت فعاليته يف الكثري من املباريات، 
من دون استبعاد حصول تغيري عىل صعيد 
املربع  بلوغ  قبل  روش  كريوين  الالعب 

الذهبي. 
كرة  لجنة  رئيس  التقت  العام"  "االمن 
سمري  الفريق  ومدير  النادي  يف  السلة 
الفريق  حارض  حول  حوار  وكان  صالح، 
الحايل،  املوسم  وطموحات  ومستقبله 
والصعوبات التي يواجهها يف ظل االوضاع 
والظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة. 

رئيس لجنة كرة السلة يف نادي الحكمة بريوت سمري صالح.

شغيل  الحقا  ليصبح  اعشقه  واصبحت 
الشهرية:  املقولة  عيّل  فانطبقت  الشاغل. 
فنادي  يوم".  كل  حكاموي  لَيوم،  "حكاموي 
رشف  يل  زال  وما  كان  كبري  رصح  الحكمة 
الحق  كنت  ايام  الطفولة،  ايام  منذ  خدمته 
بالفريق اىل كل املالعب ليس التابع مبارياته 
اليوم  اىل  ايضا،  التدريبية  الحصص  بل  فقط 
الذي اصبحت فيه عىل متاس مبارش بفريق 
اموره، واحرص  اتابع حاليا  الذي  السلة  كرة 
عىل  يساعد  ان  ميكن  ما  كل  انجاح  عىل 

ازدهار النادي االخرض وتقدمه.
 

ميكن  فرتة  بعد  االدارية  اللجنة  تسلمتم   ■
للنادي،  الحديث  التاريخ  يف  االسوأ  اعتبارها 
انتشال  من  تتمكنوا  لن  انكم  كرث  وقد ظن 

مقال

الرياضة في خدمة السياسة
فصل السياسة عن الرياضة هو املبدأ االسايس الذي تنادي به االتحادات الدولية عىل اختالفها، 
وشعار تفرضه اللجنة االوملبية الدولية عىل جميع اللجان واالتحادات الدولية ولكنها غالبا ما 
تخالفه العتبارات عدة، اهمها تطبيق اجندات سياسية لدول لديها نفوذ قوي.  تدفع الرياضة يف 
بعض الدول مثن الحروب بشكل واضح وفاضح، خالفا للقانون الدويل والرشعة االوملبية اللذين 
يناديان بفصل السياسة عن الرياضة.  وما يحصل مع الكثري من الرياضيني، الذين ال ناقة لهم 
وال جمل، يف الحروب الدائرة خري دليل عىل ذلك، خصوصا وان قرار مثل قرار الحرب ال يأخذه 
اي مسؤول ريايض وال يشارك فيه اي اتحاد او اي العب او عداء.  وما يحصل مع الرياضيني 
الروس راهنا، وحصل سابقا مع رياضيني من جنسيات مختلفة يف السنوات املاضية، يثبت يف 
شكل فاضح ان شعار "فصل الرياضة عن السياسة" هو مجرد "كليشه" ال يطبق اال وفق املصالح 
الخاصة، وهو يف غالبية الحاالت مجرد عنوان للمزايدة. والستخدام العقوبة يف الرياضة الهداف 
سياسية مناذج كثرية ظهر بعضها يف شكل جيل قبل حواىل 10 سنوات، وتحديدا عندما فتحت 
السباب سياسية قضية "التنشيط" لبعض الرياضيني الروس قبيل "اوملبياد سوتيش" الشتوي عام 
2014. حينها، اتهمت بعض الدول السلطات يف موسكو بـ"تطبيق برنامج منشطات عىل نطاق 
واسع" بامر من السلطات السياسية العليا بني عامي 2011 و2015، ما مهد لفرض عقوبات عىل 
الرياضيني الروس من املشاركة يف دورات االلعاب االوملبية بني عامي 2016 و2022 اال تحت 
العلم االوملبي، وليس تحت العلم الرويس!، وكان املشكلة يف العلم الرويس وليس يف السلوك! 
وتكرر االمر يف العام 2022 مع الصني عندما دعت احدى الدول الكربى ملقاطعة "اوملبياد بكني" 
الشتوي ديبلوماسيا، والسباب سياسية واقتصادية وتجارية ال عالقة لها بالرياضة ال من قريب وال 
من بعيد، من دون ان تنجح يف اقناع غريها من الدول باملقاطعة، فنجح "االوملبياد" وسقطت 
املحاولة. ومع اندالع الحرب العسكرية الروسية عىل اوكرانيا، عادت حرب الحصار عىل الرياضة 
الروسية. ومل تقترص العقوبة هذه املرة عىل منع مشاركة الرياضيني الروس يف "االوملبياد"، بل 
ذهبت اىل منع املنتخب الرويس االول لكرة القدم للرجال من استكامل التصفيات املؤهلة اىل 
"املونديال"، وبالتايل حرمانه من املشاركة يف نهائيات كأس العامل يف قطر. كذلك، منعت االندية 
الروسية من املشاركة يف البطوالت الخارجية ومن بينها "دوري ابطال اوروبا"، والدوري االورويب 
"يوروبا ليغ"، فيام اجربت االندية الرياضية خارج روسيا عىل عدم ضم اي العب رويس او العبة 
روسية اىل صفوفها. عىل رغم كل ما تقدم، مل تتحرك االتحادات واللجان الرياضية الدولية لتطبيق 
يثبت "خلطه"  اتحاد  او  اي جهة  بإيقاف  والذي يقيض  السياسة"،  الرياضة عن  مبدا "فصل 
السياسة بالرياضة.  ورغم بعض االصوات الخجولة التي بدات تعلو اخريا من داخل "اللجنة 
االوملبية الدولية" باملطالبة بتصحيح تلك االخطاء، والسامح للرياضيني من روسيا وبيالروسيا 
باملشاركة يف دورة االلعاب االوملبية العام 2024 يف باريس، عىل اعتبار انه "ال ينبغي حرمان اي 
ريايض من املشاركة بسبب جواز سفره"، والتي تزامنت مع اقرتاح لـ"املجلس االوملبي اآلسيوي" 
مبشاركة الرياضيني من روسيا وروسيا البيضاء يف التصفيات املؤهلة اىل "اوملبياد باريس"، اضافة 
اىل املوقف الالفت لرئيسة بلدية باريس آن هيدالغو "بعدم حرمان الرياضيني من املنافسة" 
والذي تراجعت عنه الحقا بعد اتصال من الرئيس االوكراين فولودميري زيلينسيك بنظريه الفرنيس 
اميانويل ماكرون. كل هذه املحاوالت سقطت بعد حملة مضادة مربمجة من دول كربى دفعت 
باكرث من 30 دولة اىل املطالبة بعدم السامح للرياضيني الروس والبيالروس باملشاركة يف "اوملبياد 
باريس 2024" اال ضمن قيود مشددة و"تحت العلم االوملبي" ما يخالف امليثاق االوملبي الذي 
ينص عىل ان "جميع الرياضيني يجب ان يشاركوا عىل قدم املساواة" ويثبت مبا ال يدع الشك ان 
القرار يحمل طابعا سياسيا منافيا ملبادئ الرشعة االوملبية يف شكل فاضح.  ال شك يف ان رضوخ 
اللجنة االوملبية للضغوطات ومخالفة رشعتها يفتح الباب امام مزيد من التجاوزات مستقبال، 

والسيام من دول نافذة تريد تطويع الرياضة مبا يتناسب مع مصالحها غري الرياضية!

نمر جبر

فيه،  يقبع  كان  الذي  املستنقع  الحكمة من 
لكن حتى الساعة، االمور ظاهريا تسري نحو 

االحسن، هل هذا صحيح؟
عامدها  عمل  خطة  وضع  عىل  اتفقنا   □
وانقاذه  فئاته  بكل  النادي  دميومة  تأمني 
تثقل  كانت  التي  واملستحقات  الديون  من 
كاهله وتعيق حركته سواء يف االمور االدارية، 
الفنية واملالية. لقد نجحنا حتى االن يف اعادة 
االمور اىل مسارها الصحيح، بعدما تأمن ذلك 
لالزمة  تصورا  رسمت  قديرة  ادارة  بفضل 
بدأت  لقد  منها.  الخروج  كيفية  وعرفت 
االن مرحلة البناء فعزز الفريق صفوفه من 
الطراز  من  اجانب  العبني  استقدام  خالل 
املحليني  الالعبني  عىل  املحافظة  مع  الجيد 
اعترب  بآخرين،  املجموعة  وتطعيم  الجيدين 
الجهاز الفني بقيادة املدرب جو غطاس ان 
النتائج  بدأت  وقد  اليهم.  حاجة  يف  الفريق 
اريد  وهنا  والرتتيب،  االداء  تظهر من خالل 
طويل  البطولة  درب  ان  للجميع  اقول  ان 
حتى  ويصرب  يصمد  ملن  سيكون  والنرص 

االمتار االخرية.

لبنان  ببطولة  للفوز  الحكمة  ترشح  هل   ■
جمهور  عىل  ام  املوسم،  هذا  السلة  لكرة 
الحكمة االنتظار اكرث الستعادة لقب افتقده 

لفرتة طويلة؟
 25 هي  باللقب  للفوز  الحكمة  حظوظ   □
الريايض بريوت،  املئة، وتتساوى مع فرق  يف 
فكل  كلوب.  فريست  وبريوت  لبنان  دينامو 
تجعلها  متساوية  حظوظا  متلك  الفرق  تلك 
نهاية  يف  البطولة  بلقب  للفوز  مرشحة  كلها 
ملن  ستكون  الفصل  كلمة  لكن  املوسم، 
كل  النهاية.  حتى  الصمود  من  سيتمكن 
الفرق التي ذكرتها متلك مقومات الفوز، ومن 
آخر.  عىل  فريق  اي  تفضيل  جدا  الصعب 
خصوصا انه ما زال هناك الكثري من املباريات 
قبل املراحل الحاسمة وميكن لبعض التفاصيل 
الصغرية ان تتغري وتحدث فارقا لصالح اي من 
الفرق االربعة قد يساعدها عىل نيل اللقب، 

هوية  عن  االن  الحديث  املبكر  من  nemer.jabre66@yahoo.comلكن 

رئيس لجنة كرة السّلة في نادي الحكمة: 4 فرق
حظوظها متساوية في الفوز بلقب بطولة الدوري

■ كيف انتسبت اىل نادي الحكمة؟
مدرسة  يف  تسجل  طالب  كل  شأن  شاين   □
عىل  طالبا  جلست  علمه،  لتحصيل  الحكمة 
تاريخي  تعليمي  رصح  يف  الدراسة  مقاعد 
فرتة  اال  هي  وما  البلد،  رجاالت  اهم  خّرج 
النادي  بهذا  تعلقت  حتى  جدا  قصرية 

فادي الخطيب سيلتحق 
بالفريق في الوقت املناسب
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البطل. ال شك يف ان الحكمة يعمل جاهدا 
من جهته من اجل استعادة اللقب، ولن يوفر 
اي جهد يف سبيل العودة اىل منصات التتويج 

وارضاء جمهوره العريض.

■ ماذا عن الالعب املخرضم فادي الخطيب؟ 
متى يلتحق بالفريق وهل انتم عىل تواصل 

معه؟
مع  يومي  تواصل  عىل  نحن  بالطبع،   □
شؤون  متابعة  عىل  حريص  وهو  الخطيب 
الفريق وشجونه من مركز اقامته يف االمارات 
جهاز  مع  يتحدث  وهو  املتحدة،  العربية 
يف  وكلنا  واالداريني  والالعبني  الفني  الفريق 
انتظار عودته. الخطيب العب تاريخي وقد 
"اطرب" الجامهري السلوية اللبنانية مبستواه 
املدهش، وهو ال يزال يتمرن ويتحرض يوميا 
من  مستوى  اعىل  عىل  املحافظة  اجل  من 
اللبناين  الدوري  اىل  العودة  اجل  اللياقة من 
الخطيب  انضامم  ممكنة.  صورة  بأبهى 
اضافة  يشكل  ان  شأنه  من  التشكيلة  اىل 
املراحل  خالل  اهدافه  لتحقيق  الفريق  اىل 
عىل  التنافس  عندها  يصبح  التي  الحاسمة 
صحيح  خطأ.  ألي  مجال  وال  مستوى  اعىل 
اىل  الخطيب  عودة  عىل  اتفاق  حصل  انه 
لبنان امنا من دون تحديد موعد نهايئ لهذه 
اىل  سيحرض  انه  مؤكد  هو  ما  لكن  العودة، 
املناسب،  الوقت  يف  بالفريق  ويلتحق  لبنان 

وسيظهر ان شاء الله بأفضل حلة ممكنة.

الخسارة  بعد  املدرب جو غطاس  تعرض   ■
امام دينامو لبنان لحملة انتقاد واسعة، هل 
لجنة  قرار  كانت مربمجة؟ وهل  انها  تعتقد 
كان  به  الثقة  بتجديد  النادي  يف  السلة  كرة 

ردا عىل هذه الحملة؟
منها  كبري  جزء  يف  كانت  انها  يف  شك  ال   □
بهدف  الجمهور،  بعض  قبل  من  مربمجة 
قدمية  حسابات  لتصفية  الخسارة  استغالل 
مع النادي، يف مقابل جمهور يحب الحكمة 
امر  الخسارة، وهذا  بردود فعل عىل  ويقوم 
طبيعي. نحن واملدرب غطاس نتفهم هؤالء، 
باملدرب  الثقة  ملء  السلة  كرة  لجنة  ولدى 

رياضة
مرشحان ليس فقط لبلوغ النهايئ امنا الحراز 
بني  النهايئ  يكون  ان  امتنى  كام  اللقب. 
الحكمة والريايض بريوت ملا لهذين الفريقني 
ركيزتان  وهام  اللعبة،  يف  عريق  تاريخ  من 
اساسيتان يف كرة السلة اللبنانية وجمهورهام 
العريض يعطي رونقا خاصا للمباريات. الكل 
التي  النهايئ  الدور  يف  املواجهة  ان  يجمع 

تجمع الريايض والحكمة لها طعم خاص.  

يويل  بريوت  الحكمة  نادي  يزال  ال  هل   ■
اهتامما بالناشئني، ومتى ميكن ان نرى العبني 

يف الفريق االول من االكادمييا؟
□ االهتامم دائم ومستمر. هناك العديد من 
الوجوه الناشئة التي يتم اكتشافها من خالل 
املعسكرات التحضريية املوسمية التي يقيمها 
التي  الفريق  اكادمييا  اىل  اضافة  الحكمة، 
تعج باملواهب القادرة عىل الذود عن الوان 
كثب  عن  يتابع  َمن  املستقبل.  يف  الفريق 
الالعبني  من  خزانا  ميلك  الحكمة  ان  يعرف 
لبنان  بطوالت  يف  يشاركون  الذين  البارزين 
الحسن  البالء  ويبلون  فئاتها،  مختلف  عىل 
ويتوقون للوصول اىل الفريق االول واللعب 
يف  اغوص  لن  الكبري.  الحكمة  جمهور  امام 
االسامء، لكني استطيع ان اؤكد ان مستقبل 
النادي مطمنئ ويف ايد امينة بفضل املواهب 
الحكمة عىل  بها فرق  التي تعج  االستثنائية 

مختلف فئاتها العمرية. 

■ ماذا هي الرسالة التي توجهها اىل جمهور 
الحكمة؟

الجمهور  االوفياء، يعترب  اقول للحكامويني   □
يف  اال  السلة  كرة  فرق  كل  6 يف  رقم  الالعب 
نادي الحكمة فهو الالعب رقم 1، وعىل اساسه 
تبنى كل الخطط وتعقد كل اآلمال. كانوا اىل 
جانبنا ومل يخذلونا يف احلك االوقات وبالتأكيد 
سيكونون معنا يف احىل االيام لنعيد الحكمة 
افضل،  ال  وملَ  العز  ايام  عليه  كانت  ما  اىل 
نحو  بيدكم  ويدنا  وامامكم  امامنا  فاملستقبل 
كل  له  ترخص  لناد  ميكن  ما  افضل  تحقيق 

التضحيات وتصغر امامه كل الصعاب.
ن. ج

ان  ال ميكنه  الفريق  ان  تدرك  غطاس، وهي 
يفوز دامئا ومن الطبيعي ان يخرس. اما قرار 
تجديد الثقة فكان طبيعيا لوضع النقاط عىل 
الحروف، خصوصا وان املدرب غطاس هو من 
التشكيلة بنفسه ويعرف جيدا العبيه  اختار 

ومن يستحق ان يكون اساسيا او بديال. 

جدد  العبني  الستقدام  نية  من  هل   ■
الفريق  اجانب  من  اي  عن  االستغناء  او 

الحاليني؟
□ من املبكر جدا الحديث عن هذا املوضوع. 
زال  ما  البطولة  مشوار  سابقا  ذكرت  فكام 
طويال وفريق الحكمة حتى الساعة مل يخرس 
يف  االقوى  من  فريقني  امام  مباراتني  سوى 
بطولة الدوري ومرشحني للمنافسة عىل اللقب 
النقاط. اضف ان املراحل  وبفارق ضئيل من 
االقصائية من البطولة غالبا ما تشهد تغيريات 
يف  جيدا  مستوى  قدمت  فرقا  فرنى  جذرية، 
مستواها  لكن  البطولة  من  االوىل  املراحل 
تراجع الحقا، والعكس صحيح، فنجد فرقا كان 
مستواها عاديا لكنها تصل اىل املرحل النهائية 
وتفوز  انيابها  عن  لتكرش  مختلفة  بروحية 
عىل خصومها وتخطف البطولة. فلننتظر ونَر 
يف  متغريات  من  البطولة  تحمل  ان  ميكن  ما 
مراحلها االعدادية ليبنى عىل اليشء مقتضاه.

■ َمن تفضل ان يواجه الحكمة يف الدورين 
النصف النهايئ والنهايئ؟

امنا  الفرق.  لجميع  والتقدير  االحرتام  □ كل 
النصف  الدور  يف  املواجهة  تكون  ان  افّضل 
امام  او  كلوب  فريست  بريوت  امام  النهايئ 
هاتني  ان  يعني  ال  هذا  لكن  لبنان،  دينامو 
فالفريقان  سهلتني،  ستكونان  املواجهتني 

لجنة كرة السلة لديها ملء 
الثقة باملدرب جو غطاس
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1  فنانة وممثلة ايطالية راحلة ايقونة 

السينام يف القرن العرشين -2 ممثل 
لبناين قدير – يف القميص -3 زوج 

األم لها ولد من غريه – ُيسّجل يف كرة 
القدم – يساعداه ويعاوناه -4 ابتلع 
الدواء – لقب االمري – من االوزان – 

مقياس مساحة -5 من الخرض – طعم 
الحنظل – ظلمة اول الليل – طلب 

واجب تنفيذه -6 بالغ – عاصمة 
استونيا – نهر يف فرنسا وبلجيكا وهولندا 

-7 رجاء – اسم موصول – ابرز فنان 
تريك من خالل اغاين البوب -8 رئيس 

فرنيس سابق -9 شاعر سوري زمن صالح 

الدين االيويب – مدينة يف املجر -10 اكرب 
موسيقيي االندلس – شعور – تهيأ 

للحملة يف الحرب -11 نوتة موسيقية 
– جزيرة تتبع امارة ابو ظبي – زمان 
طويل -12 سيايس امرييك راحل نائب 

الرئيس ليندون جونسون – شاعر اموي 
-13 حفر البرئ – نحاس ابيض – من 

مؤلفات الشاعر اللبناين الياس ابو شبكة 
-14 فاقد االب واالم – العب كرة قدم 
انكليزي احد افضل املهاجمني يف العامل 

– كرس الخبز اليابس -15 فنان ومرسحي 
لبناين راحل – منط من الرحالت الربية 

لالستكشاف واالستمتاع

-1  فنان ومرسحي لبناين – شدة 
الربد -2 من النبات يستعمل علفا 

للدواب واملاشية – شاعر ايطايل راحل 
له رواية "روالند الثائر" من اشهر 

مؤلفات النهضة االيطالية -3 دم مائل 
اىل السواد – أشهر مؤلفات جربان 

خليل جربان – اسود حالك -4 اعطي 
وامنح – حرف جر – شهر عريب – انا 

باالجنبية -5 للنفي – ال يشاع – شكل 
هنديس – بصق من فمه -6 حبهم – 

بلدة باالجنبية – ثوب رديء النسج -7 
كربى بحريات اوروبا – للتمني – هزل 
ودعابة يف الكالم -8 صاحب وصديق 

– قوة نفوذ وسلطة – آلة موسيقية 
– اصغر نهر يف العامل -9 منخفض 

باالجنبية – صعود السلم – العيش 
الطيب الواسع -10 جلبة وصياح – ما 
يضعه الشاعر من شعر ونرث – حليب 

باالجنبية -11 يبعثا – اقدم مدينة 
مسّورة يف العامل – فقر -12 طمع – 
عائلة رئيس فيليبيني راحل – تباعد 

عن القوم وجانبهم -13 مدينة مرصية 
– انسان -14 عاصمة افريقية – من 

مشتقات النفط – وريث امللك – 
هرب -15 والدته – صحافية واعالمية 

لبنانية راحلة     

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

 111  ثل في الدائرةم
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه واشطبها 

يف كل اإلتجاهات. أما الحروف املتبقّية 
بانتظام دون تشطيب فسوف تشكل الكلمة 

الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 7 حروف: 

كتاب لالديب والشاعر اللبناين بولس سالمة

الرصع يف الوجود – املعاناة – الهام 

– الزهد – باحثون – تحت السنديانة 

– حديث العشية – حكاية عمر – حظ 

– خلق – خرب – ديوان – سامء – شعر 

– صعاب – ضالل – ظل – عيل والحسني 

– عيد الستني – عذاب – فوز – فخر – 

قصيدة – قمر – كتاب – ليايل الفندق – 

مذكرات جريح – مع املسيح – من رشفتي 

– نرث – نزق – هيام – وصايا 

الضائعة الكلمة 
 انكهمح انضائعح 
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دية وانشاعش انهثىاوي تىنظ عالمحكراب نال :وفحش 7انكهمح انضائعح مكىوح مه   
                                                               

                
   

حكايح عمش  –حذيس انعشيح  –ذحد انغىذياوح  –تاحثىن  –انضهذ  –انهاو  –انمعاواج  –انصشع في انىجىد        
 عيذ انغريه –عهي وانحغيه  –ظم  –ضالل  –صعاب  –شعش  –عماء  –ديىان  –خثش  –خهك  –حظ  –
مه  –مع انمغيح  –مزكشاخ جشيح  –نياني انفىذق  –كراب  –لمش  –لصيذج  –فخش  –فىص  –زاب ع –

 وصايا  –هياو  –وضق  –وثش  –ششفري 

                                         الكلمات المتقاطعة                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

فً القمٌص  –ممثل لبنانً قدٌر  -2فنانة وممثلة اٌطالٌة راحلة اٌقونة السٌنما فً القرن العشرٌن   -1
لقب  –ابتلع الدواء  -4ٌساعداه وٌعاوناه  –فً كرة القدم  ٌُسّجل –زوج األم لها ولد من غٌره  -3

طلب  –ظلمة اول اللٌل  –طعم الحنظل  –من الخضر  -5مقٌاس مساحة  –من االوزان  –االمٌر 
اسم  –ء رجا -7نهر فً فرنسا وبلجٌكا وهولندا  –عاصمة استونٌا  –بالغ  -6واجب تنفٌذه 

شاعر سوري  -9رئٌس فرنسً سابق  -8اغانً البوب  من خاللابرز فنان تركً  – موصول
تهٌأ للحملة  –شعور  –اكبر موسٌقًٌ االندلس  -11مدٌنة فً المجر  –زمن صالح الدٌن االٌوبً 

ٌركً سٌاسً ام -12زمان طوٌل  –جزٌرة تتبع امارة ابو ظبً  –نوتة موسٌقٌة  -11فً الحرب 
من مؤلفات  –نحاس ابٌض  –حفر البئر  -13شاعر اموي  –ٌندون جونسون راحل نائب الرئٌس ل

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
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               6 
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               8 
               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 
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متفرقات.

ل ع ا ي ل طر و س ھ م ي ون د س ا ب دد و ز ي ن ت

42 =

ت ھ ا ج ا بي ل ب ر ي وج ھ ا ل نز ف ع ر ن ا

 24 =

ھ ز م ا مد ا ن م ي ا لد س ع ر نر ا ن ا

32 =

ط ا س ي نس ا ي ك رك ت د ي ر اج ي ف ي
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-16

شاعر ملحمي يوناني قيل انه كان اعمى ُيعتبر اكثر المؤلفين شهرة في التاريخ

رائد طيران ومهندس فرنسي اخترع طائرة معروفة بإسمه
فرح وسرور

مدينة يابانية كانت العاصمة سابقا

              حروف مبعثرة                   

حديدة في مؤخرة حذاء الفارس
اميرال الماني خلف لفترة وجيزة ادولف هتلر بعد انتحاره

الطريق المستقيم الواضح

اسد عظيم 
مادة مركبة زعم العرب انها تحّول المعدن الرخيص الى ذهب

شخصية بّحار اسطورية من قصص الف ليلة وليلة
الطويل العنق

"انا افكر اذا انا موجود"فيلسوف فرنسي صاحب مقولة 

دولة جزرية في ميالنيزيا جنوب المحيط الهادئ
طبيب حاذق بارع

ساحة المعركة

اغلى التوابل في العالم

حروف مبعثرة

1- حديدة يف مؤخرة حذاء الفارس 
وجيزة  لفرتة  خلف  املاين  2-امريال 

ادولف هتلر بعد انتحاره
3-الطريق املستقيم الواضح

جنوب  ميالنيزيا  يف  جزرية  4-دولة 
املحيط الهادئ

5-طبيب حاذق بارع
6-اغىل التوابل يف العامل

فرنيس  ومهندس  طريان  7-رائد 
اخرتع طائرة معروفة بإسمه

8-فرح ورسور
9-مدينة يابانية كانت العاصمة سابقا

10-ساحة املعركة
انه  قيل  يوناين  ملحمي  11-شاعر 
كان اعمى ُيعترب اكرث املؤلفني شهرة 

يف التاريخ
12-اسد عظيم

انها  العرب  زعم  مركبة  13-مادة 
تحّول املعدن الرخيص اىل ذهب

من  اسطورية  بّحار  14-شخصية 
قصص الف ليلة وليلة

15-الطويل العنق
مقولة  صاحب  فرنيس  16-فيلسوف 

"انا افكر اذا انا موجود"

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

اىل  قبيلة قضاعة ومبعوثها  شاعر جاهيل خطيب 
ملوك الجاهلية. لقّب بالكاهن لصحة رأيه. 

9+12+5+8+7+11+10 =  والية هندية
1+2+4+16 =  من االلوان
13+6+9+4 = طائر غريد

3+14+15 =  فوالذ

 SU DO KU SU DO KU SU DO KU SU DO KU

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطيالً. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند.

 حدث يف مثل هذا الشهر
آذار 521: ماجالن يكتشف جزيرة غوام.

آذار 1902: تأسيس نادي ريال مدريد.

آذار 1910: الغاء الرق يف الصني.

آذار 1979: افتتاح ابراج الكويت.

معلومات عامة
يف  الدوري  عصافري  اعداد  تكاثرت 
املايض  القرن  منتصف  الصني  دولة 
مهددة املواسم الزراعية بشكل خطري 
وضعه  عىل  ينتفض  الشعب  جعل  ما 
الحكومة  جنّدت  املتدهور.  الغذايئ 
حملة كبرية ملكافحتها فلم تتمكن من 

القضاء عليها. 
اقرتح  الصني  يف  الحكم  جهابذة  احد 
ان تذيع الحكومة عىل الشعب البيان 
وافرة  اعدادا  اصطاد  من  "كل  التايل: 
مالية  مكافأة  له  الدوري  عصافري  من 
البيان  اذاعة  بعد  غلته".  قدر  عىل 
العصافري  اصطياد  عىل  الناس  تهافت 
بشتى الطرق حتى كادت ارسابها بعد 

فرتة ان تختفي من البالد. 
املفاجأة املرة كانت غري متوقعة، حيث 
ظهر عدد هائل من الحرشات انترشت 
من  الجميع  تيقن  االمراض.  بسببها 
الحرشات  تأكل  كانت  العصافري  ان 
ووجودها كان نعمة ال نقمة وحكمة 
اضطرت  رسيع  بعمل  الخالق.  من 
النقاذ  العصافري  استرياد  اىل  الحكومة 

البالد من خطر الحرشات. 

طرائف
كان شاعر النيل حافظ ابراهيم يلقي 
يف  حاشد  محفل  يف  قصائده  بعض 
احدى قرى محافظة اسيوط. يف اثناء 
اضطر  عاليا  نهيقا  حامر  نهق  القائه 

معه الشاعر اىل السكوت. 
يف  "استمر  له:  قال  الحارضين  احد 

انشادك يا حافظ". 
اجابه حافظ ابراهيم وهو يشري اىل جهة 
النهيق: "بعد ان يسكت حرضة الزميل". 

  
اقوال مأثورة

والحقيقة  مبالغة،  الحب  ان  "قولهم 
هي ان الحب بعني واحدة" 

نعيمة( )ميخائيل 

حلول العدد 113

عموديا
-1 جالينوس – البانيا -2 سلفادور اليندي -3 رس – فود – فاس 

– وجيف -4 املثل – مقص – الرطل -5 لفا – اودي – ندف – اي 
-6 مايل – دن – عجامن -7 لدينا – فارس – ياقة -8 كوز – ال – مل 

– بخ – بو -9 فريد االطرش – ملول -10 ابو متام – فاو -11 دف – 
الدسم – امن – ال -12 رب – ياكوتسك – سمة -13 نهيق – بعر 

– لنا -14 موزاييك – املعدين -15 سد القرعون – روسيا 

افقيا
-1 جرس امللك فهد – منس -2 السلفادور – فرهود -3 لف – ماليزيا 

– بيزا -4 يافث – ين – دبا – قال -5 ندوال – االويل – يق -6 وود 
– ود – التدابري -7 رس – مدنف – ام سكعكع -8 افقي – الطامور 
-9 االص – عرمرم – ان -10 ليس – نجس – استل -11 بن – ادم 
– فمك – مر -12 ادولف ايخامن – وعل -13 نيجر – نا – لو – 

سندس -14 يطأ – قبو – اماين -15 الف ليلة وليلة – يا 

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 الجدجد -2 االزرق -3 استفتاء 

-4 كرافية -5 حفنة -6 مومباسا 
-7 الديك -8 لياقة -9 البشت 
-10 الصيلم -11 هاتريك -12 

االفالت -13 طاغور -14 موصد 
-15 مهباج -16 سامعة 

لويس فردينان سيلني 

ابنك مفروض عليك صهرك نقيه

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
رونالدينيو

4
1 8 9

2 5 7
3 2

9 7 1 4
2 5
1 6 4

2 5 7 1
7

Sudoku مستوى صعب 

2 7 3
8 1 2 4
5 6 9 3 4
1 8 7 5
3 2 7 9

8 3 5 1
6 7 8 4 3

6 1 5 2
5 6 7

Sudoku مستوى سهل

5 7 3
9 3 2

8 4 7
2 3 5

6 1 2 9
6 9 1 4

4 6 7
9 1 8 3

7 2 1

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

5 7 6 9 2 3 4 8 1
2 8 1 6 4 7 3 9 5
4 3 9 5 8 1 2 7 6
7 9 4 8 5 2 1 6 3
3 2 8 1 6 9 7 5 4
6 1 5 3 7 4 9 2 8
1 6 3 7 9 8 5 4 2
8 4 7 2 1 5 6 3 9
9 5 2 4 3 6 8 1 7

Sudoku حل مستوى صعب 
3 7 6 5 2 9 1 4 8
2 8 9 1 4 6 5 7 3
1 4 5 8 3 7 2 9 6
9 6 8 2 5 4 7 3 1
5 1 3 7 9 8 4 6 2
7 2 4 3 6 1 9 8 5
8 5 2 9 7 3 6 1 4
4 3 7 6 1 2 8 5 9
6 9 1 4 8 5 3 2 7

Sudoku حل مستوى وسط
4 7 1 8 5 9 6 2 3
8 9 2 6 4 3 1 7 5
6 3 5 2 7 1 8 9 4
7 5 8 4 3 2 9 1 6
2 1 4 9 8 6 3 5 7
9 6 3 7 1 5 4 8 2
3 2 9 1 6 7 5 4 8
1 8 6 5 2 4 7 3 9
5 4 7 3 9 8 2 6 1

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  
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لنظل يف  القرار،  القياديني اصحاب  اىل  يفتقر  زماننا  هل 
املستوى الرفيع املرتجى؟

بلد  اي  كون  بالنفي،  الجواب  يكون  ان  البديهي  من 
مباحة  ارضا  يصبح  القرار،  ميتلكون جرأة  اىل من  يفتقد 

لكل انواع السيطرة والتدخل واالحتالل.
الصامتون  الكبري تحفيزي يك يخرج  استفهامنا  القصد يف 
من  والخائفون  ترددهم  من  واملرتددون  صمتهم  من 
الخالقة  واالفكار  العقول  اصحاب  ينربي  ويك  خوفهم، 
ألخذ دورهم الطبيعي والريادي يف وقف االنهيار والبدء 

بالبناء استنادا اىل الدستور والقانون وارادة البقاء.
الذي  الدستور  هو  والنظام  النظام،  تطبيق  املطلوب 
مبا  يطول  جلجلة  درب  امنا  للوطن،  قيامة  ال  دونه  من 
مخاطر  اىل  ويعرضه  والكيان،  الوطن  لبنان  بنيان  يهدد 
الذي  لبنان  كبرية جدا وتغيريات جذرية بحيث ال يعود 

عرفناه، وطن التنوع والتعدد من ضمن الوحدة.
دولة  بناء  نريد  حقيقة  نحن  هل  اآلخر:  الكبري  السؤال 
ومؤسسات  سلطات  من  واالسس  املواصفات  كاملة 
املنصوص  وغريها  وواجبات  وحقوق  وقوانني  وانظمة 
من  بها  غني  ودستورنا  العامل  يف  الدساتري  كل  يف  عليها 

دون ان ننتبه اىل وجوب تطبيقه؟
تقاس  متباعدة  التطوير  مراحل  ان  لبنان  يف  مشكلتنا 
االيام، وهذا  االشهر وحتى  او  بالسنوات  بالعقود وليس 
نيل  يف  طموحاتها  سقف  من  ترفع  فئة  كل  يجعل  ما 
والسياسية،  واالجتامعية  الثقافية  الكعكة  من  قدر  اكرب 
بدايتها  من  الدولة  عىل  السيطرة  حلم  يكن  مل  إن  هذا 
هو الشاغل االسايس لها، كام ان حقوق االداء والتضحية 

تبقى حارضة بقوة للمطالبة مبكاسب سياسية واضحة.
سلوك  يحكم  الذي  والريبة  الحذر  من  السياق  هذا 
البحث عن مصدر  اىل  يزال  اللبنانية، دفعها وال  الفئات 
االخطر  وطوائف.  مذاهب  يف  او  اشخاص  يف  اما  امان، 
الذهاب اىل استرياد االمان من خلف الحدود، ما افقدها 
الوطن  اىل  االنتامء  ورشف  الوالء  قدسية  كبري  حد  اىل 
ذلك  الواحدة.  الوطنية  الهوية  واضعف  املوحد،  الواحد 
الوعاء الوطني الكبري الذي يعرتف ويوثق ويستوعب كل 
كبريا  كيانا  وبه  منه  ويخلق  املجتمع،  طوائف ومكونات 
يقويه  بل  احدا،  يلغي  او  الجميع وال يقيص  وقويا ميثل 

كل  يقوي  الذي  العام  الوطني  االطار  داخل  وينميه 
الهوية الوطنية هي الدستور  مكوناته، السيام وان هذه 
تكون  ان  يجب  امنا  املعلن،  وغري  املكتوب  غري  الضمني 
يف صلب البنيان النفيس والوجداين والعقيل لسلوك ابناء 

الوطن الواحد.
تعاٍف  تحقيق  ركائزها  ابرز  من  الوطنية،  الهوية  هذه 
لجميع  املستدامة  العيش  سبل  يعيد  املواطن  محوره 
ويف  للجميع،  االجتامعية  العدالة  ويعزز  اللبنانيني، 
االكرث  الفئات  من  وغريهم  والفقراء  النساء  مقدمهم 
الشأن  القرار وادارة  احتياجا، ويضمن املشاركة يف صنع 
التحتية  والبنى  والخدمات  االصول  بناء  واعادة  العام، 
للحصول  متساوية  امكانية  للجميع  تتيح  التي  الحيوية 
عىل الخدمات االساسية الجيدة وتهيئة الظروف املالمئة 
القطاعات وعىل كل املستويات   للتعايف املستدام يف كل 
عىل  واملساعدة  االعامر  اعادة  لدعم  االصالح  وتنفيذ 
استعادة ثقة املواطن يف املؤسسات الحكومية من خالل 
عقيل  بسلوك  مرتبط  االصالح  الحوكمة.  انظمة  تحسني 
والتطيف،  التمذهب  عن  منّزه  تفكري  عىل  يقوم  جديد 
مواطنة  عقالنية  انتهاج  خالل   من  اال  يكون  ال  وهذا 
كون  وارادي  اقتناعي  بفعل  الطوائف  عقلية  مقابل  يف 
التعقيد  ادارة  عىل  قدرة  اكرب  متتلك  وحدها  املواطنة 

التاريخي للطائفية واملذهبية يف لبنان.
علينا ان ال نتباىك عىل االطالل، وان ال نفتقر اىل القيادات 
الصمت  وهذا  الفعل،  من  املمنوعة  ولكنها  املوجودة 
يكون  ان  امتنى  اللبنانيني،  عىل  يسيطر  الذي  الكبري 
املشاعر  اعامقهم  يف  لها  امجاد  اىل  وحنني  جوع  صمت 

التي تهتز وتحرض عند كل انهيار.
الجهل  بعرثها  ضخمة  امجاد  ورثة  نحن  رصاحة،  بكل 
والتطاحن والتكاذب والعقد، ونحن مسؤولون وقادرون 
واستعادة  القاتل  النزف  ومعالجة  الجراح  مداواة  عىل 

املجد الضائع وبلورته يف صيغة حديثة جاذبة ومبهرة.

مدخل اإلصالح: الهّوية الوطنية




