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• نحتاج إلى قانون إنتخاب يشبه اللبنانيني
• األمن العام على مسافة واحدة من الجميع أمنيًا وإداريًا
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ماذا بعد "إتفاق فيينا" التاريخي؟

الجنوبيون في ظل القرار 1701

في هذا العدد

بطاقة معايدة
يطل شهر آب ،ومعه ترشق شمس العنفوان .شهر االمجاد يف مبتدأه والخواتيم.
يف اوله عيد الجيش شاهرا سيف الشهادة ،ويف اواخره عيد االمن العام حامال تألقه .تالزم العيدين اعطى آب بعدا
وطنيا ،واسبغ عليه هالة نوارنية زادها الدم الزيك الذي اريق فداء للبنان ـ الوطن ،لبنان ـ االنسان ،بريقا وسطوعا.
ليس قليال ان يحتل الجيش املكانة املتقدمة يف قلوب اللبنانيني ،النه برهن عن تجرد واخالص يف الدفاع عن الوطن،
وتر ّفع عن التجاذبات السياسية واملصالح الضيقة التي تغرق البالد ـ عن قصد او غري قصد ـ يف مستنقع الفوىض.
مؤسسة منذورة بكليتها للبنان الواحد وانسانه .وقد د ّلت االحداث عىل انه قادر عىل دفع الخطر ،وتضحياته تشهد
عىل ذلك .فهو الذي قدم الشهداء عىل مساحة كل الوطن ،من خرية الشباب واشدّهم بأسا واكرثهم اقداما .شهداء
من الطوائف جميعا واملناطق كلها روت دماؤهم تراب الوطن ،فارتفعت شجرة الحرية تجاور السحاب .تحيك
حكاية هؤالء الذين ارتقوا اىل مصاف الشهداء الربرة .هم يحسنون الفعل فقط ،ويجيدون البطولة .يتقدمون اىل
قدرهم بجباه ثابتة وارادة صلبة.
انه الجيش الذي ال نفتقده عندما يدلهم االفق وتتقدم االخطار منذرة برش عظيم ،يهدي وطنه امنا وسالما .هو
الفيصل عندما يكون السلم االهيل مهددا ،والنسيج الوطني عىل وشك التمزق.
يف عيد الجيش ،وقبله عيد االمن الداخيل ،لن ننىس رفاقا يحتجزهم التكفرييون بعدما اردوا بعضا منهم .لن يهدأ
لنا بال قبل ان يتحرروا .مهمة استعادتهم التي تضطلع بها اياد بيض ،تعكس مدى التكامل بني االمن العام والجيش
واالمن الداخيل ،مؤسسات يجمعها االلتزام املوحد يف الدفاع عن لبنان والوفاء للعلم والقسم .مهمة سوف تتكلل
بالنجاح ،بإذن الله ،وسيعود ابطالنا مرفوعي الرأس ،موفوري الكرامة ،ولن يلقى خاطفوهم اال الخزي والعار حتى
يوم القيامة.
اما االمن العام الذي يصادف عيده يف السابع والعرشين من آب ،فهو حارس الوطن واملجتمع .الجهاز الراصد لألخطار
الكامنة والوافدة .يستبق االحداث ،ويكتشف الخاليا االرهابية ويفككها ويوجه اليها الرضبات الوقائية ،قبل ان تبث
سمومها وتعمم اجرامها االعمى الذي يحصد االبرياء ويفتك باالنسان قيمة مطلقة تجسد حضور الله فيه.
يف العيد السبعني لالمن العام ،نستذكر النجاحات الكبرية لهذه املؤسسة التي طورت قدراتها االمنية واالدارية
والخدماتية .ترصد نبض الشارع ومعاناة املواطنني وتطلعاتهم واحالمهم ،وتستكشف حدود تأثري الخارج يف
مجريات االحداث ،وتقدّم ما تراه انها حلول ناجعة لالزمات التي تدهم الوطن .كان نصيبها شهداء سقطوا وهم
يؤدون واجبهم املقدس يف ردع االرهاب ،ودفع االذى عن االبرياء ،واستباق االعامل االرهابية ووأدها يف املهد.
فلتكن دماؤهم النرباس الذي ينري طريق الخالص للبنان الذي عمره من عمر الحرية ،ويأىب االستسالم لجالديه.
يف االول من آب ،والسابع والعرشين منه ،وقبلهام يف التاسع من حزيران ،يفخر اللبنانيون مبؤسساتهم العسكرية
واالمنية بعدما نجحت يف كسب ثقتهم ،ونسجوا عالقة يأملون يف ان تقوى وتستمر عىل مبدأ االحرتام املتبادل ،بني
مواطن يرفد هذه املؤسسات بالدعم املادي واملعنوي ،وعسكر بواسل يحملون دمهم عىل اكفهم وينتظرون يوم
مالقاة ذرى الشهادة مط ّلني عىل ارز لبنان الذي يهتف مهلال :هؤالء ابنايئ فجئني مبثلهم.
"االمن العام"
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رئيس التحرير املسؤول
العميد م .منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  3000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  150،000ل.ل.
للمؤسسات  300،000ل.ل.
رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم االداري سمري الخطيب
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com
التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،3قرب املتحف ،بريوت
هاتف 01/382642 :فاكس01/381629 :
االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،1قبالة قرص العدل ،بريوت
هاتف01/425303 :
فاكس01/425777 ext:1599 :
موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb
twitter@DGSG_Security
تنفيذ وإخراج
برنار كامل
تصوير
شعبة التصوير  -مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
الطباعة :مطبعة زيدان – املنصورية
هاتف04 /401764 :

 34اميركا والشرق ولبنان:
اسرار املصالح واقدار التاريخ
 40الفاتيكان يدخل الشرق االوسط
من بوابة فلسطني
 42العميد انطوان دحداح:
االمن واالدارة في االمن العام
صنوان
 46مفوضون متقاعدون يتذكرون
ايام التأسيس
 54االوالد بني حق الحضانة
واالذن بالسفر
 56مركز امن عام الزهراني:
مكافحة الكفالء الوهميني

 64احصاءات الشهر
 70جبيل في انتظار عرش العاملية
" 74كاريتاس لبنان" واالمن العام:
شراكة وتعاون
 80إنتعاش السياحة باالمن والخدمات
 84سامي حواط :اغني آالم الناس
 94تغذية :هكذا نسيطر على اوزاننا
 96االتحاد اللبناني لكرة اليد:
الرياضة ليست اولوية املجتمع
 100التزلج على املاء:
رياضة مفعمة باملرح والخطر
 106تسلية
 110الى العدد املقبل
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مقابلة

حاوره العميد م .منير عقيقي وجورج شاهني

اللواء ع ّباس إبراهيم:

• في إمكاننا إنتخاب الرئيس في أي لحظة
• ما نحتاج إليه اآلن قانون انتخاب عصري يشبه اللبنانيني
• األمن العام على مسافة واحدة من الجميع إداريًا وأمنيًا
يف الذكرى الـ 70لتأسيس املديرية العامة لألمن العام ،اجرى
اللواء عباس ابراهيم يف حوار شامل مع "االمن العام" مراجعة
النجازات املديرية يف السنوات االربع املنرصمة من وجوده
عىل رأسها ،مسهبا يف الحديث عن خطة التطوير والتحديث.
تناول الجوانب االمنية والسياسية واالدارية يف عمل االمن
العام ،وتوقف مليا امام امللفات السياسية .اكد ان يف وسع
اللبنانيني "يف اي لحظة" انتخاب رئيس للجمهورية ،معربا عن
اسفه ألن "الطبقة السياسية اخفقت نتيجة عوامل خارجية".
اال انه الحظ ان "ارادة االنتخاب معطلة نتيجة اجندات
خارجية" .واذ اكد ان الدولة اللبنانية "ليست يف خطر" ،شدد
عىل رضورة وضع قانون انتخاب "يكون كلمة الرس العادة
تقويم كل الوضع القائم واعادة انتاج املؤسسات الوطنية
والدستورية مبا ميثل من احالم اللبنانيني ومصالحهم".

وقال اللواء ابراهيم ان لبنان "ليس الحلقة االضعف فحسب،
بل االكرث تأثرا باالزمة السورية" بدليل وجود مليون ونصف
مليون وافد سوري "من التوجهات السياسية املختلفة،
جزء منهم مع املعارضة وجزء مع املواالة ،ما يجعل لبنان
يتأثر باالزمة السورية ويهتز امنه نتيجة لذلك" .واوضح
ان "افضل طريقة ملعالجة الوضع االمني او التخفيف قدر
االمكان من تداعياتها التنسيق بني االجهزة االمنية ووحدة
الرؤية".
وتطرق اىل ملف العسكريني املخطوفني ،فأكد التوصل مع
"جبهة النرصة" اىل "مرحلة متقدمة حددت آلية التبادل وزمنه
ومكانه ومسائل تقنية" ،ولفت اىل ان امللف بشقه التفاويض
"انتهى بالنسبة الينا واالخوة يف قطر ،وما نحتاج اليه هو بعض
التوضيحات ملبارشة التبادل".

تصبح مضطرا ملقاربة السياسة ،حيث ال امن
بال سياسة .اما العمل االداري فيشء اخر .يف
كثري من االحيان يسهل العمل االمني ويرفدك
مبعلومات اضافية تصب يف خدمته .االمن
والسياسة واالدارة ثالوث متكامل ال نستطيع
فصل احدهام عن االخر .وهو امر ثابت يف سياق
تجربتنا الغنية وحياتنا املهنية .لذلك اعتقد بأن
املديرية تسري عىل الخط واملسار الصحيحني بعد
اربع سنوات من العمل ،يف اتجاه تأمني مقومات
افضل لالستمرار يف املستقبل بهذا النهج .نهج
التكامل ما بني االدارة واالمن والسياسة.

■ بعد اربع سنوات عىل رأس املديرية العامة
لالمن العام ،كيف تقومون تجربة اختلطت
فيها الوظيفة االدارية بالدور السيايس واملهمة
االمنية؟ اين اصبحت خطة تطوير املديرية؟
□ اربع سنوات مرت علينا يف املديرية العامة
لالمن العام كأنها البارحة ،نتيجة تسارع
االحداث والتفكري املستمر يف العمل الذي
ينسيك الوقت .ينص القانون عىل ان للمديرية
العامة لالمن العام ثالثة خطوط اساسية
نحن مسؤولون عن تنفيذها ،هي يف صلب
الصالحيات :االمن والسياسة واالدارة .ال اعتقد
ان يف االمكان الفصل يف ما بينها يف اي جهاز
امني او مؤسسة عسكرية .هذا كالم نظري ■ اذا شئت ترتيب هذه املسؤوليات ،كيف
ومحاولة البعاد املؤسسات االمنية عن السياسة .تضعها وفق اولويات العمل اليومي؟
لكن عمليا عندما تنخرط يف خضم العمل االمني □ اقول مجددا ان االدارة عنرص اسايس يف رفد

االمن واغنائه مبعلومات كثرية عىل مستوى
االمنني الداخيل والخارجي .يف النهاية االمن
يصب يف خدمة السياسة ،ونحن نعترب السياسة
هي املظلة الكبرية .ال سياسة من دون امن،
ومن دون سياسة ال ادارة .عندما رضبت
الحياة السياسية يف لبنان اهتز االمن وخربت
االدارة ،وعندما اصبحت االدارة مسيسة وتابعة
للسياسيني سقطت يف الدولة .يجب الفصل بني
االدارة والسياسيني ،وليس بينها والسياسة.
■ اعددتم خطة تطويرية للمديرية تناولت
جوانب ادارية وامنية وتنظيمية ،واستحدثت
مراكز اقليمية ،وادخلتم دما جديدا من خالل
التطويع .ماذا حقق ذلك كله؟
□ نحن نعترب ان الخطة التطويرية للمديرية

ادعو االطراف السياسيني اىل انتخاب رئيس للجمهورية يف معزل عن االرادة الخارجية.

العامة لالمن العام تسري عىل قدم وساق ،وال
تأخري يف الربنامج الزمني ،وال نزال يف سباق
مع الزمن لتحقيقه .يف السنوات االربع االخرية
ابقينا الهيكلية االساسية عىل ما كانت عليه،
وشمل التغيري ما دونها ،وتحديدا الدوائر
والشعب واالدارة مبا يتناسب مع العرص.
تعود الهيكلية القامئة اىل عام  ،1959فهل
ميكنك تخيل حجم العمل الذي كان مطلوبا
يف ذاك الزمن وكان يتناسب مع حجم السكان
واملشكالت والظروف السياسية والوافدين
االجانب ،وبني ما هو مطلوب منا اليوم؟.
اخريا طرأ موضوع النازحني السوريني ،وقبله
سبل التعاطي مع الفلسطينيني واالجانب ،اىل
اللبنانيني الوافدين من الخارج وقد اصبحوا
اكرث من االجانب نتيجة الهجرة .لذلك طرأت
تعديالت عىل الهيكلية ،وأنشأنا مراكز عىل
امتداد الجغرافيا اللبنانية ومل ننته بعد .لدينا
خطة تطويرية للسنتني املقبلتني تستند اىل
مبدأ الالمركزية تقيض بانشاء مراكز جديدة.
انشأنا مركزا اداريا يف قرية شبعا عىل الحدود
اللبنانية ـ السورية لتنظيم حركة عبور غري
الرشعية للسوريني .عندما انتهت هذه الحركة

يجب الفصل بني االدارة
والسياسيني ،وليس بينها
والسياسة

نقلناه اىل داخل البلدة يك يعنى بالشؤون
االدارية للمواطنني يف املنطقة ،ويخفف عنهم
عناء االنتقال من شبعا وجوارها اىل النبطية.
أنشأنا مركزا آخر يف الناقورة يعنى بحركة
التنسيق مع قوات "اليونيفيل" عىل االرض.
افتتحنا مركزا يف قرطبا خصص لها ومحيطها
لتخفيف عناء االنتقال اىل مدينة جبيل .اقمنا
كذلك مراكز يف ضهور الشوير وريفون وغزير
لتقريب االدارة من الناس ،اضافة اىل مراكز
تعنى مبعامالت السوريني يف املدينة الرياضية
وبرج حمود وحارة صخر.
■ هل تتوافق هذه الالمركزية مع االمكانات
املادية املوضوعة يف ترصف املديرية والعديد

الذي زاد من خالل التطويع واالقبال عىل
االنخراط يف السلك؟
□ اتيح لنا يف الحكومة السابقة اصدار مرسوم
عدلنا مبوجبه عديد املديرية ،مبا يتطابق مع
نظرتنا اىل تطويرها .اصبح العديد مضاعفا،
وبات مسموحا لنا تطويع حواىل  8000عنرص.
يف ظل الحكومة الحالية كربت التحديات نتيجة
الظروف التي طرأت عىل الوضع السوري.
شجعنا عىل ذلك وزير الداخلية االستاذ نهاد
املشنوق ،فتسنى لنا تطويع  2000عسكري من
رتبتي مأمور متمرن ومفتش ثان متمرن عىل
دفعات ،ونحن اليوم يف صدد تطويع  42ضابط
اختصاص لصالح املديرية ،اضافة اىل الضباط
الذي يتطوعون سنويا لصالح املديرية العامة
لالمن العام يف الكلية الحربية .تحقق العدد اىل
حده االقىص .لذلك اقول ان خطة العديد التي
وضعناها انجزت ،ووفرنا املطلوب او املسموح
به قانونا .لكن لن نكتفي بذلك .لدينا خطة
تطويرية لرفع العديد مجددا مبا يتناسب مع
خطتنا االمنية واالدارية ملستقبل لبنان وانجاز
املهامت املطلوبة .اما عىل صعيد التمويل،
فنلنا حصتنا من الهبة السعودية املشكورة
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آخر .هذه الثقة هي نفسها جعلت الشباب
اللبناين يندفع اىل االنخراط يف املؤسسة .ال اريد
الكالم عن نفيس ،لكن املديرية العامة لالمن
العام اصبحت منوذج املؤسسة املوثوق بها لدى
رشيحة كبرية من اللبنانيني ،وهذه الثقة جعلت
الشباب يتحمس يك يكون جزءا منها ويشارك يف
ارساء االستقرار وتعزيز الثقة بالوطن.

ارسينا ثقافة واضحة تقول ان املديرية العامة لالمن العام امنية وليست ادارية فقط.

التي وصلت اىل لبنان اخريا بقيمة مليار
دوالر ،وسمحت لنا بتلزيم عدد من املشاريع مل
يلمسها املواطن اللبناين بعد .عىل سبيل املثال ال
الحرص ،اطالق العمل يف جواز السفر البيومرتي
وهو قيد االنجاز .نحن يف حاجة اىل سنة حتى
يصبح يف متناول املواطنني .هناك مرشوع ضبط
الحدود الكرتونيا وهو قيد االنجاز ،ومشاريع

اخرى .اما بالنسبة اىل املراكز الجديدة ،فالشكر
املستحق هو للبلديات والفاعليات يف املناطق
التي ساعدت عىل تأمينها ،مبا فيها من مبان
وتجهيزات ادارية ومعدات الكرتونية عىل
انواعها .هذا املوضوع يقودنا اىل القول ان هذه
التقدميات وهذا الكرم واالقبال عىل مساعدة
املديرية نتيجة ثقة املواطن بها وليس سببا

■ هل هذا يعني ان مثة ثقافة يف االمن العام
لها مقومات؟
□ استطيع القول انه اصبح لالمن العام
كمؤسسة وطنية وجود عىل خارطة الوطن،
واصبح مرجعية يف امور عدة يف البلد ،وهو واقع
قائم ال ندعيه .منذ اليوم االول لتسلمي املديرية
تكلمت مع الضباط ،وقلت انها ستكون عىل
مسافة واحدة من جميع اللبنانيني ،وستكون
لحزب الله كام للقوات اللبنانية .لحظتذاك وجه
بعض الصحافيني اسئلة وضعتني يف خانة معينة
طائفيا وسياسيا ،فكان جوايب لهم اتركوا التجربة
تبني لكم اي سياسة سنتبع داخل االدارة.
االقتناعات السياسية لكل شخص حق له ،وهو
حر فنحن يف بلد دميوقراطي .لكن ذلك ال يسمح
مبامرستها داخل املؤسسة .يومذاك رفعنا يف
املديرية شعارا يقول ان "املواطن صاحب حق
وليس طالب خدمة" .اعتقد ان املواطن اللبناين
قد ملس مذ ذاك اىل اليوم ان هذه الشعارات
ليست لالستهالك وال للرتويج .نحن اليوم عىل
مسافة واحدة من اللبنانيني جميعا اداريا وامنيا.
تحولت هذه الشعارات اىل ثقافة ارسيناها لدى
العسكريني جميعا ،وانهم من ضمن مفهومها
هذا اجراء وعامل عند هذا املواطن .يتقاضون
اجرهم من هذا املواطن ،وهو رب عملهم،
وينبغي عىل املوظف ان يقدم الخدمة الفضىل
لرب عمله يك يستحق االجر .لذلك نتمنى ان
تستمر هذه الثقة وتتعزز هذه الثقافة ،وقد
باتت سببا ودافعا النخراط الشباب يف املؤسسة.
■ اي اهمية للشق االمني يف االمن العام؟
□ نحن نفخر بانه كان لنا رشف القيام باالمن
االستباقي .نحن الجهاز االول الذي قام بعملية
استباقية .اعني بذلك عملية فندق "دو روي"
والتي ـ ولله الحمد ـ مل يسقط لنا فيها شهداء،
بل جرحى فقط .نفخر بشهدائنا الذين سقطوا

يف الشياح عندما تصدوا لسيارة مفخخة كانت
تستهدف عرشات اللبنانيني يف ملهى يتابعون
املونديال .بذلك ارسينا ثقافة واضحة تقول ان
املديرية امنية وليست ادارية فقط .عىل مدى
السنوات السابقة ،ويا لألسف ،كانت النظرة
اليها عىل انها مجرد مديرية ادارية تعنى
بالتأشريات والجوازات وغريها .عندما وصلنا
اىل املديرية فتحنا كتاب الصالحيات والقانون
الذي ينظمها ،فوجدنا صالحيات ينبغي ان
تنفذ .مل منارسها عن ترف ،بل الن البلد مير
يف ظروف استثنائية ،وهو يف حاجة اىل تضافر
كل الجهود االمنية يك يكون كل مواطن خفريا.
فكيف مبؤسسة لديها هذه الصالحيات؟ انا آت
اساسا من خلفية عسكرية وامنية ،وتحديدا من
مديرية املخابرات يف الجيش .صالحيات االمن
العام تنسجم مع نظريت اىل االمن .تنسجم مع
افكاري ،ولبنان يف هذه اللحظة احوج ما يكون
اليها .عليه ،بدأنا السعي اىل تفعيل العمل
االمني .ف ّعلنا مكتب شؤون املعلومات ،وانشأنا
دائرة الرصد والتدخل لتكون ذراعا عسكرية
لهذا املكتب .اعتقد انني ال اكشف رسا ان قلت
ان الكثري من السفارات واملدربني االجانب الذين
يدربون مؤسسات سوانا ،اصبحوا يرشفون عىل
تدريب مجموعات الرصد والتدخل يف املديرية.
اعتقد ان عسكريينا من هذه املجموعة اصبحوا
قوة خاصة يحسب لها حساب ،وتوازي القوى
الخاصة االخرى يف القوى العسكرية .اقول هذا
الكالم الشري اىل انه اصبحت لدينا ذراع عسكرية
قادرة عىل تنفيذ اي مهمة واستثامر املعلومات
االمنية .اوقفنا كثريين من املطلوبني وال نعلن
عن بعضهم .نقوم بواجبنا .عىل كل مواطن
لبناين كذلك ان يكون خفريا يف هذه اللحظة
التي مير فيها البلد ،فكيف مبديرية لها هذه
الصالحيات الواسعة عىل مستوى الوطن؟
■ ما اهمية هذا االنتقال لالمن العام اىل االدوار
االمنية التي يقوم بها؟
□ يف الحكومتني السابقة والحالية نوقشت
خطط امنية كثرية .عندما تعرضت الضاحية
الجنوبية لسلسلة من التفجريات ،طرحت خطة
الضاحية ايام الوزير مروان رشبل للحؤول دون
اللجوء اىل االمن الذايت يف اي منطقة ،فاكدنا
ان الدولة هي املسؤولة عن هذه الحامية،

أنشأنا مراكز على امتداد
الجغرافيا اللبنانية ولم ننته،
لتقريب االدارة من الناس
االمن العام نموذج
املؤسسة املوثوق بها،
ما جعل الشباب يندفع كي
يكون جزءا منها ويشارك
في ارساء االستقرار
ومن ادىن واجباتها حامية ابنائها .طرحت
الخطة ،وكان الجيش يومها نتيجة املهامت
الواسعة املكلف اياها ،غري قادر عدديا عىل
القيام باملهمة الجديدة لوحده .وفرت قوى
االمن الداخيل ما تستطيع من العديد نتيجة
انتشارها الواسع ،فظهر نقص يف العديد الالزم
لتنفيذ الخطة يك تصل اىل ما نصبو اليه.
خالل اجتامع مجلس االمن املركزي طرحت
مشاركتنا ،فابلغت اليهم عىل الفور استعدادي
لتوفري  50عسكريا .رحب الوزير رشبل وقال
اننا بذلك نوفر تأمني حاجزين مطلوبني يف
الضاحية ضمن هذه الخطة التي كانت تخضع
لغرفة عمليات الجيش .عند عوديت اىل املكتب
اتصل يب الوزير رشبل طالبا مني زيادة العدد
وان بـ 25عسكريا ،الن الحاجة ماسة اليهم.
اجتمعت والضباط وقمنا مبا يلزم من ترتيبات
ادارية وعسكرية وامنية ،وانجزنا تدريبا مكثفا
انتهى اىل توفري عديد تجاوز  200عسكري،
تم ارشاكهم يف هذه املهمة .منذ تلك اللحظة
اضفنا عىل برامج تدريب عنارصنا مادة حفظ
االمن اسوة بقوى االمن الداخيل والجيش،
حتى بلغ عدد العسكريني املتخرجني 2500
عسكري باتوا جاهزين لتنفيذ اي مهمة .من
بعدها كان لنا رشف املشاركة يف الخطة االمنية
يف طرابلس .يف الحقيقة استطيع القول انني
ارصرت عىل املشاركة فيها ،رغم توفر العديد
من جيش وقوى امن داخيل .ابلغت اىل املعنيني
ان من غري الجائز ان يشارك عباس ابراهيم يف
حفظ امن اهل الضاحية فقط ،وال اسمح بان

تتظهر صورة ان هذا الجهاز معني فقط بامن
الضاحية او بأمن شيعي .هذا الجهاز معني
بأمن لبنان كله .وهو ما دفع بالوزير رشبل اىل
تفهم هذه الرغبة وشجعنا عىل هذه الخطوة.
من ثم جاءت خطة البقاع التي اطلقها الوزير
نهاد املشنوق فكان لنا جزء كبري فيها .استطيع
القول اننا اليوم نقوم بتجديد خطة الضاحية
وتفعيلها بطرق اخرى تتناسب مع نظرة الوزير
املشنوق اىل املفهوم االمني وكيفية تطبيقه.
لذلك استطيع القول اليوم ان املديرية اصبحت
جاهزة يف اي لحظة لتطبيق اي مهمة امنية
مطلوبة منها ،خصوصا بعدما اصبح حفظ
االمن جزءا من ثقافتها ،ومل يعد االمر يقترص
عىل التدريب االداري والوظيفي العادي .اصبح
املوظف عسكريا بكل ما للكلمة من معنى،
واصبح السلك جزءا من املنظومة االمنية
والعسكرية يف البلد.
■ ماذا عن دور املدير العام لالمن العام
سياسيا؟
□ عىل املدير العام لالمن العام ان يريس يف
اذهان السياسيني منذ اللحظة االوىل لتسلمه
مهامته انه عىل مسافة واحدة من الجميع،
ويعمل لصالح الدولة ومفهوم الخدمة العامة،
وانه ليس طرفا .عندما يريس هذا املفهوم،
يستطيع ايصال كل الرسائل املطلوب ايصالها
اىل اي سيايس ،وان يتلقفها هذا السيايس ايجابيا
وليس سلبيا ،من دون خلفية شخصية او
سياسية حيال اي فريق .عندما تصل اىل درجة
اقناع االطراف السياسيني بانك تلعب دور
املستشار لهم اكرث من لعب دور الفريق ،تكون
هناك آذان صاغية .هذا هو دور املدير العام
لالمن العام .من مهامته تدوير الزوايا الحادة
بني السياسيني ،والدخول اىل كل امللفات التي
يستطيع ان يساهم يف ايصالها اىل خواتيمها
املرجوة وطنيا وليس سياسيا .استطيع القول
ان هناك ملفات كثرية استطعنا معالجتها كام
يجب ان نتنهي اليه ،لتصب يف مصلحة الوطن
وليس يف مصلحة فريق سيايس .االن يف غياب
رئيس الجمهورية ،اعتقد ان الوضع اصعب،
الن وجود الرئيس يسهل االمور عىل املدير
العام السباب عدة .فهو القائد االعىل للقوات
املسلحة ،وتاريخيا وفق العرف السائد
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املدير العام لالمن العام هو االقرب اليه.
البند االول من صالحيات املديرية ينص عىل
انها تجمع املعلومات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية لصالح الحكومة ،وهذا ما نفعله
االن ونتقيد بحرفيته .الوزير املشنوق خري
عضد ومساند لهذا التوجه ،وواضح ان سياسته
توافقية وحوارية ،وهذا ما نؤمن به.
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انتهى ملف العسكريني
مع «النصرة» بشقه
التفاوضي ،ولم تعد هناك
جوالت تفاوض بل آلية تبادل

وضعنا آلية تبادل
■ نشهد من وقت اىل خر جدال بني املؤسسات مع «داعش» وفي لحظة
وجمعيات اهلية تتحدث عن شعارات مختلفة ،جمدوا العملية

منها ما يتصل بحقوق االنسان .ما شكل العالقة
بينها واالمن العام عندما تكونون طرفا يف هذا
الجدل؟
□ نحن نعيش يف بلد دميوقراطي ونتقبل اي
نقد ،وما يستفزنا هو النقد ملجرد النقد .اما
النقد البنّاء فموضع ترحيب لدينا .الدليل ان
عددا من املالحظات والشكاوى التي يرفعها
بعض الجمعيات اىل املديرية وفق اقنية ادارية
 نظامية وليس عرب وسائل االعالم ،ننظر فيهاونعالجها ،وخصوصا تلك التي تتصل ببعض
االجراءات او املامرسات الخاطئة ،ونطلع
هذه الجمعيات باالقنية عينها عىل االجراءات
التي تم اتخاذها لتقويم اي خطأ يف حال
حصوله .لسنا ضد التعرض للنقد ،ف َمن يعمل
يخطئ .لكن ما نالحظه يف بعض االحيان
ان بعض االنتقادات الصادرة عن مؤسسات
وجمعيات نكن لها التقدير واالحرتام ليست
صحيحة وغري دقيقة .وهي احيانا ال تكون
ملمة بالحقائق الكاملة ،فتأيت انتقاداتهم وفق
مفهوم خاطئ لقرار اتخذه االمن العام ،فيتم
التواصل معها ونفهمها خلفية هذا االجراء
ونكتفي بهذا القدر .يف مقابل هذه الصورة،
هناك جمعيات ومؤسسات واشخاص يحبون
النقد للنقد او ملجرد الظهور احيانا .وألننا ال
نتجاهل شيئا ،نحقق يف مضمون انتقاداتها
فاذا وجد خطأ نصححه ،ويف حال العكس ال
نكرتث بهذا النقد وال نرد وال نجيب ونكمل
عملنا .ما دمنا يف مجتمع دميوقراطي ،يبقى
الحكم عىل عملنا عند الشعب اللبناين .نحن
قمنا مبا علينا ،ولدينا صندوق شكاوى يف
مكان بارز يف كل مركز ،وهو جاهز لتلقي
اي شكوى .كام انشأنا CALL CENTER
منذ حواىل سنة يعمل  24/24ساعة وسبعة

ايام يف االسبوع ،لتلقي اتصاالت املواطنني
لالستفسار عن معاملة بغية ارشادهم اىل ما
يجب القيام به .كام لتلقي اي شكوى من
مترضر او معرتض من اي اجراء ،او قرار او
ترصف يصدر احيانا عن اي عسكري .انا َمن
يطلع عىل هذه الشكاوى يف السابعة صباح
كل يوم ،واعالجها وتحال مبضمونها عىل
االجهزة املعنية للمعالجة واالفادة .ال نكتفي
بذلك ،فالرد عىل صاحب الشكوى واجب.
نفيده بالنتائج ايا تكن سلبية او ايجابية ال
فرق .هذا عمل يومي ودائم لنؤكد اننا نقوم
بواجبنا كامال .ما يهمنا ارضاء رب عملنا ،وهو
املواطن اللبناين.
■ للعام الثاين عىل التوايل نحن بال رئيس
للجمهورية .ما الذي يعيق انتخابه؟ هل االسباب
خارجية ام داخلية ام مزيج من االثنني معا؟
□ عندما اقول ان هناك اسبابا خارجية لعدم
انتخاب رئيس الجمهورية ،اشعر بانني اهني
كرامة الشعب اللبناين سواء كان هذا هو الواقع
او ال .االسباب عدة متداخلة .يف خضم ما
يحدث يف املنطقة ويف جوارنا ،نشكر الله عىل
ان وضعنا عىل ما هو عليه عىل مستويات شتى.
امنا ويا لالسف مل تستطع الطبقة السياسية اىل
اللحظة انتخاب رئيس الجمهورية نتيجة عوامل
خارجية .يف مناسبة عيد االمن العام ،ادعو
االطراف السياسيني ،من موقعي ومن موقع
الحريص عىل هذا البلد ،اىل انتخاب رئيس
للجمهورية يف معزل عن االرادة الخارجية .اذا
اراد اللبنانيون انتخاب رئيس يستطيعون يف اي

لحظة فعل ذلك .منذ سنة كان يف استطاعتهم
انتخاب رئيس يف  25ايار  .2014كانت لديهم
القدرة عىل انتخابه .امنا هذه االرادة املعطلة،
ويا لالسف ،نتيجة اجندات خارجة عن ارداتنا،
وخارجة عن ارادة اللبنانيني جميعا ،ولها عالقة
مبلفات خارجية.
■ هل يعني ذلك ان اللبنانيني مل تعد لديهم
القدرة عىل ان يحكموا انفسهم بانفسهم من
جراء عجزهم عن انتخاب رئيس؟
□ من املؤكد ان اللبنانيني قادرون عىل حكم
بلدهم وادارته .الشعب اللبناين بنى كل الدول
املجاورة ،القريبة والبعيدة ،نتيجة ثقافته
وعلمه ومعرفته .اي شعب لديه هذه الثقافة
والعلم واملعرفة قادر عىل ان ينتخب رئيسا
للجمهورية ،وقادر عىل ان يبني مؤسسات
دستورية وينىشء قوانني .العلة ليست يف
اللبنانيني ،بل يف تشابك امللفات الخارجية
وانعكاسها عىل الوضع اللبناين وتأثر اللبنانيني
مبا يجري يف جوارنا القريب والبعيد.
■ هل تشارك البعض الذي يعتقد بان الدولة
اللبنانية يف خطر ،او عىل طريق التفكك او
الزوال ،يف ظل الشغور وشلل مجلس النواب
وتخبط الحكومة؟
□ بالتأكيد ال .الدولة اللبنانية ليست يف خطر،
واعتقد ان الشعب اللبناين والساسة اللبنانيني
قادرون عىل انتاج قانون انتخاب يكون كلمة
الرس العادة تقويم كل الوضع القائم يف البلد،
واعادة انتاج املؤسسات الوطنية والدستورية
مبا ميثل من احالم اللبنانيني ومصالحهم .من
موقعي املسؤول واملراقب ،ما نحن يف حاجة
اليه يف هذه اللحظة هو قانون انتخاب عرصي
يشبه اللبنانيني.
■ كيف السبيل اىل مواجهة االخطار االمنية
الناجمة عن تفاقم االزمة السورية؟
□ ال شك يف ان االزمة السورية يتأثر بها
العامل من هنا اىل الخليج ،اىل اوروبا ،اىل
الواليات املتحدة وآخر اصقاع العامل ،وهذه
حقيقة .لذلك من الطبيعي والبديهي ان يكون
لبنان االكرث تأثرا بها ،الن العالقات التاريخية
والتقاطع الجغرايف القائم بني البلدين يجعل

السياسة هي املظلة الكبرية ،والدولة ليست يف خطر.

من لبنان ليس الحلقة االضعف فحسب ،بل
االكرث تأثرا بها .هذا الواقع قائم ونشاهده،
ووجود مليون ونصف مليون وافد سوري
من التوجهات السياسية املختلفة ،جزء منهم
مع املعارضة وجزء مع املواالة ،يجعل لبنان
يتأثر باالزمة السورية ويهتز امنه نتيجة لذلك.
اعتقد ان افضل طريقة ملعالجة الوضع االمني
او التخفيف قدر االمكان من تداعيات االزمة
السورية عىل املستوى االمني ،هو التنسيق
القائم االن بني االجهزة االمنية ووحدة الرؤية
يف ما بينها ،والتي يشكل االرهاب عمودها
الفقري وعنوانها االسايس .االرهاب الذي
رضب سوريا ولبنان والسعودية والكويت
وفرنسا واملانيا وكل العامل .علينا عىل املستوى
الدويل ان نكون يدا واحدة يف مواجهته ،وانا
متيقن من ان مواجهة كل دولة عىل حدة

يجعل هذا االرهاب قادرا عىل التغلب علينا
فرادى .لكن اذا كنا متكاتفني متضامنني عىل
املستوى الدويل ،من املستحيل تغلبه علينا.
فكيف عىل املستوى الداخيل الوطني؟ تتوىل
االجهزة االمنية كلها التنسيق اللحظي والدائم
واملستمر ،وهذا التنسيق هو السالح االمىض
واالقوى ملواجهة التطرف واالرهاب.
■ ما الذي امثرته الخطة واالجراءات عند
النقاط الحدودية التي اتخذها االمن العام
لتنظيم الدخول السوري اىل لبنان؟
□ ملتابعة موضوع الوافدين السوريني ومواكبة
آثاره ،أنشئت خلية وزارية .نتيجة املناقشات
نضجت افكار وخطوط عريضة ملعالجتها،
خصوصا بعدما تسببت االزمة بهذا العدد
الكبري الذي تجاوز يف بعض االحيان مليونا

ونصف مليون نازح .بعدما احيلت هذه االفكار
واملبادئ العامة عىل املديرية العامة لالمن العام
لرتجمتها ،وضعنا مذكرة تفصيلية حددت كيفية
التعاطي مع الدخول السوري اىل لبنان واقامة
النازحني تحديدا ،وليس السوريني جميعا يف
لبنان .يف االيام العادية ،قبل االزمة االخرية،
عندنا حواىل  350الف عامل سوري يعملون عىل
نحو مستمر يف البلد ،وكان رضوريا اقتطاعه من
اعداد النازحني .لذلك جاءت االجراءات االخرية
صارمة للحد من اعداد الداخلني ،ومن اجل
الفصل ما بني نازح وغري نازح ،حدت من دخول
اآلتني اىل لبنان ليسجلوا اسامءهم يف سجالت
املفوضية العامة لشؤون الالجئني ()UNHCR
والحصول عىل مساعدات والعودة اىل سوريا.
هذا النوع من االشخاص ليس يف حاجة اىل
ملجأ آمن من الحرب هناك .هكذا فصلنا
نهائيا بني السوري املستغل عنوان النزوح
وغري املرحب به ،والنازح الحقيقي املرحب
به .نحن ندرك ان لدى املنظامت املعنية
بالنزوح موازنات محددة ال تستطيع تغطية
كل الحاجات ،فجاءت هذه االجراءات يف جزء
كبري منها يف خدمة النازحني ،وبهدف تخفيف
االعباء التي ترتبت عىل املجتمع اللبناين والبنى
التحتية والقطاعات املختلفة .لذلك استطيع
القول ان هذه االجراءات اتخذت يف الدرجة
االوىل بنظرة تعاطف مع النازحني وخدمتهم،
ويك نسمح بان تصلهم حقوقهم وان ال يكونوا
موضوع استغالل .امثرت هذه االجراءات خفض
العدد ،وتم تصنيف املستثمر واملستغل عىل
نحو واضح جدا ،فرتاجع العدد تدريجا وبات
هناك امكان افضل للسيطرة عىل هذا امللف
واالمساك به.
■ مع صدور هذا العدد من مجلة "االمن
العام" ،تكون انقضت سنة عىل ازمة العسكريني
املخطوفني .اين اصبحت؟
□ الجميع يعرف ان املوضوع خاضع لتنظيمني.
عدد من العسكريني املخطوفني مع "النرصة"
وهم يف غالبيتهم من عنارص قوى االمن،
وعسكريو الجيش هم مع "داعش" .ما استطيع
قوله اننا توصلنا بعد جوالت عدة ومفاوضات
رسية عرب الوسيط القطري اىل اتفاق يخص
املخطوفني مع "النرصة" ،مبجرد الوصول اىل
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ال نرد عىل جمعيات ومؤسسات واشخاص يحبون النقد للنقد او ملجرد الظهور احيانا.

سقف توافقي والتفاهم عىل الثمن املطلوب
الطالقهم .انا َمن ميثل الدولة اللبنانية يف هذا
امللف ،ونحن جاهزون وامللف جاهز ،وكل ما
قيل عدا ذلك عار عن الصحة .وصلنا اىل مرحلة
متقدمة حددت آلية التبادل وزمنه ومكانه
ومسائل تقنية اتحفظ عن قولها .بالنسبة الينا
واالخوة يف قطر انتهى امللف بشقه التفاويض،
والدليل ان ال جوالت تفاوض منذ شهرين .ما
نحتاج اليه بعض التوضيحات ملبارشة عملية
التبادل .اما يف موضوع مخطويف "داعش" فال
اخفي ان هناك محاوالت دامئة منا وعرب وسطاء
كثريين يأتون الينا بعروض وفرية .لكن يك ينتظم
االمر نحتاج اىل وقت نتثبت فيه من بعض االمور
التي تسمح لنا باالتكال عىل وسيط محدد،
متهيدا العتامده بعد ان نثق به .لذلك كل ما
ميكننا قوله ان لدينا خيارات عدة نعمل عليها.
لكن ال يشء ثابتا يدل عىل اننا عىل الطريق
الصحيحة ،او اننا يف بداية هذه الطريق النجاز
ملف املخطوفني مع "داعش" .ما نسعى اليه
االن ان ننال ما يثبت وجود هؤالء العسكريني
لديهم فعال ،وانهم ال يزالون احياء .بعد هذا
االثبات نستطيع االنطالق اىل محطات اخرى .ال
اكشف رسا ان قلت اننا توصلنا يف فرتة سابقة
اىل شبه اتفاق مع "داعش" حول املخطوفني،
ورسمنا خريطة الطريق لعملية التبادل وفق
مراحل عدة ،ووضعنا االلية لالفراج عنهم،
ووافقنا عىل جزء كبري جدا مام طرح .لكن يف

ابلغنا الى املجتمع
الدولي ان دفاعنا عن
انفسنا في وجه االرهاب
هو دفاع عنه
لحظة معينة ،السباب داخلية تتعلق بهم ،ابلغوا
الينا عرب الوسيط انهم جمدوا كل العملية.
■ ارسيتم نوعا من التعاون مع االجهزة االمنية
الخارجية باعتبار ان املواجهة مع االرهاب
دولية .كيف تقومون التجربة وما الذي امثرته؟
□ التعاون مع االجهزة الخارجية هو يف حقيقته
تبادل للخدمات واملصالح .االرهاب بوجهه
التكفريي خطر دويل وليس خطرا عىل كل دولة
يف ذاتها .ال بل خطر عىل كل العامل .وألنه خطر
دويل ينبغي تضافر جهود الدول ملواجهته.
االفكار التكفريية قادرة عىل اجتياح اي بلد
ما مل تسانده الدول االخرى .اقول باستمرار
لالجانب انكم مجربون عىل مساعدتنا .نحن
كاجهزة امنية لبنانية يف داخل املعركة ،واذا
هزمنا ستنتقل املعركة اىل بالدكم .هذا املنطق
واملفهوم الذي اتكلم به مع الجميع ،اثبتته
التجارب التي وقعت يف معظم البلدان التي

شهدت عمليات ارهابية ،وان عدم مواجهته
بالتكافل والتضامن الدويل يهدد بالتوسع اىل
الدول االخرى .ال احد يف منأى عنها .انطالقا
من هذا املفهوم واالقتناع الذي ساد عالقاتنا،
ازداد حجم التنسيق مع هذه الدول واصبحت
تساعدنا مبعدات ملكافحة االرهاب وتبادل
املعلومات .هناك مصالح مشرتكة بيننا وبينها يف
مكافحة االرهاب ،ودفاعنا عن انفسنا دفاع عنها
يف الوقت نفسه بغض النظر عن الصداقات.
هذه هي املصالح التي تحكم العالقات .انطالقا
من هذا املفهوم وهذه السياسة واملبادئ التي
وضعتها املديرية ،استطعنا تشكيل عامل ثقة
لهذه الدول ،فتعززت العالقات وفتحت لنا افاقا
كبرية جدا عىل التعاون معها.
■ يف العيد الـ 70لالمن العام ،ما هي الرسالة
التي توجهها اىل الضباط والرتباء والعسكريني؟
□ اعايدهم وعائالتهم ،وامتنى ان نعمل معا
يف مديرية تكون عىل شاكلتهم ليستحقها
اللبنانيون .امتنى ايضا لضباط االمن العام
وعسكرييه ان يستحقوا دامئا رشف الحصول
عىل ثقة اللبنانيني واالحتفاظ بها .هذا االمر ال
يتم اال باالبتعاد عن مفهوم االمن االخضاعي يف
البلد .فهم قوال وفعال يف خدمة اللبنانيني ،فال
ميارسوا مفهوم التسلط عليهم وال عىل الوافدين
الينا .كام امتنى الثبات عىل فهم مهمتهم وفق
هذه الثقافة يف فرتة وجودي معهم وما بعد
تريك املؤسسة .علينا تكريس هذا املفهوم نهائيا.
وال يتم ذلك اال عرب الحفاظ عىل هذه الثقافة
ليس يف خدمة البلد فحسب ،بل لالحتفاظ
برشف حيازتنا هذه الثقة.
■ ورسالتك اىل اللبنانيني؟
□ اقول للبنانيني ان هذه املؤسسة ستبقى
يف خدمة امن لبنان واستقراره ،وستبقى عىل
توجهها هذا رافعة شعار "كل مواطن لبناين
صاحب حق وليس طالب خدمة" .السياسة
التي ارسيناها واملفهوم املستجد لدور االمن
العام والصورة التي طبعت يف اذهان اللبنانيني،
وانخراط االمن العام يف املهامت والتحديات
التي اختارها لنفسه وفق القانون والصالحيات،
مل تكن يوما اال من اجل خدمة هذا الشعب
وهذا البلد.
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مقابلة

حاورها العميد م .منير عقيقي وجورج شاهني

سيغرد كاغ :الفراغ الرئاسي مصدر قلق كبير
دعم الجيش واألمن العام والقوى األمنية في أولوياتنا
يف شهر القرار  ،1701لتسع سنوات خلت ،اعادت االمم املتحدة بلسان املنسقة
الخاصة يف لبنان سيغرد كاغ االعراب عن قلق املجتمع الدويل من الشغور يف رئاسة
الجمهورية ،ومل ت َر بدا من تكرار دعوة املنظمة الدولية اللبنانيني اىل انتخاب رئيس
للجمهورية "من دون مزيد من التأخري ألن الشغور الرئايس يق ّوض عىل نحو خطري
مقدرة البالد عىل مواجهة التحديات".
يف حوار مع "االمن العام" ،اوضحت ان دعم الجيش واالمن العام والقوى االمنية
يف اولويات املجتمع الدويل ،لكنها شددت عىل ان املظلة الدولية للبنان منحته
هدوءا واستقرارا.
■ تعترب مهامت املنسق الخاص من البعثات
النشطة كونها عىل مسافة واحدة من االطراف
اللبنانيني .منذ تويل هذه املهمة ،كيف تنظرين
اىل الوضع؟
□ منذ ان بدأت مهمتي يف كانون الثاين املايض،
التقيت مجموعة واسعة من املحاورين عىل
الصعيدين الوطني واالقليمي ،اىل القادة
السياسيني والخرباء االقتصاديني وممثيل املجتمع
املدين وقادة من النساء والشباب .شملت
لقاءايت ايضا زيارات ميدانية وتنقلت عىل نطاق
واسع يف انحاء لبنان ،من االحياء املضطربة
يف طرابلس اىل مخيامت الالجئني يف البقاع،
ومواقع املواجهة للجيش اللبناين يف عرسال
وصوال اىل الجنوب و"الخط االزرق" .حاولت
ان ارى كيف يستمر لبنان يف مواجهة عدد
من التحديات عىل الصعد االنسانية واالمنية
والسياسية واالجتامعية واالقتصادية .يف الوقت
نفسه ،الحظت برسعة عىل نحو مثري للتقدير
النموذج اللبناين الفريد من التعايش عىل ارض
الواقع .هذا يسمح للبنان بان يبقى مستقرا يف
هذه االوقات املضطربة .لبنان غني باالمكانات
ومثال يحتذى به يف املنطقة التي متر يف حال
اضطراب يائسة .لبنان يف حاجة اىل الحامية
والرعاية من قياداته بدعم من املجتمع الدويل.
■ ما هي االولوية التي تعملني عليها حاليا؟
□ عيل ان اوضح الركائز الثالث للقيادة الشاملة
للبعثة نيابة عن ارسة االمم املتحدة يف البالد،

وعند االقتضاء بالتعاون الوثيق مع "اليونيفيل"
بطبيعة الحال .السالم واالمن يسريان جنبا
اىل جنب مع االستقرار وترسيخ االستقرارين
االجتامعي واالقتصادي .يستند هذا االمر اىل
حد كبري عىل مبدأ االمم املتحدة بان السالم
واالمن ال ميكن تحصينهام وتعزيزهام اذا
مل يتوا َز ذلك مع الجهود الرامية اىل تعزيز
التنمية املستدامة يف البالد وتلبية االحتياجات
االنسانية العاجلة ،وتعزيز حقوق االنسان،
باالضافة اىل قطاعات اخرى .يف الشق االنساين
والتنموي من مهامت االمم املتحدة يف البالد،
وبصفتي املنسقة الخاصة لالمم املتحدة يف
لبنان وممثلة االمني العام لالمم املتحدة ،ينصب
تركيزنا عىل تعزيز الجهود الرامية اىل تحقيق
االستقرار واالمن يف لبنان .اقود  25وكالة
تابعة لالمم املتحدة لدعم البالد نحو التنمية
املستدامة عىل املدى الطويل .كام اعمل يف
الوقت نفسه عىل ضامن تلبية االحتياجات
االنسانية للسكان الالجئني ،للوفاء مبا يتفق مع

لبنان مثال يحتذى به في
منطقة مضطربة يائسة،
ويحتاج الى رعاية قياداته
بدعم من املجتمع الدولي

القانون الدويل االنساين وقانون حقوق االنسان.
وهذا ينطبق عىل الالجئني السوريني وكذلك
الالجئني الفلسطينيني املستضافني يف لبنان.
يف القيام بذلك ،ندرك كرم لبنان ومواطنيه
الهائل منذ البداية .نحن يف حاجة ايضا اىل
التأكد  -يف تعاوننا مع الحكومة – من اننا ال
نغفل احتياجات املجتمعات املضيفة اللبنانية
الضعيفة .يف مجاالت الحكم واالستقرار السيايس
واالمني ،نرى ان مؤسسات الدولة عنرص
اسايس من عنارص االستقرار .انها حيوية لقدرة
الحكومة عىل استجابة تأثريات االزمة السورية،
وهي االساس الالزم للتنمية عىل املدى الطويل.
رأينا كيف ان الفراغ يف مؤسسة واحدة ميكن ان
يؤثر عىل عمل املؤسسات االخرى .وهذا هو
السبب يف ان مجلس االمن التابع لالمم املتحدة
واالمني العام يدعون باستمرار اىل انتخاب
رئيس من دون مزيد من التأخري .من الواضح
ان الفراغ الرئايس يشكل مصدر قلق كبري،
ونواصل الجهود مع املجموعة الدولية لدعم
لبنان ( )ISGملعالجة هذه املسألة .اود ان اشري
اىل ترصيحايت املتكررة واحاطة مجلس االمن يف
متوز التي عربت كلها بوضوح عن القلق ،كام
دعت زعامء لبنان اىل انتخاب الرئيس عىل وجه
الرسعة .الشغور الرئايس يقوض عىل نحو خطري
قدرة البالد عىل مواجهة عدد من التحديات.
كلام استمر الشغور ،تآكلت مؤسسات الدولة
وعدم اتخاذ القرارات .ان َمن يدفع الثمن هو
املواطن اللبناين وبقاء البالد فاعلة .لن تتخذ
االمم املتحدة موقفا يف شأن مرشح معني ،لكنها
تشدد عىل وجوب وضع آلية النتخاب الرئيس.
يف الوقت نفسه ،تواصل التعاون عن كثب مع
حكومة لبنان ،حكومة الوحدة الوطنية برئاسة
رئيس الوزراء الذي بذل كل جهد يف السعي اىل
معالجة عدد من التحديات التي تواجه البالد
عىل الصعد االجتامعية والسياسية واالمنية.
نأمل يف ان تركز كل الجهود عىل ضامن استمرار
عمل الحكومة .ان امن لبنان اولوية رئيسية يف

املنسقة الخاصة لالمم املتحدة يف لبنان سيغرد كاغ.

هذه املرحلة الصعبة .كام اود ان اشيد بالدور
االستثنايئ الذي لعبه الجيش اللبناين واملديرية
العامة لالمن العام وقوات االمن االخرى يف
جهودها لتعزيز االمن يف مواجهة عدد من
التحديات ،عىل الحدود وداخليا .تواصل االمم
املتحدة تشجيع الدعم الدويل لهذا الغرض.
وانا ادرك ،يف الوقت نفسه ،االلتزامات الدولية
للبنان يف مجال حقوق االنسان ،واحض جميع
مؤسسات الدولة عىل اعادة فرض جهودها يف
هذا الصدد .هذه هي اولوية االمم املتحدة عىل
الصعيد العاملي .انها االولوية بالنسبة ايل هنا.
هناك اولوية رئيسية اخرى هي ضامن استمرار
تدفق املساعدات املالية الدولية عىل لبنان
ملساعدة االعداد املتزايدة من الفقراء والضعفاء.
نحن نبحث عن طرق لتأمني اساليب متويل
جديدة وطويلة االجل لتعزيز قدرة لبنان عىل
التغلب عىل الضغوط االقتصادية واالجتامعية
الحالية ،وارساء االسس لالزدهار العادل يف
املستقبل .هذا ايضا عنرص حيوي لالستقرار
واستمرار التعايش.
■ ماذا عن دور االمم املتحدة يف جنوب لبنان؟
□ كام هو منصوص عليه يف قرار مجلس االمن
 ،1701تراقب "اليونيفيل" وقف االعامل
العدائية وتدعم الجيش اللبناين لتعزيز سلطة
الدولة يف الجنوب ،وعىل طول "الخط االزرق".
تعمل االمم املتحدة جنبا اىل جنب مع الجيش

اللبناين ملنع الحوادث وضامن استمرار الهدوء
يف الجنوب .شهد جنوب لبنان منذ القرار
 1701فرتة مميزة ورائعة من الهدوء .مع ذلك،
عندما كانت هناك حوادث ،فان العمل من
خالل مساعينا الحميدة ،والتعاون الوثيق مع
"اليونيفيل" ،واالتصاالت مع جميع االطراف،
ساعد عىل خفض التوتر واحتواء حاالت الخالف،
واال كانت نتيجتها سيئة .من ثم كانت حوادث
كانون الثاين تذكريا صارخا باملخاطر املستمرة.
اعرب التقرير االخري لالمني العام لالمم املتحدة
عن القرار  1701ايضا عن قلقه من التصعيد
االعالمي والترصيحات العلنية من ارسائيل
وحزب الله ،والتي تساهم يف خلق جو من
التوتر .لكل من الحكومتني االرسائيلية واللبنانية
مسؤولية ،بل واجب لتعزيز االستقرار ،واتخاذ
الخطوات املمكنة ملنع اي خطر او حادث ميكن
ان يعرض وقف االعامل العدائية للخطر ،وفعل
كل ما يف وسعها اللتزام تنفيذ القرار  1701كامال
بكل ما فيه من احكام.
■ هل من خطوات عملية ميكن ان تساعد عىل
تعزيز دور االمم املتحدة يف منع ارسائيل من
االستمرار يف تنفيذ انتهاكاتها اليومية للسيادة
اللبنانية؟
□ يتضمن القرار  1701التزامات عىل كل من
ارسائيل ولبنان .اشار الجانبان اىل انهام ملتزمان
القرار واثبتا اىل حد كبري احرتاما لوقف االعامل

العدائية ،ما لعب دورا كبريا يف الحفاظ عىل
الهدوء خالل السنوات املاضية .مع ذلك،
هناك عنارص يف القرار  1701ال تزال من دون
حل مثل احتالل ارسائيل الجانب الشاميل من
قرية الغجر ،ومزارع شبعا ومنطقة كفرشوبا،
وتحليق الطائرات االرسائيلية شبه اليومية .عىل
الجانب اللبناين ،هناك مسألة االسلحة خارج
سيطرة الدولة .سنواصل العمل مع الجانبني
للدفع نحو حل هذه القضايا من اجل تحقيق
الهدف النهايئ للقرار  ،1701وهو وقف اطالق
نار طويل االمد .دعا االمني العام باستمرار كال
من ارسائيل ولبنان اىل اتخاذ خطوات ملموسة
نحو وقف اطالق نار دائم ،والتنفيذ الكامل
للقرار  .1701يف بيئة اقليمية متقلبة عىل نحو
متزايد ،ويف ظل ازدياد املخاطر الناتجة من سوء
التقدير ،فان تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ
القرار  1701هو اكرث اهمية من اي وقت مىض.
ودعا االمني العام كال الطرفني اىل تقديم جهود
متضافرة جديدة نحو حل االحكام املعلقة يف
القرار ،وقال انه عىل استعداد ملساعدة الطرفني
يف هذا الصدد .يف ما يخص ارسائيل ،فان االمم
املتحدة ،مبا يف ذلك االمني العام ،تدعو مرارا
وتكرارا اىل احرتام التزاماتها تجاه القرار ،والعمل
من اجل التنفيذ الكامل للقرار واحرتام سيادة
لبنان .يتم رفع هذه االمور يف كل تقارير االمني
العام لالمم املتحدة اىل مجلس االمن ،ويف
االجتامعات مع املسؤولني يف كال البلدين.
■ هل تشعرين باالطمئنان اىل الوضع يف جنوب
لبنان ومستقبل الوضع السيايس؟
□ يف اعتقادي ،بذل لبنان وشعبه وزعامؤه
جهدا ملحوظا للحفاظ عىل االستقرار وتجنب
االستقطاب يف هذه االوقات املضطربة جدا.
لكن هذا ال ميكن ان يكون امرا مفروغا منه.
مواصلة الحوار ستكون امرا اساسيا ،كذلك
حسن سري املؤسسات االساسية للدولة .هذه
هي وجهة نظر االمني العام ومجلس االمن،
وايضا من رشكائنا يف مجموعة الدعم الدولية
من اجل لبنان.
■ ما صحة املعلومات املتعلقة بتقلص حامسة
البلدان املساهمة يف قوة االمم املتحدة
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مع العميد املتقاعد منري عقيقي وجورج شاهني.

املوقتة؟ هل هناك خوف من ان بعض تلك
البلدان ستخفض عدد قواتها او تسحب كتائبها؟
□ ال توجد لدى االمم املتحدة اي اشارة اىل
خفض التزام الدول االعضاء .يف الواقع اقول ان
العكس صحيح .جميع اولئك الذين يشاركون
او يساهمون يف "اليونيفيل" ملتزمون التزاما
عميقا .عىل ما يبدو نرى املزيد من االهتامم.
مدد مجلس االمن مرة اخرى والية قوة االمم
املتحدة املوقتة يف وقت سابق .يوجد حاليا 39
دولة مختلفة من االعضاء املساهمني باكرث من
عرشة االف جندي يف عمليات حفظ السالم
لالمم املتحدة يف لبنان ،واحدة من اكرب ثالث
عمليات يف عامل اليوم .القوات املساهمة تتناوب
دوريا ،مع بعض الدول التي تنسحب واخرى
تحل محلها .مستويات القوات قد تختلف قليال
جدا وفقا لالحتياجات التشغيلية املقررة.
■ كيف تق ّيمني العالقة بني االمم املتحدة ولبنان
من خالل املؤسسات التي تتعاملون معها؟
□ عالقة االمم املتحدة مع لبنان تعود اىل زمن
طويل .كان لبنان واحدا من االعضاء املؤسسني
لالمم املتحدة عامي  1945و .1949بدأت
االمم املتحدة اوىل عملياتها الرسمية يف لبنان
يف تقديم الدعم االنساين لالجئني الفلسطينيني.
منذ ذلك الحني ،تواصل تلك العالقة بالتوسع
والتطور عرب ركائز عمل االمم املتحدة.
ارسة االمم املتحدة يف لبنان تعمل االن مع
املؤسسات الوطنية عىل مجموعة واسعة
جدا من القضايا ،من السالم واالمن وصوال
اىل الزراعة وحامية البيئة وتحسني اوضاع

الحظت بسرعة
وبتقدير النموذج اللبناني
الفريد من التعايش
السجون .يتم تنسيق جهود االمم املتحدة عىل
نحو وثيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة
ذات الصلة .ونحن نثمن عاليا هذه الرشاكة
التي تعمقت عىل مر السنني .ان الرشاكة
املبارشة مع الناس تحمل اهمية خاصة .كل
يوم ،تعمل وكاالت االمم املتحدة عىل نحو
وثيق مع املجتمعات املحلية والتعاونيات
واملنظامت غري الحكومية يف كل انحاء البالد.
مهمة االمم املتحدة ضامن سامع اصواتهم
وفهم اولوياتهم .هذا العام ،تحتفل االمم
املتحدة بالذكرى السنوية السبعني ،اي سبعة
عقود من الرشاكة بني االمم املتحدة ولبنان .يف
هذه املناسبة ،ستعقد االمم املتحدة سلسلة
واسعة من املشاورات ملعرفة وجهات النظر
والتوصيات ،وان تكون الجهود مستوحاة من
الناس الذين نسعى اىل خدمتهم.
■ هل تؤثر هذه العالقة ايجابا عىل االستقرار
االمني يف جنوب لبنان؟
□ العالقة ايجابية .اعتقد انها تعزز االستقرار ليس
يف الجنوب فقط ،بل يف لبنان ككل .ان التحدي
املتمثل يف مواجهة االرهاب ارتفع يف انحاء العامل.

■ هل ان لبنان ضمن نطاق مساعدتكم؟
□ اعتمد مجلس االمن عددا من القرارات
ملواجهة االرهاب يف انحاء العامل ،مبا يف
ذلك قرارات اخرها 2185 ،)2014( 2195
( )2014و  .)2014( 2178هذه القرارات
ملزمة للدول ،وتنفيذها من االعضاء
يف االمم املتحدة من شأنه ان يخدم كل
البلدان مبا فيها لبنان .لست وحيدة يف
قلقي بازاء تهديد العنف املتطرف يف
املنطقة ويف البالد .اعتقد جازمة ان املزيد
من االستثامرات يف التعليم والحصول
عىل فرص العمل ،واالحرتام الكامل
للحقوق والكرامة ،هي العنارص االساسية
من بني مجموعة واسعة من خيارات
السياسة العامة التي يجب ان تكون يف
متناول صانعي القرار لوقف املد االرهايب
والتطرف .يف املؤمتر املقبل يف نيويورك،
حيث ستحصل مراجعة اسرتاتيجيا عاملية،
ستوفر للبنان فكرة نسبية والخربة التي
اكتسبتها البلدان االخرى.
■ ما رأيك يف االتفاق النووي االيراين؟ ماذا
سيكون تأثري هذا التطور عىل املنطقة؟
□ انا واثقة من ان الجميع متلهف لرؤية
النتائج التي سوف تتكشف .رحب االمني
العام بحرارة بهذا االتفاق كشهادة عىل قيمة
الحوار .اعرب عن امله يف ان االتفاق سيؤدي
اىل مزيد من التفاهم والتعاون عىل عدد من
التحديات االمنية الخطرية يف الرشق االوسط.
وهذا بالطبع اميل انا ايضا.
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التسعة املاضية االكرث هدوءا يف املنطقة منذ
اكرث من ثالثة عقود.

"اليونيفيل" ق ّدمت رادعًا قويًا لمنع األعمال العدائية

الجنرال بورتوالنو :الجنوب يشهد أهدأ فترات تاريخه

ثالمثئة شهيد من دول مختلفة يف العامل حصيلة التضحيات التي قدمتها قوات
"اليونيفيل" يف لبنان عموما ،وجنوبه خصوصا ،منذ بدء مهامتها عام .1978
تطورت املهامت مع الوقائع امليدانية ،وصوال اىل الحرب االرسائيلية عىل لبنان
عام  2006مع انتقال هذه القوات بعد تعزيزها اىل تطبيق القرار 1701
تطلب التمسك باستقرار الجنوب وتوفري ما
من شأنه املحافظة عليه يف نطاق تنفيذ القرار
 1701من اليونيفيل ،ابقاء العيون مفتوحة
والحواس مستنفرة دامئا لوأد اي مؤرش اىل
انفالت الوضع عىل طول الحدود .ناهيك
باالنفتاح عىل التواصل مع السلطات السياسية
اللبنانية ومؤسساتها العسكرية واالمنية.
انتشار بيئة امنية مستقرة يف جنوب لبنان،
واستمرار التزام االطراف وقف االعامل
العدائية ،والقدرة املتزايدة للجيش اللبناين
عىل ضامن امن البالد ،والدعم والتعاون مع
االجهزة االمنية اللبنانية والجنوبيني ،عنارص
اساسية للنجاح يف تنفيذ املهمة و"هي نقاط
القوة التي يجب ان نواصل البناء عليها لضامن
مستقبل آمن وسلمي" .تلك هي الخالصة التي
ركز عليها قائد قوات االمم املتحدة املوقتة يف
لبنان الجرنال لوتشيانو بورتوالنو يف حديثه اىل
"االمن العام".
■ مع مرور تسع سنوات عىل صدور القرار
 ،1701كيف تنظرون اىل الوضع يف الجنوب
وتحديدا املنطقة الخاضعة لهذا القرار؟
□ الوضع االمني يف منطقة عمليات اليونيفيل
مستقر نسبيا .يكرر الطرفان باستمرار ،يف اكرث
من مناسبة ،التزامهام وقف االعامل العدائية
ودعمهام تنفيذ قرار مجلس االمن  .1701تم
الحفاظ عىل الهدوء العام عىل طول الخطوط
الحدودية وسط الظروف الصعبة يف املنطقة.
كل االطراف لديهم مصلحة مشرتكة يف الحفاظ
عىل االستقرار الذي يتمتع به جنوب لبنان منذ
عام  .2006ويرسنا جدا ان الطرفني يستخدمان

عىل نحو فاعل ترتيبات االتصال والتنسيق مع
اليونيفيل يف املواقف الصعبة واالزمات .ورغم
االسلوب الخطايب االخري والتقارير املضاربة،
يركز الطرفان عىل القضايا الحقيقية عىل ارض
الواقع التي تهدف اىل تعزيز البنية التحتية
االمنية التي متكنا من تأسيسها عىل طول
الرشيط الحدودي .عندما تحصل مشكالت
محلية ،نعمل عىل البحث عن حلول عملية
لها .هذه اآللية تؤدي دورا حيويا يف الوقاية
من التوتر والحوادث جنبا إىل جنب مع
املنتدى الثاليث ،واثبتت نفسها كآلية اساسية
الجتثاث الرصاعات يف اللحظات الحرجة.
بات واضحا للجميع ان جنوب لبنان يشهد
واحدة من اهدأ الفرتات يف التاريخ الحديث،
وان منطقتنا واحدة من الجزء االكرث امانا يف
املنطقة .تحسنت االوضاع عىل االرض وقدمت
اليونيفيل رادعا قويا الستئناف االعامل العدائية.
مع ذلك ،من املهم بالنسبة اىل الزعامء يف كال
الجانبني االستفادة من الفرصة السانحة التي
تقدمها اليونيفيل للعمل من اجل التوصل اىل
وقف النار ،وعىل املدى الطويل اىل حل دائم
للرصاع عىل النحو املتوخى يف القرار .1701

شراكتنا قوية مع
الجيش اللبناني وقوى االمن
وسكان الجنوب

عملية حفظ السالم ميكن ان تدعم الجهود
الديبلوماسية للتوصل إىل حل سيايس ،لكنها ال
ميكن ان تكون بديال من الحل السيايس .وقد
تم تحقيق هذه االنجازات بفضل عمل البعثة
بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناين واالجهزة
االمنية يف جنوب لبنان.
■ هل تطور مع السنوات التزام مندرجات هذا
القرار ،ام ان االمر يحتاج اىل متابعة مستمرة؟
□ من وجهة نظر اليونيفيل ،واحد من
العنارص االكرث اهمية استمرار التزام االطراف
وقف االعامل العدائية .علام ان الحفاظ عىل
االستقرار يف جنوب لبنان هو يف مصلحة
الجميع .ميكننا تاليا ان ندرك ان البيئة االمنية
يف جنوب لبنان اليوم مختلفة اسرتاتيجيا عن
الوضع الذي كان قامئا حتى عام  ،2006وذلك
بفضل تضافر جهود اليونيفيل والجيش اللبناين.
■ كيف تقيمون التزام لبنان مندرجات القرار
1701؟
□ يف كل لقاءايت املتكررة مع املسؤولني
اللبنانيني ،كنت اؤكد عىل االلتزام املدهش
الذي تثبته هذه الدولة من اجل وقف االعامل
العدائية وتنفيذ قرار مجلس االمن  .1701الدعم
املستمر من السلطات اللبنانية واالجهزة االمنية
والزعامء الدينيني واملجتمعات املحلية ال يقدر
بثمن ،النه يدعم قدرات اليونيفيل عىل مواصلة
سعيها املشرتك للحفاظ عىل السالم واالمن يف
جنوب لبنان .رشاكتنا القوية مع الجيش اللبناين
وقوى االمن والسكان من املكونات االساسية
للحفاظ عىل استقرار املنطقة .اليونيفيل تنفذ
واليتها مع االحرتام الكامل للتقاليد والقيم التي
يعتز بها اهل الجنوب .قواتنا لحفظ السالم
تفهم وتقدر الحساسيات الثقافية والدينية،
وستحاول دامئا بذل قصارى جهدها ملساعدة
السكان املحليني وحاميتهم.

قائد قوات االمم املتحدة املوقتة يف لبنان الجرنال لوتشيانو بورتوالنو.

■ ماذا عن الجانب االرسائييل الذي يشكو
لبنان دامئا من خروقه الربية والجوية والبحرية؟
كيف تترصفون معها وما هي وسائل ردعها؟
وكم بلغ عددها منذ صدور القرار 1701؟
□ العنرص االسايس يف طريقة عمل اليونيفيل
ان نعمل بطريقة محايدة متاما وموضوعية.
تحقيقا لهذه الغاية ،نحن نتعامل مع جميع
االطراف عىل نحو متوازن .كمراقب محايد،
تتعامل اليونيفيل مع االنتهاكات بطريقة
مفتوحة وشفافة ومنصفة .ينصب الرتكيز عىل
ضامن االحرتام الكامل ومنع انتهاك االحكام
ذات الصلة بقرار مجلس االمن  ،1701بغض
النظر عمن هو الجاين .يف ما يتعلق بالطلعات
الجوية االرسائيلية املتعددة يف االجواء
اللبنانية ،فهي انتهاك واضح للسيادة اللبنانية
والقرار  .1701وهي تقوض صدقية اليونيفيل
والجيش اللبناين وتخالف الجهود املبذولة
لتخفيف حدة التوترات وانشاء بيئة امنية
مستقرة يف جنوب لبنان .علام ان اليونيفيل
تحتج عىل هذه االنتهاكات ،كذلك حكومة
لبنان ،وتطالب بوقفها فورا ،فيام نرسل
التقارير عن االنتهاكات اىل مجلس االمن من
خالل ادارة عمليات حفظ السالم .يف هذا
السياق ،تفيد الحكومة االرسائيلية باستمرار
بان الطلعات الجوية هي اجراءات امنية
ستكون رضورية حتى يتم تنفيذ كل قرارات
مجلس االمن ذات الصلة ،مشرية اىل عدم
االنفاذ املزعوم للحظر املفروض عىل االسلحة

الذي تعتربه السبب يف استمرار طلعاتها
الجوية .لكننا ،مبا يف ذلك االمني العام لالمم
املتحدة نفسه ،دعونا ارسائيل مرارا وتكرارا اىل
وقف هذه الطلعات الجوية.
■ ماذا عن التعاون مع الجيش اللبناين؟
□ الرشاكة االسرتاتيجية مع الجيش اللبناين
واحدة من مفاتيح نجاح اليونيفيل يف تنفيذ
القرار  .1701تعاوننا ممتاز معه ونعمل عىل
نحو وثيق مع السلطات اللبنانية عىل تبادل
املعلومات حول املسائل االمنية ،ومواصلة
جهودنا املشرتكة لضامن معالجة اي تهديدات
لقوة االمم املتحدة املوقتة او منطقة عملياتها،
مبا يناسب املحافظة عىل االستقرار يف جنوب
لبنان ومنع انتهاك القرار  .1701وقد الحظ
مجلس االمن ان نرش اليونيفيل جنبا اىل جنب
مع الجيش اللبناين ساعد عىل اقامة بيئة
اسرتاتيجية جديدة يف جنوب لبنان .كانت
النتائج واضحة عىل االرض ،كام كانت االعوام

هدف "اليونيفيل" في
املستقبل نقل املسؤوليات
الى الجيش اللبناني

■ ما الهدف الذي تصبو اليونيفيل اىل تحقيقه؟
□ هدف اليونيفيل عىل املدى الطويل نقل
املسؤوليات تدريجيا إىل الجيش اللبناين ،بحيث
يتوىل السيطرة االمنية الكاملة والفاعلة عىل
منطقة عمليات اليونيفيل واملياه االقليمية
اللبنانية وفق القرار  .1701تحقيقا لهذه
الغاية ،نجري تدريبات مشرتكة بانتظام مع
الجيش سواء يف الرب او يف البحر .يف هذا االتجاه،
اتخذت خطوة مهمة وهي انشاء آلية الحوار
االسرتاتيجي بني اليونيفيل وقيادة الجيش
اللبناين .وهذا يوفر اطارا للربط التدريجي
للقدرات واالنشطة التنفيذية لقوات الجانبني
من اجل انتقال املسؤولية من اليونيفيل اىل
الجيش .علام اننا نساهم يف بناء قدراته من
خالل انشطة تدريبية مشرتكة .عملية الحوار
رضورة وحيوية ليس لتعزيز قدرة هذا الجيش
فحسب ،بل وسيلة لتمكينه من اداء املهامت
املنوطة به مبوجب القرار  .1701من الرضوري
يف هذا الصدد ان يحصل عىل املوارد التقنية
واملادية التي يحتاج اليها الداء مسؤولياته
الحيوية.
■ كيف تصفون العالقة بينكم واالمن العام؟
□ عالقة اليونيفيل مع االمن العام جيدة جدا،
اذ تتميز باالحرتام املتبادل والتعاون الفاعل
والتآزر وتبادل الخربات ،ما يجعلها مساهام
رئيسيا يف االستقرار يف جنوب لبنان .وقد
اجريت عرشات التامرين واالنشطة عىل انواعها
املختلفة ،وهي ال تزال مستمرة اسبوعيا .ال شك
يف ان زيادة مستوى التعاون كانت مفيدة عىل
نحو هائل لتنفيذ واليتنا مبوجب قرار مجلس
االمن  ، 1701وساعدتنا ايضا عىل فهم حاجات
الشعب افضل.
■ ماذا عن العالقة مع املواطنني يف مناطق
عمل اليونيفيل اجتامعيا وخدماتيا؟
□ هدفنا املشرتك يتمثل يف تعزيز االستقرار
واالمن يف جنوب لبنان .السبيل الوحيد اىل
تحقيق هذا الهدف هو التعاون من خالل
االحرتام املتبادل والدعم والتفهم .لليونيفيل
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االنجازات تحققت بفضل التنسيق مع الجيش اللبناين واالجهزة االمنية يف الجنوب.

وجود دائم يف جنوب لبنان منذ عام
 .1978فقد اكرث من  300شخص من قوات
حفظ السالم حياتهم هنا يف خدمة السالم
والوقوف اىل جانب الشعب ،وحاميتهم
وتوفري كل مساعدة ممكنة لهم .الناس يف
جنوب لبنان يعرفون التضحيات التي قدمها
اصحاب الخوذات الزرق الذين يأتون من
انحاء العامل .انهم يقدرون عملنا عىل نحو ال
يصدق ويدعمون وجودنا وانشطتنا ،ونحن
نبذل قصارى جهدنا ملساعدتهم وحاميتهم.
وعىل رغم ان اليونيفيل ليست وكالة انسانية
او تنموية ،اال انها تنطلق من مبادئ انسانية
قوية ،وقد نفذت مشاريع كثرية منذ عام
 ،2006مثل تجديد املدارس واعادة تأهيل
شبكات املياه وامدادات الطاقة واصالح الطرق
وتقديم املساعدات الطبية.
■ جرى التداول بانكم ابلغتم اىل املسؤولني
اللبنانيني قلقكم جراء الخلل يف السلطة
السياسية نتيجة عدم وجود رئيس للجمهورية،
االمر الذي استدعى زيارات مسؤولني سياسيني
وعسكريني وامنيني مقركم ،ما سبب هذا
القلق؟
□ تربطني عالقات ممتازة بجميع القادة
اللبنانيني منذ البداية ،وتتميز باالحرتام املتبادل
ومبستوى عال من الرصاحة واالنفتاح .الفراغ
الرئايس هو بالطبع مسألة مثرية للقلق بالنسبة
الينا جميعا ،لكنها قضية سياسية ال بد من حلها
داخليا باقىص قدر من االستقالل .لكن رغم
هذا الفراغ ،كان مستوى التعاون مع الجيش

اللبناين واملؤسسات االمنية اكرث من ممتاز.
■ ماذا عن الجهود لالنتقال من مرحلة وقف
االعامل العدائية وفق القرار  1701اىل مرحلة
وقف النار؟
□ تحسنت االوضاع عىل االرض وقدمت
اليونيفيل رادعا قويا ضد استئناف االعامل
العدائية .مع ذلك ،من املهم بالنسبة اىل
الجانبني االستفادة من الفرصة السانحة التي
تقدمها اليونيفيل للعمل من اجل التوصل اىل
وقف النار ،وعىل املدى الطويل اىل حل دائم
للرصاع عىل النحو املتوخى يف القرار .1701
عملية حفظ السالم ميكن ان تدعم الجهود
الديبلوماسية للتوصل اىل حل سيايس ،لكنها ال
ميكن ان تكون بديال من الحل السيايس.
■ هل طرح اقامة خط ازرق بحري لحل
مسألة املنطقة االقتصادية الخالصة ال يزال
قامئا؟
□ هذه املسألة ال تقع ضمن صالحيتنا .مع
ذلك ،اذا اتفق الطرفان وطلبا دعمنا يف ارساء

نحتج دائما على انتهاكات
االسرائيليني ،ونرسل تقارير
عنها الى مجلس االمن

اي ترتيبات لالمن البحري يف املنطقة ،سوف
نكون عىل استعداد لتسهيل ذلك .الحدود
البحرية بني لبنان وارسائيل مل تحدد يوما،
وليس لليونيفيل تفويض لرتسيم الحدود
البحرية .إرسائيل ثبتت من جانب احادي
خط العوامات يف منطقة رأس الناقورة بعد
االنسحاب من لبنان عام  .2000لبنان واالمم
املتحدة ال يعرتفان بهذا الخط ،واليونيفيل
ليس لديها تفويض ملراقبته .وقد اثارت
اليونيفيل املسألة يف املنتدى الثاليث وشجعت
الطرفني عىل مناقشة قضايا االمن البحري يف
هذا املنتدى ،بهدف الحد من اخطار الحوادث
االمنية .ميكن اليونيفيل ان تساعد عىل هذه
العملية ،لكن اذا طلب او وافق كل من لبنان
وارسائيل عىل ذلك.
■ ما هي رسالتكم يف السنة التاسعة لصدور
القرار 1701؟
□ منذ عام  2006مثة تقدم هائل يف رشاكتنا
مع الجيش اللبناين واالجهزة االمنية ،وقد شكل
ذلك مساهمة رئيسية يف االستقرار يف جنوب
لبنان .وزيادة مستوى التعاون بني الجيش
اللبناين واليونيفيل كانت مفيدة جدا بالنسبة
الينا .ترتيبات االتصال والتنسيق شاملة من
خالل اليونيفيل تتمتع باملشاركة الكاملة
والفاعلة لالحزاب ،واثبتت فاعليتها يف معالجة
القضايا االمنية الرئيسية واملسائل التشغيلية
العسكرية .هناك الكثري من االحداث التي
تدور يف املنطقة والتي نحتاج اىل ان ننظر فيها
بعناية ،لكن هناك ايضا الكثري عىل املحك عىل
طول الخط االزرق ما يتطلب اهتاممنا املوحد.
الحفاظ عىل هذا الرتكيز يتطلب عزمية نادرة
من كل الجوانب للحد من نطاق الحوادث
واحتواء اي حادث يحصل .من العنارص
االساسية للنجاح يف تنفيذ مهمتنا انتشار
بيئة امنية مستقرة يف جنوب لبنان ،استمرار
التزام االطراف وقف االعامل العدائية ،القدرة
املتزايدة للجيش اللبناين لضامن امن البالد،
الدعم والتعاون مع االجهزة االمنية اللبنانية
والشعب يف الجنوب .هذه هي نقاط القوة
التي يجب ان نواصل البناء عليها لضامن
مستقبل آمن وسلمي.
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تحقيق
رضوان عقيل

األهالي يبادلونها الو ّد من القرار  425الى القرار 1701

"اليونيفيل" في الجنوب شبكات أمان إنمائية
ال تخلو لقاءات قائد "اليونيفيل" الجرنال لوتشيانو بورتوالنو مع املسؤولني اللبنانيني من االشادة بالعالقات الطيبة التي نسجها
الجنود الدوليون مع الجنوبيني .دخلوا يف صلب مجتمعاتهم ،ساهرين عىل التنمية مقدار سهرهم عىل االمن واالستقرار
منذ اليوم االول لوصول قوات االمم املتحدة
("اليونيفيل") اىل الجنوب عام  ،1978يف
مهمة تنفيذ القرار  ،425نسجت عالقات
مع االهايل ،وتحملت معهم يف احيان كثرية
حصيلة مامرسات االرسائيليني واعتداءاتهم.
َمن يجول يف البلدات التي تنترش فيها
"اليونيفيل" بدءا من عاصمتها يف الناقورة،
اىل آخر نقطة يف انتشارها عند حدود مزارع
شبعا املحتلة ،يلمس عمق العالقات وتطورها
وخصوصا يف االعوام االخرية ،يف ظل مهمة
مختلفة هي تنفيذ القرار .1701
ال تنحرص مهامت القوة الدولية مبراقبة
"الخط االزرق" وضبط االمن يف هذه البقعة،
بالتنسيق مع الجيش اللبناين ،بل مثة سلسلة
مشاريع امنائية واقتصادية وتربوية تنفذها
عىل طول خريطة حضورها .االمر الذي
ساهم يف توفري افضل اوجه التالقي وتبادل
الثقافات .يعرتف كل َمن تسلم قيادة
"اليونيفيل" والضباط الكبار من شتى البلدان
الذين خدموا يف صفوفها بأن جنوب لبنان
كان من افضل اماكن العامل ارسلت االمم
املتحدة وحدات اليها ،وارست مع اهله
ومجتمعه املدين دعائم عالقات متينة يشيد
بها الجميع ،رغم املخططات االرسائيلية
املتواصلة طوال كل هذه االعوام ،اليجاد
رشخ بني القوة الدولية والجنوبيني الذين
يبادلون جنودها الود والصداقة.
يحلو لرئيس مجلس النواب نبيه بري ،الساهر
عىل هذا التعاون املثمر مع "اليونيفيل"،
ان يشري اىل ان اعدادا كبرية من جنودها
وضباطها تزوجوا من جنوبيات و"اصبحنا
اخوالهم" ،وان هذه العالقة مل تعد تقترص
عىل الخبز وامللح.
تساهم "اليونيفيل" يف الدورة االقتصادية

رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن.

الجنوبية عرب اقدام عنارصها عىل التبضع
والرشاء من املحال واملؤسسات التجارية
التي تقع قرب اماكن تجمعاتهم العسكرية.
وهذا ما يظهر للعيان يف الناقورة ومرجعيون
وبلدات اخرى .ينترش هؤالء بكثافة يف
صور حيث يقصدون شاطئها للسباحة
والتمتع مبياهه النظيفة ،فضال عن تذوقهم
مأكوالت بلدانهم وخصوصا من املطبخني
الفرنيس وااليطايل .اعتاد كثريون منهم تناول
الطعام اللبناين وتذوق اطباقه التي باتوا
يعرفونها باالسم ،ويتنقلون يف املدينة يف
امان ،ويتبادلون التحيات والتقاط الصور مع
االهايل.
يعمل نحو الف جنويب يف مراكز "اليونيفيل"
وتجمعاتهم الكربى يف اعامل الصيانة والطبخ،
فضال عن اعداد ال بأس بها من املرتجمني
واملنسقني االداريني الذين يعملون بني قيادة
هذه الوحدات واملجالس البلدية ،اىل املخاتري
واالندية ومؤسسات املجتمع املدين .مثة تعاون

من املالعب يف بنت جبيل ،قالوي ،ياطر
وقانا .مثة مشاريع عدة ال تزال قيد التنفيذ يف
انتظار تدشينها قبل نهاية السنة.
لعل اكرث ما استفاد منه الجنوبيون من
املشاريع االمنائية ،تأمني االسفلت وفلشه
عىل الطرق التي كانت تغزوها الحفر ،ابرزها
طريق يانوح  -معركة (صور) ،القوزح  -دبل
(بنت جبيل) ،اىل شوارع يف الجبني ورميش

االيطالية .يقول سقالوي ان ايطاليا "لن تقرص
يف الوقوف مع ابناء الجنوب واملشاركة مع
بقية الوحدات يف تنفيذ مهامت اليونيفيل
والتنسيق مع الجيش .تقوم وحدتها بدور
حيوي ،وهي تسعى اىل نسج افضل العالقات
مع االهايل .وهذا ما اثبتته عىل االرض".
كذلك نفذت الوحدة االسبانية يف القطاع
الرشقي يف قضاء مرجعيون سلسلة من

القنصل الفخري اليطاليا يف الجنوب احمد سقالوي.

بني القوة الدولية ومجلس الجنوب من خالل
تنفيذهام مشاريع امنائية مشرتكة ،مثل حفر
اآلبار واقامة الربك االصطناعية يف اقضية صور
وبنت جبيل ومرجعيون .تنفذ القيادة يف
الناقورة مشاريع امنائية يف الجنوب بتكليف
من االمم املتحدة وارشاف مبارش من الجرنال
بورتوالنو .يسمح لكل وحدة القيام مبشاريع
واالنفاق من موازنتها السنوية الخاصة ،وقد
درجت عىل هذا االمر بعد عام  .2006تتوىل
هذه الوحدات بناء معارص للزيتون واقامة
الحدائق يف الساحات ومالعب لكرة القدم
وتوفري االنارة الشمسية ،وتقدم مساعدات
لعدد من املدارس واملؤسسات الرتبوية.
تنفق الوحدة االيطالية نحو مليون و200
الف اورو سنويا من املوازنة التي تحصل عليها
من حكومة بالدها يف روما .تنفذ اعامال يف
القطاع الغريب ،يف بلدات قضاءي صور وبنت
جبيل .حفرت آبارا يف بلدات ياطر ،زبقني،
املنصوري ،الحنية ،الكنيسة وغريها ،اىل عدد

وبلدات اخرى .يحصل تعاون يف انجاز
اكرث هذه املشاريع بني قيادة الوحدات
وفرق من املهندسني والفنيني يف مجلس
الجنوب الذي يوفر لها االجراءات القانونية
مع الوزارات واالدارات الرسمية .يشري
القنصل الفخري اليطاليا يف الجنوب احمد
سقالوي اىل ان الوحدة االيطالية مستمرة يف
مساعدة املجتمع االهيل يف الجنوب وتقديم
مساعدات للجمعيات .كان آخرها تقديم
تجهيزات للدفاع املدين ومواد طبية للصليب
االحمر يف صور .مل يبخل الجنود االيطاليون يف
التربع بالدم ،وينشطون ايضا يف اعداد دورات
لتعليم اللغة االيطالية مجانا ،بالتعاون مع
املجالس البلدية .يشكل املركز الثقايف االيطايل
يف صور محطة النطالق الطالب الذين
يسعون اىل االلتحاق بالجامعات االيطالية.
مثة مشاريع فنية واشغال يدوية ومعارض
تنظم يف املقر الرئييس للوحدة يف بلدة شمع.
للنساء حصة كبرية يف تعلم طهو املأكوالت

"اليونيفيل" ومجلس
الجنوب نفذا مشاريع
مشتركة لتحسني
البنى التحتية
املشاريع االمنائية ،مثل تركيب اعمدة
الطاقة الشمسية يف جديدة مرجعيون،
القليعة وبالط وغريها من البلدات ،اىل
انجاز مشاريع مالعب رياضية وشق
طرق .كان لفرقة من االسبان الدور االكرب
يف نزع االلغام .تلك "الهدايا" التي خلفها
االرسائيليون عند الحدود يف ارايض بلديت
الوزاين والعباسية .االمر الذي مكن
املزارعني من الوصول اىل حقولهم والعمل
فيها ،وان عىل بعد مرمى حجر من فوهات

بنادق االرسائيليني .قدمت الوحدة اجهزة
خليوية وبعض التجهيزات اىل مدارس
رسمية يف املنطقة .نظمت دورات لتعليم
لغة بلدها ،ونجح حتى االن نحو 300
شخص من قضاء مرجعيون يف اكتسابها
واعتامدها يف يومياتهم مع االسبان .ادخلت
مدرستان للراهبات يف الجديدة والقليعة
اللغة االسبانية اىل مناهجها ،يف اشارة اىل
انغامس اصحابها مع ابناء هذه البيئة التي
تبادل ضيوفها التالقي وحسن الرتحاب
وتبادل الثقافات .تشاهد االسبان يشاركون
ابناء املنطقة افراحهم واحزانهم ،ويتوزعون
عىل الكنائس يف قداديس اآلحاد واالعياد.
تضم الوحدة ايضا فريقا من االطباء البيطريني
الذين يجرون فحوصا دورية لالبقار وقطعان
االغنام واملاعز يف املنطقة .يحرض كل سنة
اطباء لهذه الغاية من جامعة قرطبة.
تشارك الكتيبة الهندية يف هذه املهمة ايضا،
وان بدرجة اقل عرب طبيب بيطري متفرغ.
للكتيبة االندونيسية حصة يف هذه املشاريع،
اىل اعامل خدماتية ينفذها جنود نيباليون اىل
جانب زمالء لهم من بلدان اخرى يعملون
تحت علم االمم املتحدة.
ما تقوم به الوحدتان االيطالية واالسبانية،
تفعله الوحدات االخرى مثل الفرنسية
والكورية حيث تنشط االخرية يف قضاء صور.
نفذت عرشات املشاريع التي مل تقترص عىل
االمناء ،بل انشأت مراكز رياضية لتعليم
الفتيان فنون الكاراتيه الكورية واكتساب
الدفاع عن النفس ،وتعلم املهارات الفنية
العالية التي ميتاز بها جنود هذه الوحدة .مل
تكتف بذلك ،بل تقوم بتنظيم زيارات لرؤساء
بلديات وفاعليات ناشطة يف املجتمع املدين
واصطحابهم اىل سيول لالطالع عىل تطور
كوريا الجنوبية ونهضتها.
ال تكتفي الفوائد االقتصادية لوجود
"اليونيفيل" بالجنوبيني .مثة رشكات تجارية
يف بريوت توفر ما يحتاج اليه جنودها من
مأكوالت ومستلزمات كهربائية ومائية
وصحية ،يتم ايصالها اىل مراكز الوحدات .االمر
الذي يساهم يف تنشيط دورة هذه الرشكات
التي يعمل فيها مئات العامل .يستفيد ايضا
اصحاب العقارات التي ّاجروها القامة
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تجمعات للقوة الدولية ،وتقدر مبئات
الدومنات التي تدر عىل اصحابها مبالغ مالية
كبرية.
يقول رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن،
املواكب لدور "اليونيفيل" ،انها تساهم يف
التخفيف من معاناة الجنوبيني وحاجاتهم
وتعمل عىل حاميتهم .يرجع العالقة املتينة
بني الطرفني اىل "االرادة املشرتكة عندهام التي
تقوم عىل التنسيق والنهوض بهذه املنطقة،
وكشف االعتداءات االرسائيلية ،والعمل عىل
التصدي لها".
ويوضح ان الدولة اللبنانية تحرص عىل اقامة
افضل العالقات مع "اليونيفيل" ،ويوليها
الرئيس بري العناية املطلوبة .يقول" :نلمس
من الجرنال بورتوالنو كل التجاوب وتشديده
عىل القيام باملهمة املطلوبة عىل اكمل وجه.
وهذا ما ملسته يف اللقاءات التي عقدتها
معه ،وتأكيده حفظ االمن يف الجنوب،
وابداء ثقته الكاملة بالتعاون بني اليونيفيل
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االسبان نزعوا االلغام
التي خلفها االسرائيليون
في الوزاني والعباسية
والقوى االمنية اللبنانية ،ومساهمة وحداته
يف التنمية ومساعدة املجتمع املدين".
يتوقف قبالن عند تصميم بورتوالنو عىل ان
ارسائيل "ملزمة االنسحاب من منطقة الغجر
التي تقع شامل الخط االزرق ،وهي ارض
لبنانية .علام ان االنسحاب منها هو التزام
عىل ارسائيل ان تفي به .سمعته يقول ان
بقاء ارسائيل يف هذه البقعة يشكل انتهاكا
مستمرا للقرار  1701الصادر عن مجلس
االمن".
يضيف" :من املهم اقامة مشاريع تنموية يف

الجنوب بدعم من اليونيفيل .لكن قبل ذلك
يبقى املطلوب ان تسعى االمم املتحدة اىل
وقف الخروق االرسائيلية التي يتصدى لها
بورتوالنو عىل قدر ما ميكنه ان يفعل .يف
اللقاء االخري الذي جمعني به يف مقر اقامته
يف الناقورة ،تبلغ من مساعديه ان قوة
ارسائيلية خرقت الحدود عند مزارع شبعا،
فاعطى اوامره عىل الفور اىل طوافة عسكرية
للتوجه اىل املكان واجراء كشف ميداين،
ومواكبة ما حصل ،وابالغ االرسائيليني رضورة
عدم تكرار هذه الخروق".
يتطرق قبالن اىل تطور العالقات مع
"اليونيفيل" ،وهي اىل "تصاعد مستمر بحسب
االسس التي تقوم عليها .مل تقرص السلطات
اللبنانية يف النهوض بها وتطويرها بغية
تثبيت االهايل يف ديارهم واراضيهم ،والنهوض
بالدورة االقتصادية ورعايتها يف الجنوب الذي
يعاين يوميا من االخطار االرسائيلية التي تهدد
كل لبنان ،ولن يستسلم".
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تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

بعد تسع سنوات إستقرار غير مسبوق

بلديات الجنوب رفعت ركام عدوان تموز
ارتبط الجنوب يف ذاكرة اللبنانيني باالحتالل والدمار
واملآيس التي تصاعدت ،اىل ان كان التحرير عام .2000
لكن النيات العدوانية ظلت قامئة ترتبص رشا بلبنان.
فكانت الحرب االرسائيلية عام  2006طوال  33يوما
غيت معامل مدن وقرى جنوبية ،وصوال اىل الضاحية
ّ
ّ
الجنوبية جراء الدمار الذي خلفته ،لينتهي العدوان
بالقرار  1701الذي اوقف االعامل العدائية.
منذ منتصف آب  2006تعيش املناطق الحدودية يف ظل القرار
 ،1701بعد تعزيز قوة االمم املتحدة املوقتة يف الجنوب بالعديد
وتوسع مهامتها بحرا ،يف خضم توازن رعب قائم اوجدته
والعتاد ّ
القدرات اللبنانية املقاومة وحضور "اليونيفيل" .تنعم املنطقة
باستقرار وامن ّ
قل نظريهام يف منطقة عربية مشتعلة.

عيناثا :بلدة العلماء والشهداء

بنت جبيل :عاصمة املقاومة والتحرير
اذا كان من الصعوبة مبكان مسح واقع
املناطق الجنوبية الخاضعة لسلطة القرار
 ،1701اال ان كال منها تشكل منوذجا
معبا .منها بنت جبيل.
ّ
ما بني مشهد الدمار يف آب  2006ويومنا
تغيت الصورة جذريا .عادت
الحارضّ ،
مدينة بنت جبيل اىل احسن ما كانت.
يرشح رئيس مجلسها البلدي املهندس
عفيف بزي الوقع كام كان وكام صار.
يقول" :مدينة بنت جبيل مركز القضاء
املؤلف من  36بلدة ،تعرف اآلن بعاصمة
املقاومة والتحرير لتقدميها تضحيات
كبرية سبقت احتالل فلسطني عام
 ،1948وكانت دامئا معقال للثوار ضد كل
االحتالالت ،ولها تاريخ مجيد يف املقاومة.
من هنا سامها االمني العام لحزب الله
السيد حسن نرصالله عاصمة املقاومة

والتحرير ،وكان لها دور كبري يف صمود
املنطقة وتحريرها".
يتناول بزي الظروف التي م ّرت فيها
بنت جبيل ومنطقتها" :كانت مركزا
اقتصاديا مهام تاريخيا قبل احتالل
فلسطني ،وكانت مقصد الوطن العريب،
خصوصا من مرص والعريش وحوران
وسوريا .كان التجار يأتون موسميا
طيلة االشهر الثالثة يف الصيف يبيعون
محاصيلهم ،ويبتاعون ما يحتاجون اليه
يف سوق بنت جبيل املشهور عىل مر
التاريخ .لكن هذه االهمية تراجعت
بعد احتالل فلسطني ،حيث اقفلت
الحدود معها ،وصارت بنت جبيل تتكل
عىل ذاتها ومحيطها من قرى جبل
عامل .وهي م ّرت ايضا يف ظروف صعبة
ابرزها االحتالل عام  1978الذي استمر

 23سنة توقفت معه التنمية ،وتح ّولت
املنطقة منكوبة من جراء غياب الدولة
بسبب االحتالل ،معطوفا عىل سياسات
الدولة يف حينه التي اهملت االطراف،
اىل ان جاء التحرير فقمنا بنهضة كبرية،
وانتخب اول مجلس بلدي .يومذاك
دعي مجلسا النواب والوزراء اىل عقد
جلسة تاريخية يف ثانوية بنت جبيل،
واعطيت وعود كثرية للمنطقة ورصد
مبلغ  500مليون دوالر لتنميتها ،لكنها
ظلت حربا عىل ورق .اتكلت البلديات
عىل امكاناتها املتوضعة ،وعىل جهود
النواب والوزراء املهتمني بها ،اىل
جمعيات قدمت مساعدات ،واموال

كانت تصل اىل صندوق البلديات وكانت
عامال اساسيا للنهوض باملنطقة" .يضيف:
"النكبة الكبرية املتجددة التي حلت
باملنطقة كانت يف حرب متوز .2006
اعادتنا سنوات اىل الوراء ،وكان الهم
االساس بعد وقف الحرب اعادة االعامر،
وبدأنا من الصفر من مبان وطرق
ومؤسسات رسمية .املطلوب كان كثريا
واالمكانات متواضعة ،فكانت جهود
مشكورة لوزراء ونواب ،كام اتكلنا عىل
الجهات املانحة التي ساهمت يف اعادة
اعامر هذه املنطقة ،وحققت البلديات
عرب موازناتها بعض النهوض ،وأهلت
الهيئة االيرانية العادة االعامر الطرقات.

َمن يأيت اىل بنت جبيل ومنطقتها اليوم
يشعر كأنها مل متر بأي حرب ،علام ان
 90%من املدينة كان مدمرا".
للتعايش يف املنطقة نكهة خاصة .يقول
بزي" :العالقة ممتازة بني العائالت
الروحية يف املنطقة املسيحية واالسالمية،
وهي تاريخية وتتطور باستمرار،
واللقاءات دامئة يف كل املناسبات افراحا
واتراحا .نتشارك يف االعياد وزيارات
متبادلة وتنسيق يف كل ما يعود بالخري
عىل املنطقة ،ولتأمني كل الخدمات ألهلنا
عىل صعيد البلديات واتحاد البلديات،
حيث ال متييز بني بلدة واخرى .هناك تآخ
ومحبة".

العالقة ممتازة بني
العائالت الروحية في
املنطقة ،وهي تاريخية
تتطور باستمرار

رئيس مجلس بلدية بنت جبيل املهندس عفيف بزي.

ننتقل اىل عيناثا التي عانت من اجرام
االحتالل االرسائييل .نجدها يف حركة امنائية
متواصلة ،حيث تبذل بلديتها جهودا كبرية
بامكاناتها املتواضعة لتوفري كل اسباب
ترسيخ الناس يف اراضيهم الغالية جدا عىل
ابنائها .يقول رئيس مجلسها البلدي عباس
خنافر" :عيناثا حارضة جبل عامل وغنية
بعلامئها وشعرائها وادبائها وشهدائها.
عانت ،كام القرى املحيطة ،ابان االحتالل
االرسائييل الذي استمر منذ عام  1978اىل
عام  ،2000وكانت محرومة من اهتامم
الدولة .مع انتخاب مجلس بلدي عام
 2001بدأ االمناء تدريجيا وصوال اىل عام
 ،2006فكان عدوان متوز الذي مل يبق
شيئا يف البلدة .االصعب كان تدمري تراث
البلدة الذي يربط الناس برتاثها وتاريخها،
ودمرت كل البيوت واملنشآت كليا او
جزئيا ،ثم كانت اعادة البناء من جديد
نتيجة مساهامت محلية وعربية ودولية،
واعدنا اعامرها افضل مام كانت عليه.

كل البنى التحتية اعيد بناؤها ال سيام
الطرقات واملياه والهاتف والكهرباء".
يتناول هموم الناس التي يلخصها خنافر
بأنها "هموم اقتصادية وفرص عمل،
وهذه فوق طاقة البلدية واملجتمع
العينايث ،وتحتاج اىل سياسة عامة عىل
مستوى الدولة بكل مؤسساتها .امكاناتنا
البلدية بالكاد تلبي االحتياجات االساسية
يف ظل املوازنة املحدودة التي تتأخر
عامني ،ناهيك بحرماننا من عائدات
الخليوي كام البلديات االخرى ،التي من
شأنها اطالق مشاريع حيوية اساسية.
هناك مشكلة النفايات التي هي مشكلة
وطنية تحتاج ايضا اىل سياسة حكومية
ملعالجة النفايات بتحويلها من نقمة
اىل فائدة عرب التدوير والحرق وتوليد
الطاقة .املعالجة البلدية القامئة حاليا
غري بيئية ،وتعتمد عىل تجميع النفايات
يف مكان محدد وحرقها يف الهواء الطلق،
ويف ذلك رضر كبري.

ننتظر استكمال مشروع
الليطاني لتشجيع الناس
على استصالح االراضي
والتوجه نحو الزراعة

رئيس مجلس بلدية عيناثا عباس خنافر.
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نحن ننتظر استكامل مرشوع الليطاين
عىل منسوب  800مرت للري الذي ميوله
الصندوق الكويتي والبنك االسالمي
للتنمية .هناك وعد بوصول مياه الري اىل
املنطقة ومنها عيناثا خالل اربع سنوات،
ما يشجع الناس عىل استصالح اراضيهم
والتوجه نحو الزراعة ،الن تصنيف
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منطقتنا زراعية وفق دراسات قام بها
صندوق التنمية االجتامعية يف االتحاد
االورويب ومجلس االمناء واالعامر ،مع
تشجيع رؤوس االموال عىل االستثامر يف
الزراعة ،وهذا يحتاج اىل مياه الري ،اىل
الظروف االمنية واالستقرار".
يصف العالقة بـ"اليونيفيل" بالجيدة" :ال

مشاكل وهناك تنسيق وفق خصوصيات
الناس والعادات والتقاليد القامئة .تساهم
قواتها يف مشاريع تنموية وتوطد العالقة
مع الناس ،خصوصا وانها مشاريع ذات
منفعة عامة .دعمونا يف انشاء محطة
تكرير مياه ومعلب كرة قدم وتأهيل
مبنى البلدية".

دبل :من هنا ّمر املسيح
يف الطريق اىل بلدة دبل نلمس حقيقة
العيش الواحد يف املنطقة ،حيث ترتفع
الكنائس بأجراسها من رميش اىل عني
ابل ،اىل دبل التي تعج بناسها يف فصل
الصيف ،اآلتني من العاصمة وضواحيها او
يعب رئيس
من خلف البحار واملحيطاتّ .
مجلس بلديتها عقل نداف عن فرحه
الذي ينساب من كلامته بـ"نعمة العيش
املشرتك يف املنطقة القائم عىل املحبة
والتعايش والتعاون" .يقول" :غالبية سكان
البلدة ،كام البلدات املجاورة ،يعتمدون
يف معيشتهم عىل الزراعة والوظيفة
العامة ال سيام يف السلكني العسكري
واالمني والتعليم .نسبة كبرية من ابنائها
يف املغرتبات ،و َمن يقيم يف دبل يف فصل
الشتاء يقدر عددهم بنحو  1800نسمة.
اما يف فصل الصيف فريتفع العدد اىل نحو
ثالثة آالف نسمة".
وكام البلدات املحيطة ،يوضح نداف
ان دبل "تحتاج اىل الكثري من املشاريع
االمنائية الحيوية ،ال سيام التي تدعم
املزارعني وتثبتهم يف ارضهم التي ال تفرض
عليهم الهجرة من الريف اىل املدينة .هذا
يحتاج اىل تحسني ظروف املزارع املعيشية
من خالل التقدميات االجتامعية ،ال سيام
مزارعي التبغ .اذ يف البلدة تعتاش 170
عائلة من زراعة التبغ".

يتوقف عند العالقة مع "اليونيفيل".
بعد توجيه التحية اىل الدول التي ترسل
ابناءها للسهر عىل االستقرار واالمن
يف املنطقة ،يصف العالقة "بانها جيدة
وممتازة كام عالقة كل بلدات القضاء.
فهم يساعدون ضمن االمكانات املتوافرة
يف مشاريع تنموية وان كانت محدودة،
مثل مساعدتنا عىل تشييد مبنى للبلدية،
واعادة ترميم الكنيسة التي ترضرت
يف عدوان متوز ،وانشاء حديقة عامة
منوذجية ،ونحن نتابع معهم امكان انشاء
ملعب لكرة القدم".
يركز نداف عىل املرشوع الذي يصفه
باالهم هو "مرشوع الرصف الصحي لكل
بلدات القضاء نظرا اىل املشاكل الصحية
والبيئية الناتجة عن عدم توافر شبكة
عامة للرصف الصحي ،واالعتامد عىل
الحفر ذات االرضار البيئية والصحية
الكبرية والخطرية ،كذلك مرشوع مياه
الشفة .هناك شبكة مياه ال تضخ فيها
مياه الشفة لعدم وجودها الن املتوافر
برئ ارتوازية وحيدة حفرها مجلس
الجنوب مشكورا .يف حال توافر هذين
املرشوعني فان كثريا من املشاكل يحل
ما يسهل املعيشة الكرمية يف البلدة
وبلدات القضاء ويشجع الناس عىل
البقاء فيها".

تحتاج دبل الى مشاريع
تدعم املزارعني في ارضهم
وال تفرض عليهم الهجرة

رئيس مجلس بلدية دبل عقل نداف.

يفتخر نداف بالعالقة بني ابناء املنطقة.
يقول" :نحن يف الجنوب منوذج يف العيش
املشرتك لكل لبنان .انه منوذج التعايش
املسيحي ـ االسالمي .هكذا ترعرعنا
منذ الصغر .العالقة تتطور باستمرار اىل
مستويات راقية جدا ،فنحن نعيش اخوة
كاملة".
يختم" :من دبل عرب املسيح يف طريقه اىل
صور وقانا ،وتحديدا من مغارة حازور".
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تحقيق
رضوان عقيل

محمد المجذوب وزهير شكر يعاينان المأزق الدستوري

الحكومة باقية ...لكنها تحمل "علة" مشكالتها

تجتاز حكومة الرئيس متام سالم امتحانا
تلو آخر .تصطدم بخالفات صفوفها
وتضج بوجهات نظر متباعدة بني
وزرائها الـ .24كأن كل منهم يريدها
عىل صورته .هكذا تواجه جلسات
مجلس الوزراء عراقيل .مرة يتسبب
بها جدول االعامل ،ومرة آلية مامرسة
صالحيات رئيس الجمهورية ،وثالثة
طريقة اتخاذ القرارات .لكن الجميع
يتهيبون االنزالق اىل تقويضها

ترتاكم يف ادراج الحكومة عرشات املشاريع االقتصادية واملالية التي تنتظر بتها ،يف وقت
تتناقض املواقف واالولويات بني فريق يرص عىل حسم التعيينات العسكرية واالمنية ،وآخر
عىل استعادة العمل الحكومي بال رشوط .ثم اختلفوا ايضا عىل آلية عمل مجلس الوزراء
املنوط به صالحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور .ادى االنقسام اىل تجميد اجتامعات
مجلس الوزراء طوال حزيران ،ثم استيعدت يف متوز وسط خالفات وسجاالت حادة .ثم
ذهبت يف عطلة عيد الفطر .وقد تكون خالفاتها مرشحة لوقت اطول دومنا التوصل اىل
حلول .بذلك اختلطت املواقف السياسية باالجتهادات الدستورية وتأويلها والتوسع يف
تفسري هذه الصالحية او تلك تبعا ملا يتوخاه الوزير املعني.
ناقشت "االمن العام" وطأة املأزق الدستوري واستخدام الفيتوات وتناقض الصالحيات
مع النائب السابق لرئيس املجلس الدستوري الدكتور محمد املجذوب والسفري السابق
والرئيس السابق للجامعة اللبنانية الدكتور زهري شكر.

املجذوب :تعطيل الجلسات
وفرض البنود مرفوضان
يصف الدكتور محمد املجذوب الحكومة
بانها "نشأت بارادة مجموعات من النواب
ال تجمع يف ما بينهم اال مصالح ضيقة،
يف بلد ال يستند فيه العمل السيايس اىل
احزاب منظمة ومتنافسة ،وال اىل تكتالت
او تيارات نيابية واضحة الرؤى واملعامل
واالهداف .ال ميكن ان تنشأ فيه حكومة
متثل فعال غالبية الرأي العام وتتوافق عىل
انجاز مشاريع ملصلحة الغالبية .الغريب
يف الحكومة الراهنة ان برامجها يف كل
املجاالت ،وخصوصا يف السياسات الداخلية
واالقتصادية واالجتامعية والخارجية،
غائبة او غري واضحة او غري جاهزة .وصلت
الحكومة اىل هذه االزمة ،ال سيام وان
رئيسها متام سالم مل يكن يتوقع ان تعيش
كل هذه االشهر ،وخصوصا بعد عدم متكن
النواب من انتخاب رئيس للجمهورية
طوال كل هذه االشهر .نعيش يف خضم
التناقضات التي تغمر حياتنا وتفكرينا.
الحديث عن فريق وزاري يدعي انه يف
موقع رئيس الجمهورية يك يربر تعطيل
الجلسات ويفرض بنوده عىل جدول
االعامل ،ليس باالمر املستغرب فحسب
بل مرفوض ايضا".
يضيف" :املنطق يقول ان الجهات املمثلة
يف الحكومة يجب ان تتمتع بيشء من
الدميوقراطية او الحس الوطني للتشارك
معا يف فرصة تحقيق االصالحات واجراء
التغيريات التي كانت تنادي بها ،او تناضل
من اجلها عندما كانت خارج الحكم.
يف االنظمة الدميوقراطية او حتى شبه
الدميوقراطية ،ال وجود لفريق وزاري
يفرض اراءه او بنوده عىل جدول اعامل
مجلس الوزراء بحجة انه يف موقع رئيس
الجمهورية .علام ان هذا الرئيس قد يكون
منتميا اىل حزب او تكتل قبل انتخابه،
يصبح ـ او يجب ان يصبح ـ بعد انتخابه
منتميا اىل الوطن ،اي اىل الجميع من دون

اي متييز بني تكتل وآخر ومنطقة واخرى،
او بني تيار وآخر سواء كان سياسيا او
اجتامعيا".
يالحظ املجذوب انه "بعد الحديث عن نية
افرقاء بعدم التوجه اىل الرسايا الحكومية
واملشاركة يف الجلسات اال بعد تحقيق
رشوطها ،عاد الحديث اىل التصويت
بالنصف زائدا واحدا عىل القرارات التي
تستدعي هذا االمر ومل يتم التوافق
عليها .هذا االمر ينطبق عىل وضع دستور
يستحق هذا االسم .خربت شعوب عدة
هذا الوضع وأمن لها االستقرار املطلوب.
اما عن الحديث عن توقيع الوزراء الـ24
مراسيم القرارات ،فاقول ان هذا االسلوب
العميل ،كام يراه البعض لتسيري بعض
االمور التي يستفيد منها الجميع وال
يترضر احد ،ميكن ان يثري اشكاالت من
ناحية التطبيق يف حال تخلف وزير او
اكرث عن التوقيع .السؤال الذي اطرحه:
َمن افتى بهذا االمر االجباري؟ ان مصري
القضايا الوطنية او الشعبية ال ميكن ان
يتوقف عىل مزاج واحد او اكرث حول
قرارات الحكومة .وهي ال تسري اليوم
طبيعيا بازاء االحداث واالوضاع املستجدة
يف الداخل والخارج".
يقول" :امام هذا الواقع الذي متر فيه
حكومة الرئيس سالم ،مثة َمن بدأ يصفها
بحكومة ترصيف االعامل ،وخصوصا
اذا طال عدم انعقاد جلساتها .اقول ان
حكومات ترصيف االعامل تنشأ يف دول
تتنافس فيها االحزاب والتكتالت السياسية
عىل كيفية الحكم ،عندما تعجز خالل
فرتة قصرية عن االتفاق عىل تشكيل
حكومة .يف حال تأزم االمر ،يحل مجلس
النواب ويجري االحتكام اىل رأي الفئة
الناخبة .صالحيات حكومة ترصيف
االعامل محدودة يف االمور والقضايا امللحة
واملستعجلة .وان جميع هذه الرشوط ال

ال اؤيد توقيع الوزراء
الـ 24القرارات التي
تصدرها الحكومة

الدكتور محمد املجذوب.

تتوافر يف الحكومة الحالية ،وان عوامل
تغيريها باخرى غري متوافر .وعمال مببدأ
االستمرار ،وتحاشيا للوقوع يف الفراغ
الدستوري او يف فراغ للحكم ،وحرصا
عىل سالمة الدولة ومؤسساتها وادارتها
العامة ،يوافق معظم الفقه واالجتهاد يف
العامل عىل تويل حكومة ترصيف االعامل
صالحيات الرئاسة االوىل وكالة ،اال انه
يشرتط يف مقابل ذلك عدم اطالة فرتة
الترصيف ،كام هو الحال عندنا اآلن.
الحقيقة اذا مل تكن الحكمة او التضحية
هي سيدة املوقف ،والترصف يف بلد يشكو
من غياب حكومة رشعية طبيعية ،فلن
يكون ملصطلح ترصيف االعامل اي معنى
قانوين او واقعي ،ولن يكون النعقاد او
عدم انعقاد جلسات الحكومة اي اثر او
تأثري .لهذا ،فان بلدنا يعيش فرتة زمنية
عصية عىل الوصف .يتعرض لهزات
سياسية وفقهية عارمة ال يعرف الكثريون
من اللبنانيني مصادرها وغاياتها".
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شكر :النصف زائدا واحدا
تح ٍد ونزول الى الشارع
يقول الدكتور زهري شكر" :الحكومة الحالية
تشبه معظم حكومات العهود وان اختلفت
تسمياتها من وحدة وطنية اىل رشاكة وطنية او
سواهام .هي يف الجوهر تجمع ما بني التيارات
السياسية والطوائف اللبنانية بحكم الدستور.
وتشكل يف الوقت نفسه صيغة جيدة للبنان،
عىل اساس ان الحكم فيه ليس استئثارا لفريق
عىل آخر .وتتضمن يف الوقت نفسه علة تتمثل
يف جمع كل التيارات السياسية يف الحكومة.
وهذا ما يشكل دامئا مدخال للوقوع يف ازمة
ما .من هنا يعاين غالب الحكومات املتعاقبة
الشلل والبطء ،النها تضم االفرقاء جميعا،
حيث تجتمع كل التناقضات اىل طاولة مجلس
الوزراء .البعض يقول هنا ان تكون هذه
التناقضات داخل مؤسسة الحكومة املكونة
من  24او  30وزيرا افضل من ان تذهب
الخالفات اىل الشارع ،ويتدخل الخارج فيها.
تشكلت الحكومة االخرية عىل هذا االساس
مبشاركة االفرقاء باستثناء القوات اللبنانية التي
اختارت البقاء خارجها".
يضيف" :الجميع كان يدرك ان هذه الحكومة
وجدت لتبقى فرتة طويلة .ولن يتمكن لبنان يف
هذه الظروف من انتخاب رئيس للجمهورية.
بالتايل كان هناك رصاع عىل الرشاكة يف
الحكومة والتنافس عىل الوزارات الحساسة.
يعود مصدر العلة فيها اىل التناقضات السياسية
بني االفرقاء التي اوصلت الجميع اىل هذه
الحال .مثة تداخل مع االزمة االقليمية ،ووجود
هذه املؤثرات الدولية ينعكس عىل البلد.
عمليا يوجد فريق لبناين ميثل جزءا كبريا من
املواطنني ،يتمثل تحديدا يف حزب الله والتيار
الوطني الحر ،وهام يتحفظان منذ اليوم االول
الغتيال الرئيس رفيق الحريري عن اداء فريق
سيايس آخر يريد ان يستأثر بالسلطة ،ويردد
نحن االكرثية ونحن َمن يجب ان يحكم .وزراء
تكتل التغيري واالصالح رددوا بانهم سيذهبون
اىل مجلس الوزراء ،خصوصا وان هذا الفريق
سمع كالما من الرئيس سالم وتعهده بان
تكون القرارات توافقية باجامع الوزراء ،و َمن

ال يحرض ال يوقع .رصح العونيون بعد هذا
الكالم انهم سيشاركون يف اعامل مجلس
الوزراء ،لكنهم يصممون عىل فرض تعيني
قائد للجيش كبند اول عىل جدول االعامل
القرار التعيينات االمنية .هذا املوقف ال يصح
دستوريا ،وال تستطيع الحكومة ان تقول هذا
البند او ال يشء .ما يتخذه فريق العامد عون
موقف سيايس يعرب عن اقتناعاته وتأكيده انه
ميثل فريقا كبريا من اللبنانيني ،وقوله ان قانون
االنتخاب ليس عادال وال ميثل الكتلة املسيحية
املارونية .اخذنا نالحظ ان التيار الوطني الحر
يركز عىل مسألة الرشاكة وابراز خطاب ماروين
يف الدرجة االوىل ،وهو قادر عىل التعطيل من
باب السياسة وليس من الباب الدستوري .يف
اختصار هناك كباش حقيقي يف البلد".
ويعارض الدكتور شكر التصويت عىل القرارات
يف مجلس الوزراء .يقول" :يف السابق كانت
الحكومة متارس صالحيات رئيس الجمهورية
قبل اتفاق الطائف ،وكان امرا مرشوعا ومقبوال،
الن الصالحيات كانت يف يد رئيس الجمهورية
ومتثله الحكومة يف حال غيابه .اما بعد
الطائف ،اصبحت هذه الصالحيات االساسية
يف يد الحكومة وميلك رئيس الجمهورية سلطة
الرقابة عىل القرار .كان عىل املرشع الدستوري
يف الطائف ان ينتبه ويعهد بصالحيات رئيس
الجمهورية اىل شخص او مؤسسة اخرى غري
مجلس الوزراء".
يعيد هذا املوضوع اىل اليوم االول من تشكيل
الحكومة .يقول " :الرئيس سالم عمل منذ
البداية عىل التوافق بني الجميع من باب
الرشاكة ،وطبيعة الحال تركيبة لبنان التي
تفرتض هذا االمر .لكن ليس اىل حد توقيع كل
الوزراء اعامل رئيس الجمهورية .ما يحصل
بدعة مورست يف السابق .ال يوجد يف مبادىء
االنظمة الدميوقراطية تشديد الحكومات عىل
بند وحيد .اذا مل يتم التوافق عليه يجري
االنتقال اىل البند الذي يليه .الحديث اليوم
عن النصف زائدا واحدا يشبه الدخول يف
تحد يؤدي اىل التظاهر ونزول نصف اللبنانيني

حال الحكومة
يتحمل مسؤوليتها
االفرقاء جميعا

الدكتور زهري شكر.

اىل الشارع .يقول الدستور ان الحكومة
تتألف وتأخذ القرارات بالتوافق واذا تعذر
بالتصويت .يجب ان ال ننىس ان روح النظام
توافقية يف لبنان .الهدف من هذه الصالحيات
الدستورية مامرسة السلطة وتحقيق املنفعة
العامة".
ويشدد عىل ان رئيس الحكومة "ميثل اللبنانيني
جميعا وليس ابناء الطائفة السنية فحسب،
وكرامته تنبع من كرامة اللبنانيني جميعا .حال
الحكومة اليوم اصعب من عملية ترصيف
االعامل ،النه يف حال االخرية ميكن للوزراء
تعيني قائد للجيش واتخاذ قرارات وليس تسيري
اعامل فقط ،خصوصا عندما تستدعي الرضورة
الوطنية واملالية وتنفيذ التزامات الدولة حيال
الخارج .مثة اعامل ال ميكن للوزراء ان يقوموا
بها بدال من مجلس الوزراء ،لكن الوزارات
تستمر يف االعامل اليومية .توجد مشاريع
اساسية يجب بتها ،وقانون االنتخاب اليوم اهم
من انتخاب رئيس للجمهورية ،النه يؤسس
لقيام رشعية دميوقراطية سليمة ال يعرتض احد
عليها ،وتؤسس النتخاب رئيس".
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أميركا والشرق ولبنان:

أسرار املصالح وأقدار التاريخ
ما يشهده الرشق االوسط اليوم ،تحديدا سوريا والعراق ،يرتجم توقعات هي االشد
سوداوية ،تشري اىل ان املنطقة مقبلة عىل مرحلة بالغة الخطورة .تنطوي ايضا عىل
تحوالت تدخل دولها وشعوبها يف املجهول
قبل العدوان الثاليث عىل مرص عام ،1956
كانت الواليات املتحدة االمريكية قوة عسكرية
 اقتصادية  -مالية ساهمت يف انقاذ الحلفاءمرتني خالل  25عاما .االوىل يف الحرب العاملية
االوىل ،والثانية يف الحرب العاملية الثانية.
عندما فشلت بريطانيا ،باالشرتاك مع فرنسا
وارسائيل ،يف كرس شوكة الرئيس املرصي جامل
عبد النارص الذي ا ّمم قناة السويس ،وتكرار
تجربة رئيس الوزراء االيراين محمد مصدق الذي
خلعته املخابرات االمريكية النه تجرأ عىل الوقوف
يف وجه امريكا عام  ،1952افل نجمها وغابت عن
الساحة الدولية ،وهي االمرباطورية التي مل تكن
الشمس تغيب عن مستعمراتها يوما.
ورثت واشنطن لندن واوروبا عمليا وفعليا،
وتحولت من قوة دولية اىل دولة عظمى تجوب
حامالت طائراتها البحار واملحيطات ،وتفرض
عملتها الدوالر كاقوى عملة عاملية ،ولغتها يف
املجتمعات واملنتديات واملؤسسات .بلغ نفوذها
حدا جعلها مقرا لالمم املتحدة بعدما كانت
عصبة االمم يف اوروبا ،واصبحت امريكا ارض
االحالم والفرص يف وقت كانت اوروبا تكابد
للخروج من آثار حربني مدمرتني ،ومجاعة غري
معلنة ،واقتصادات منهارة ،وخسائر برشية
تقدر بعرشات املاليني من االرواح التي ازهقت،
وموارد مالية استنزفت يف سباق التسلح .يف
اختصار ،اصبحت امريكا متثل جيل الدول الناشئة
الشابة ،وارتضت اوروبا تسميتها القدمية :القارة
العجوز.
قبل امريكا ،كانت اوروبا مهيمنة .مستعمرة دول
العامل وشعوبه من اقىص الرشق يف الصني والهند
الصينية والهند ،وصوال اىل افريقيا شامال وجنوبا
ورشقا وغربا ،مرورا بالرشقني االدىن واالوسط.

كانت الكرث من قرنني تتقاسم مع االمرباطورية
العثامنية النفوذ واملصالح يف الرشق ،ومن
ضمنها لبنان.
مع امريكا ،انقسم العامل اىل فسطاطني :رشقي
وغريب ،شيوعي ورأساميل ،ليربايل وموجه.
تحولت امريكا من املثالية واالخالقية زمن اآلباء
املؤسسني والرئيس ولسون ،اىل الرباغامتية
والواقعية واالنتهازية .تحول مرتنيخ مستشار
النمسا يف النصف االول من القرن التاسع
عرش اىل قدوة لهرني كيسنجر الذي ابدى
اعجابه بـ"انتهازية" الرجل ،وتجاوزه الشعارات
االخالقية ،واستعداده للتحالف مع الشيطان
اذا لزم االمر لضامن مصلحة بلده عىل ما كتب
مارفن وبرنار كالب يف مؤلفهام" :كيسنجر".
كانت امريكا قوة مؤثرة يف تغيري نتائج الحرب
العاملية االوىل ،ودورها حاسام يف انتصار الحلفاء
يف الحرب العاملية الثانية .كانت مساهمتها
واضحة ومبارشة وفاعلة يف اعادة اعامر اوروبا
من خالل مرشوع مارشال ،والغاء جزء كبري من
ديون فرنسا وبريطانيا خالل الحرب الكونية
الثانية .لكنها مل تظهر قوة عاملية والعبا اساسيا
يف الرشق االوسط ،اال بعد عام  1956الذي
شهد فشل العدوان الثاليث الفرنيس  -الربيطاين
 -االرسائييل عىل مرص بقيادة عبد النارص الذي

قسمت اميركا العالم العربي
الى  4وحدات جغرافية
تتقاتل منذ  40عاما

تجرأ عىل تأميم قناة السويس ،وكانت مثابة
الدجاجة التي تبيض ذهبا لربيطانيا وفرنسا،
وانضمت اليهام ارسائيل للتخلص من هذا
الزعيم العريب االقوى يومها.
منذ ذاك الحني ،جاءت امريكا اىل الرشق املعقد.
لكن ليس بافكار بسيطة كام قال شارل ديغول
الذي اطلق عبارته الشهرية "جئت اىل الرشق
املعقد بافكار بسيطة" .بل بافكار انقالبية
تغيريية جذرية .بدأت زرع ارسائيل كيانا
مصطنعا غاصبا يف املنطقة ،واجتذبت تركيا اليها
بقاعدة عسكرية يف انجرليك ،ودعمت الشاه
محمد رضا بهلوي ،وبسطت جناح حاميتها
ـ وتدخلها ـ عىل الخليج العريب شيئا فشيئا،
وورثت بريطانيا التي كانت صاحبة اليد الطوىل
يف تلك املنطقة الحساسة واالسرتاتيجية الغنية
بالنفط ،املؤدية اىل الهند درة التاج الربيطاين.
تعاملت امريكا مع العامل العريب كاربع وحدات
جغرافية متاميزة ،هي منطقة الهالل الخصيب
والجزيرة العربية ووادي النيل واملغرب العريب،
وجعلت لكل منها نقاط اشغال والهاء وتفجري
وتوتري:
• لبنان نقطة اشغال دول الهالل الخصيب،
ومركز انفجار مشكلة االقليات منذ عام 1860
حتى عام  ،1975تاريخ انفجار الحرب اللبنانية.
• الكويت نقطة اشغال الجزيرة العربية والعراق
مع احتالل صدام حسني االمارة ،وانتقال الحرب
اىل العراق ،ومنها اىل سوريا اليوم.
• ليبيا نقطة اشغال مرص مع انطالق ما يسمى
"الربيع العريب" من تونس ،وسقوط معمر
القذايف يف ليبيا ،وازاحة حسني مبارك يف مرص.
اليوم تعيش ليبيا اسوأ ايامها يف ظل انقسامها
بني رشق وغرب ،وسيطرة التكفرييني عليها،
وانتقال عدوى التوتر مجددا اىل الجزائر التي
كانت اىل حد ما يف منأى عن تداعيات "الربيع
العريب".
• الصحراء الغربية نقطة اشغال املغرب العريب.

لبنان نقطة اشغال دول الهالل الخصيب ،ومركز انفجار مشكلة االقليات منذ عام  1860حتى انفجار الحرب.

للمرة االوىل يف تاريخ نزاعها مع العرب ،ارسائيل ليست طرفا مبارشا يف نزاعات املنطقة.

يالحظ هنا ان تقسيم العامل العريب اىل اربع
وحدات جاء يف دراسة  -وثيقة وضعها كيسنجر
عام  ،1974قبل سنة من "حرب لبنان" ،وسنتني
من اندالع النزاع يف الصحراء العربية بني
البوليساريو واململكة املغربية ،وستة اعوام عىل
اندالع الحرب االيرانية  -العراقية التي كانت
فاتحة حروب العراق والرشق االوسط الجديد
الذي بدأ يف كامب دايفيد ووادي عربة واوسلو،
وتعرث يف لبنان مرة اوىل عام  1982مع فشل
ارسائيل يف جعله ثاين دولة عربية توقع معها
اتفاق سالم اثر اجتياحها اراضيه يف حزيران من
العام ذاته ،ومرة ثانية حني سحق هذا املرشوع
وتحطم يف نرص متوز عام .2006
قامت االسرتاتيجيا االمريكية يف املنطقة عىل ستة
اهداف وفق ما رسمها كيسنجر:
 - 1ضامن امن ارسائيل ومستقبلها .ليس امنها
فقط ،بل مستقبلها ايضا.
 - 2اخراج االتحاد السوفيايت من املنطقة .وهذا
ما تحقق بعد انهيار جدار برلني واملنظومة
االشرتاكية  -الشيوعية عام  1990وانهيار االتحاد
السوفيايت.
 - 3تفعيل النفوذ وتعزيز الهيمنة االمريكية يف

املنطقة .وهذا ما حصل بعد تفجريات  11ايلول
يف نيويورك.
 - 4التعامل مع كل بلد عريب عىل حدة .وهو
ما يحصل بعد "الربيع العريب".
 - 5ضامن استمرار تدفق النفط العريب باسعار
مقبولة ومعقولة ،مع بقاء فوائض امواله يف
نطاق االمان عىل ما يقول الكاتب املرصي محمد
حسنني هيكل .وهو ما حصل بعد اسقاط صدام
حسني.
 - 6اقامة نظام دويل يف الرشق االوسط يقوم
عىل دعم ارسائيل ،واجتذاب مرص ،وتحييد
سوريا ،وتطويع السعودية ،وتدمري لبنان ،وانهاء
القضية الفلسطينية ،وتوطني الفلسطينيني حيث
هم يف الدول العربية.
ان ارسائيل ،للمرة االوىل منذ قيام كيانها
الغاصب يف ارضنا ،وللمرة االوىل يف تاريخ النزاع
العريب  -االرسائييل ،ليست طرفا مبارشا يف
الرصاع القائم يف املنطقة .تتفرج عىل اعدائها
ميزقون بعضهم البعض واحالمها عىل قايب قوس
او ادىن من ان تتحقق من جراء التقاتل بني
املسلمني .يذهب بعض املسؤولني االرسائيليني
اىل حد تشبيه ما يحصل باملعجزة التي ستمكن

دولتهم اخريا من تحقيق هدفها بالتوصل
اىل سالم دائم ومستدام بعد رضب العروبة،
وتشويه قيم االسالم ،وتفكيك املجتمعات
العربية ،وتفجري التناقضات بني مكوناتها الدينية
والعرقية والثقافية والحضارية ،بحيث تتحول
ارسائيل واحة سالم يف صحراء ملتهبة بالدماء،
ملتهية بالتذابح والتفرقة والكراهية.
يف التاريخ القديم والحديث للعرب ثالث
محطات مل يستطع الزمن ازالتها من لوح
ذاكرتهم ،ومل تفعل االيام بعد فعلها يف فصلها
من وجدانهم ،هي:
• خسارة االندلس يف العرص االموي.
• سقوط بغداد عىل يد املغول يف العرص العبايس.
• خسارة فلسطني واحتالل القدس يف العرص
االمرييك.
لعل الخسارة الثالثة هي االشد مضاضة واالقىس
عىل العرب واملسلمني ملا متثله القدس من مكانة
عند املسلمني واملسيحيني .فهي عند املسلمني
اوىل القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني .وعند
املسيحيني املدينة التي تضم كنيسة القيامة
املجيدة للسيد املسيح .وهي العاصمة الروحية
لالديان التوحيدية الثالثة.
ليس من قبيل املبالغة القول ان لبنان املظلل
بتوافق دويل ،املحمي بالجيش واملقاومة ،املصان
بوحدته الداخلية ،املتواصل مع جواره ،سيبقى
يشكل الخطر االكرب عىل سياسات التفتيت
الدولية واملطامع االرسائيلية التخريبية النه
بلد اللقاء والحوار والتفاعل والعيش املشرتك
بني املسيحيني واملسلمني .وهو بلد الحريات
والتنوع والتعدد املرتبط مبحيطه املرشقي
العريب ،املنفتح عىل العامل .وهو وطن الثقافة
والحضارة والحداثة ،بحيث اصبح ارثا مشرتكا
لكل العامل ،ورضورة عربية عاملية وانسانية
وحضارية .وهو ليس خطأ جغرافيا او تاريخيا
كام كان يردد البعض من حوله .بالتأكيد ثبت
انه ليس مساحة عرضية  -هامشية كام قال
يوما احد كبار املسؤولني االوروبيني ابان الحرب
اللبنانية .ليس "سوق قطع سيايس" كام قال
كيسنجر يوما ،بل "بلد استثنايئ اشبه باملعجزة"
كام قال ارنولد توينبي .وهو كام وصفه البابا
القديس يوحنا بولس الثاين "وطن رسالة ذو
دعوة تاريخية".
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

ح ّد فاصل بين مرحلتين ...وشرق أوسط جديد

ما بعد "إتفاق فيينا" التاريخي
اما وقد ُو ِّقع االتفاق النووي بني ايران والدول الكربى بعد مسرية تفاوضية ماراتونية
دامت  23شهرا ،فقد اعلن انضامم طهران اىل النادي النووي الدويل ،وك ّرسها
قوة اقليمية ،وفتح صفحة جديدة يف املنطقة والعامل ،ويف العالقات االمريكية ـ
اإليرانية بعد طول عداء وانقطاع" .اتفاق فيينا" يكتسب اهمية اسرتاتيجية فائقة،
ويستحق عن جدارة صفة "االتفاق التاريخي"

كل االنظار شاخصة اىل االتفاق النووي
الذي صار واقعا ،وينظر اليه عىل انه نقطة
سيغي وجهها ويضع
تحول يف املنطقة،
ّ
الحجر االساس يف النظام االقليمي الجديد.
هذا االتفاق كان متوقعا ومنتظرا بعدما
بات يشكل حاجة لطرفيه :الفشل مكلف
سياسيا للرئيس باراك اوباما الذي ربط
تركته التاريخية بانجاز اتفاق مع طهران،
وفشل املفاوضات يرتب كلفة عىل طهران
التي هي يف اشد الحاجة اىل رفع العقوبات
االقتصادية املفروضة يك تتمكن من تنفيذ
اسرتاتيجيتها االقليمية.
مل يحقق اوباما انجازا يف سياسته الخارجية
مع الصني ،وال مع روسيا بالطبع ،وال بني
ارسائيل والفلسطينيني .كان طوال السنوات
الست املاضية يتحدث عن هذه االمور
الثالثة ،وعن امر رابع هو االتفاق مع ايران
يف شأن برنامجها النووي ،وال يريد ان يفشل
فيه وينهي عهده عىل خيبة ،ويقيض عىل
حظوظ الحزب الدميوقراطي يف العودة اىل
البيت االبيض مجددا يف املدى القريب.
اما ايران ،فسعت اىل اتفاق لفك الحصار
الخانق و"رشعنة" ملفها النووي وان تأجل
انتاج القنبلة ،واملساومة مع امريكا عىل
املكاسب التي حققتها عىل االرض بحيث
ينتقل التفاوض اىل مرحلة ما بعد االتفاق
النووي ،ويكون وسيلة من وسائل تثبيت
السيطرة وليس ازالتها .ما تريده ايران
وتسعى اليه من هذا االتفاق تشكيل نظام

اقليمي جديد ،تضطلع فيه بدور رئييس
مراهنة عىل ثالثة عوامل واوراق :حلفاء
اقوياء يف ساحات اقليمية اساسية ابرزها
العراق وسوريا ولبنان واليمن ،سياسة
امريكية انتقلت من حال القطيعة واملواجهة
اىل واقع االعرتاف بها واالتفاق معها ،تصدع
نظام عريب نجح سابقا يف محارصتها وتقييد
نفوذها.
يف الشكل هو اتفاق ايران مع املجتمع
الدويل .يف الواقع هو اتفاق ايران مع
الواليات املتحدة ينقل العالقات االمريكية
ـ االيرانية اىل مرحلة جديدة تطوي ثالثة
عقود من التوتر والعداء ،متجاوزة الخالفات
االيديولوجية ،ويف اتجاه تغليب املصالح
اآلنية التي فرضتها ظروف خاصة عىل كل
منهام .مثلام احتاجت ايران اىل الخروج
من نفق العقوبات واالزمة االقتصادية،
احتاجت الواليات املتحدة اىل تهدئة طويلة

في الشكل اتفاق ايران
مع املجتمع الدولي،
وفي الواقع مع
واشنطن ينقل العالقات
االميركية ـ االيرانية الى
مرحلة جديدة

يف املنطقة التي تتحرك احداثها عىل ايقاع
رسيع ومفاجئ.
كان االتفاق صعب املنال ،وتطلب جهدا
كبريا ووقتا طويال .مل تكن هذه الصعوبة
يف مسائل املفاوضات النووية بشقيها
التقني والسيايس فحسب ،امنا ايضا يف كون
املفاوضني من الجهتني االمريكية وااليرانية
كانوا يعملون تحت انظار معارضة رشسة
يف البلدين ال تريد االتفاق اساسا .معارضة
الجمهوريني يف واشنطن مثل معارضة
املتشددين والراديكاليني يف طهران .لكن مبا
ان رفض املفاوضات واالتفاق ممنوع ،جرى
تكثيف الخطوط الحمر:
• ايران رفعت شارة النرص ،واملشهد فيها
كان احتفاليا الستقبال انجاز كبري يرفع
العقوبات عنها ،ويعيدها سياسيا واقتصاديا
اىل الخارطة الدولية من دون ان يوقف
مرشوعها النووي املخصص الغراض سلمية
وعلمية .هي عىل اهبة الخروج من العزلة
الدولية الطويلة .االمر ال يقترص عىل
"تصديع نظام العقوبات" .امنا يتجاوزه
اىل استعداد دويل للتعايش مع "ايران
نووية" ،واىل اعرتاف دويل بدورها وموقعها
يف املعادلة االقليمية الدولية املمتدة من
الرشق االوسط اىل افغانستان والقوقاز
وآسيا الوسطى .املكاسب التي ستجنيها
من االتفاق كبرية .يرفع عنها العقوبات
االقتصادية التي تحرم االقتصاد من مليارات
الدوالرات سنويا .اضف ان االتفاق يحرر
العائدات املجمدة ما مينح البالد ما يقدر
بنحو  30مليارا اىل  50مليار دوالر .كام مينح
نظام املاليل فرصة التباهي بانقاذ االقتصاد
االيراين .ستساهم املداخيل االضافية التي
ستتدفق عليها يف تعزيز نفوذها لدى
الدول املجاورة مثل العراق وسوريا ولبنان
واليمن.

تترصف ارسائيل عىل انها خارسة ،وان السيناريو األسوأ اعرتاف دويل بايران دولة نووية.

• املشهد السيايس يف الواليات املتحدة مل
يكن كاملشهد االيراين متامسكا واحتفاليا.
كان مثة قدر من االرباك والتفكك .من
جهة تفاوت وتعارض يف القراءة السياسية
لالتفاق ومضمونه وآفاقه ،ومن جهة اخرى
وجد الرئيس االمرييك نفسه امام مهمة
صعبة هي تسويق االتفاق داخليا وخارجيا
واقناع الكونغرس وارسائيل والسعودية به.
االنقسام االمرييك امكن مالحظته بني َمن
تحدث عن اتفاق نووي واعد مع ايران يزيد
احتامالت عدم تحولها اىل تهديد نووي،
ويجعل الرشق االوسط اكرث امنا ويفتح
الطريق لها يك تنضم اىل املجتمع الدويل.
وبني َمن تحدث عن اتفاق ايراين الوباما
ال يحقق ايا من اهدافه .فأي من املنشآت
النووية لن يقفل ،واجهزة الطرد املركزي
الـ 19الفا لن تفكك ،ومخزون االورانيوم
املخصب سيخفض لكنه لن يشحن بالرضورة
اىل خارج البالد ،والبنى التحتية النووية
ستبقى عىل حالها وان توقفت عن العمل
عرش سنوات ،وعندما تنتهي املهلة الزمنية
الواردة يف االتفاق تكون ايران عىل عتبة ان

تصري دولة نووية .اما اوباما ،فكان واضحا
يف رشح الخيارات البديلة من االتفاق الذي
بدا الخيار االمثل واالنسب .قال :جربنا
كل يشء معها وبتنا امام خيارين :الحرب
او االتفاق ،وقد اخرتنا االتفاق .يف رأيه ان
االتفاق اهون الرشور والبدائل (قصف
املنشآت النووية او مواصلة العقوبات
وترك ايران تصل اىل القنبلة النووية) كانت
ستؤدي اىل واقع اكرث خطرا .يف رأيه ايضا ان
الوقت حان للكف عن "الوهم" واالعرتاف

االعتقاد السائد في لبنان ان
االتفاق السعودي ـ االيراني،
وليس االتفاق النووي،
مفتاح التسوية وتهدئة
صراعات املنطقة وازماتها،
وضمنا لبنان

بأن ارسائيل ال متلك خيارا عسكريا لتدمري
املنشآت النووية االيرانية.
تترصف ارسائيل عىل انها خارسة ،وان
السيناريو األسوأ اعرتاف دويل بايران دولة
نووية مع رفع العقوبات .الجهد االرسائييل
الذي قاده رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو
الجهاض املفاوضات النووية وعدم التوصل
اىل اتفاق سيئ قد فشل ،واالتفاق نقل
معركة ارسائيل يف املرحلة االوىل اىل
الكونغرس االمرييك .لكن ليس مضمونا ان يف
وسعه كبح االتفاق واجهاضه .مل يعد امام
الدولة العربية اآلن اال التنديد والرصاخ يف
وجه االتفاق وضده .لكن ليس شن هجوم
عسكري الن أي هجوم جوي من طرف
واحد عىل املنشآت النووية ،من دون
مساعدة واشنطن وضوء اخرض منها ،هو يف
مواجهة االرادة السياسية للمجتمع الدويل.
مثل هذا الخيار العسكري ليس ممكنا،
وان اكدت الدولة العربية انه ال يزال عىل
الطاولة.
تدخل ارسائيل عمليا ،منذ اليوم ،يف شبه
عزلة دولية يف ما خص الربنامج النووي
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اىل متابعة الحدث االيراين ،ولبنان اولها
واعترب نفسه معنيا مبارشة بنتائج االتفاق
النووي والوضع الجديد الذي سينشأ يف
املنطقة .اذا كان االلتقاء فيه حاصل عىل
اهمية االتفاق االيراين وان "ما بعده ليس
مثل ما قبله" كام قال الرئيس نبيه بري ،فإن
االفرتاق حاصل يف قراءة "مرحلة ما بعد"
ويف تقدير االنعكاسات ،طبيعتها وحجمها،
عىل لبنان.
االعتقاد السائد عىل نطاق واسع يف لبنان ان
االتفاق السعودي ـ االيراين ،وليس االتفاق
النووي ،مفتاح التسوية وتهدئة رصاعات
املنطقة وازماتها ،وضمنا لبنان ،وان
التسوية السياسية يف لبنان التي مبوجبها
يصري اىل تعبئة الفراغ الرئايس ،مرتبطة اكرث
من اي يشء آخر باالزمة او الحرب السورية
وتطوراتها ونهاياتها.
لكن هذا االعتقاد الراسخ تخرقه تساؤالت
االتفاق حاجة للرئيس االمرييك يك يخلف تركة تاريخية ،ولطهران للتخلص من العقوبات االقتصادية

االيراين .مبعنى انها تقاتل مبفردها عىل
هذه الجبهة ،بعدما طوى االتفاق عمليا
صفحة الخيار العسكري ورسم خارطة
جديدة من العالقات واملصالح .مل تعد واثقة
باسرتاتيجيا اوباما ،ومل تعد تعتقد بان يف
االمكان االعتامد عليها للدفاع عن مصالحها
يف مواجهة ما تعتربه سياسة توسعية ايرانية
يف العامل العريب.
السعودية ايضا قلقة .لكن السباب اخرى،
الن االتفاق النووي غري مرشوط بتغيري
ايران سلوكها االقليمي وطبيعة دورها
املتعاظم ،وسط شعور وانطباع عام بأن
اوباما يريد اتفاقا يبعد عنه كأس الحرب،
ويساعده عىل االنكفاء عن ازمات املنطقة
وخفض اعبائه فيها والتح ّول اىل رشق آسيا.
السعودية ،ودول الخليج عموما ،تخىش من
ان مير االتفاق النووي عىل حسابها ،وان
يساهم يف تكريس النفوذ االيراين يف املنطقة،
وهي التي مل تهضم بعد "الهرولة االمريكية"
يف اتجاه طهران من دون اخذ مصالح
الخليج يف االعتبار .يف الواقع ،فإن السعودية
ال تكتم قلقها من ان يؤدي االتفاق اىل
اعطاء ايران حرية اكرب يف املنطقة ،وتطرح

تساؤالت من هذا النوع :هل يدفعها اىل
تغيري سلوكها االقليمي ويجعلها تترصف
مبسؤولية اكرب يف سوريا والعراق ،ام مينحها
حرية الترصف وقدرة التحكم يف املنطقة؟
هل يقترص الهدف االمرييك من وراء االتفاق
عىل منعها من امتالك سالح نووي ام انه
مقدمة ملا هو اوسع وابعد من ذلك؟ هل
يشمل التفاهم محاربة االرهاب وتعاونا يف
هذا املجال؟ هل تفكر واشنطن يف اعادة
تأهيل ايران للعب دور محوري مشابه ملا
كانت عليه ايام الشاه؟ هل باتت واشنطن
تفكر يف تغيري خارطة تحالفاتها يف املنطقة
وباتت مقتنعة بان اعتامدها عىل تحالفاتها
العربية مل يعد كافيا وان الوقت حان

عمل املفاوضون
االميركيون وااليرانيون
تحت انظار معارضة شرسة
في البلدين

لالنفتاح عىل الجمهورية االسالمية؟
القلق السعودي يقابله قلق ايراين من نوع
آخر .تظهر طهران قلقا يف شأن الحقبة
التالية البرام االتفاق ،ويف شأن ضامن نفاذه
يف السنوات املقبلة ،وتتحدث عن رضورة
تح ّوله اىل قرار مبوجب املادة السابعة من
ميثاق االمم املتحدة ،فيصبح بالتايل اتفاقا
دوليا ملزما لكل الدول .يربز يف هذا االقرتاح،
ويف املطالبة بتحويل االتفاق اىل قرار صادر
عن االمم املتحدة ،املوقف االيراين املشكك
يف مرحلة ما بعد اوباما .اذ ان قرارا صادرا
عن االمم املتحدة التي ستتوىل دور الحامية،
يضمن نفاذ االتفاق بغض النظر عن هوية
الرئيس االمرييك الجديد.
االتفاق يطلق دينامية سياسية ديبلوماسية
يف املنطقة .لكن من السابق الوانه تحديد
الوجهة الرشق اوسطية :هل تستقوي ايران
به لتعزيز نفوذها ومتددها يف املنطقة ،ام
انها يف مرحلة االندماج مع املجتمع الدويل
ترتتب عليها التزامات ومساهامت يف حل
قضايا املنطقة وايجاد تسويات وخفض
التوترات والنزاعات؟
كل دول املنطقة وشعوبها كانت مشدودة

أبرز نقاط اإلتفاق النووي
• خفض عدد اجهزة الطرد املركزي التي متلكها ايران من اكرث من  19الفا حاليا ،منها 10200
قيد التشغيل ،اىل  .6104اي خفض الثلثني خالل فرتة عرش سنوات .لكن ايران ستتمكن يف
املقابل من مواصلة انشطتها يف مجال االبحاث حول اجهزة طرد مركزية اكرث تطورا ،وبدء
تصنيعها بعد مثاين سنوات.
• خفض مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب من  10آالف كلغم حاليا اىل  300كلغم عىل
مدى  15عاما.
• عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم طيلة  15عاما.
• التوقف عن تخصيب اليورانيوم خالل  15سنة عىل االقل يف موقع فوردو املدفون تحت
الجبل ،الذي يستحيل بحكم موقعه تدمريه بعمل عسكري.
• ستكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،املوجودة اصال يف ايران ،مراقبة كل املواقع النووية
االيرانية بانتظام مع تعزيز صالحياتها اىل حد كبري .سيوسع مجال صالحيات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية من اآلن فصاعدا لتشمل كل الشبكة النووية االيرانية ،بدءا من استخراج
اليورانيوم وصوال اىل االبحاث والتطوير ،مرورا بتحويل اليورانيوم وتخصيبه.
• وافقت ايران ايضا عىل وصول مفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل نحو محدود اىل
مواقع غري نووية ،خاصة العسكرية منها ،يف حال ساورتهم شكوك.
• اجراء تعديالت عىل مفاعل املياه الثقيلة الذي هو قيد االنشاء يف اراك ،يك ال يتمكن من
انتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية.
• يصدر مجلس االمن يف وقت رسيع قرارا جديدا للمصادقة عىل االتفاق والغاء كل القرارات
السابقة ضد الربنامج النووي االيراين .اما العقوبات االمريكية واالوروبية ذات الصلة بالربنامج
النووي االيراين التي تستهدف القطاعات املالية والطاقوية ،خاصة الغاز والنفط والنقل،
فرتفع فور تطبيق ايران التزاماتها النووية.

كثرية ،ال تتوافر عنها اجابات مكتملة
ونهائية:
• هل يكون لالتفاق النووي ترجمة سياسية
عىل مستوى اعادة رسم خريطة النفوذ يف
املنطقة؟
• هل يفتح باب التسويات يف لبنان انطالقا
من اعادة احياء الحوار السعودي ـ االيراين
ام يؤدي اىل تفاقم الرصاع واملواجهات
انطالقا من استقواء ايراين ورفض سعودي
لالمر الواقع؟
• هل تب ّدل ايران سلوكها يف اتجاه االنخراط
االيجايب يف قضايا املنطقة والبحث عن
تسويات لها ام تستمر سياستها عىل نحو
اقوى واكرث تشددا بعدما حمت ظهرها
امريكيا وباتت لديها امكانات مالية
وسياسية افضل؟
• هل يكون تركيز طهران يف املرحلة
املقبلة عىل "الداخل االيراين" (تنمية
اقتصادية واجتامعية وتعويض ما فات) ام
عىل "االستثامر االقليمي" (االمساك جيدا
باالوراق والنفوذ)؟ مبعنى آخر ماذا ستفعل
باالموال املتدفقة عليها وكيف سترصفها،
عىل املجتمع االيراين ام يف العامل العريب؟
• كيف ستكون نتائج هذا االتفاق يف
مجال "الحرب عىل االرهاب"؟ هل يكرس
دور ايران كرشيك اىل جانب انضاممها اىل
النادي النووي الدويل ،فيكون انضاممها اىل
التحالف الدويل ضد االرهاب؟ اين حزب
الله من ذلك كله وهل يكتسب قوة اضافية
ودورا جديدا؟
• كيف ستكون انعكاسات ذلك عىل الوضع
يف لبنان وميزان القوى السيايس فيه؟ هل
يكون موقع مقايضة ومساومة يف مرحلة
التسويات اذا اتت ام يتحول نقطة ساخنة
ومتفجرة يف خارطة املنطقة اذا تفجرت
وساءت حالها اكرث؟ هل دخل لبنان مرحلة
انفراج تبدأ من حلحلة ازمته الحكومية
وتنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية ام
يستمر يف التأزم واالهتزاز الن فرتة االنتظار
ستطول ونتائج االتفاق النووي لن تظهر
رسيعا ،والن هذا االتفاق مخصص لحل
مشكلة الربنامج النووي االيراين وليس حل
مشاكل املنطقة؟
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تقرير

البابا فرنسيس "أكثر قادة العالم تأثيرا"

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

هل يكون اإلعتراف بالدولة المستقلة فاتحة تسونامي أوروبي؟

الفاتيكان يدخل الشرق األوسط من بوابة فلسطني
يف خضم احداث كبرية تجتاح الرشق االوسط وتهز كياناته وانظمته وتعيد رسم
خارطته السياسية والجغرافية ،م ّر حدث اعرتاف الفاتيكان بدولة فلسطني هادئا،
من دون ان ينتبه له كثريون ويعريوه اهمية يستحقها .لكن ارسائيل ادركت
مغزى االتفاق التاريخي ،ومل تستطع كظم غيظها .جرس انذار لعزلتها التي تتجذر
من حول العامل

البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

تاريخ العالقة بني الفاتيكان والقضية الفلسطينية
عام  1975استقبل الفاتيكان وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية .كان بداية لقاءات
اوروبية كثرية مع املنظمة .عام  1982التقى البابا يوحنا بولس الثاين رئيس املنظمة يارس
عرفات ،وتكرر مع عرفات ومساعديه يف اجتامعات خاصة طويلة .يف كل مرة كان البابا
يؤكد التزامه ايجاد وطن للفلسطينيني .فتح هذا اللقاء الباب امام سلسلة لقاءات لعرفات
بقادة اوروبا .عام  1993اعترب الفاتيكان منظمة التحرير ممثال رشعيا ووحيدا للفلسطينيني،
يف مقابل اقامة عالقات ديبلوماسية للمرة االوىل مع الدولة العربية ،فسارت اوروبا وراء
تم
الفاتيكان .عام  2000عقد اتفاق اسايس بني الفاتيكان ومنظمة التحرير الفلسطينية ّ
فيه منتصف هذا العام  2015توقيع اتفاق اقامة عالقات ديبلوماسية بني الفاتيكان ودولة
فلسطني .كان الفاتيكان استخدم للمرة االوىل عبارة "دولة فلسطني" يف شباط  ،2013اثر
قبول فلسطني دولة بصفة مراقب يف االمم املتحدة يف ترشين الثاين  .2012رحب آنذاك بقرار
االمم املتحدة ،وصار يشري اىل دولة فلسطني عىل نحو غري رسمي ،ويف املناسبات الربوتوكولية
فقط ،ممهدا الطريق اىل اعرتاف رسمي حصل بالفعل.

وقعت فلسطني ودولة الفاتيكان منذ اسابيع
اول اتفاق شامل يتضمن اعرتاف الكريس
الرسويل بالدولة املستقلة ،ويحدد وضع الكنيسة
الكاثوليكية يف االرايض الفلسطينية .يشمل
االتفاق اعرتافا رسميا بالدولة وحق الشعب
الفلسطيني يف تقرير املصري والعيش يف حرية
وكرامة .كام يتضمن الرؤية املشرتكة للطرفني اىل
السالم والعدالة يف املنطقة ،وحامية الحريات
االساسية ،وحرمة االماكن املقدسة ،وسبل تعزيز
وجود الكنيسة الكاثوليكية وانشطتها يف دولة
فلسطني.
يساهم االتفاق يف تطوير الوضع الحايل الذي
تتمتع مبوجبه الكنيسة الكاثوليكية بالحقوق
واالمتيازات والحصانات ،ويشيد بدورها
املركزي يف حياة كثريين من الفلسطينيني .كام
يدعم رؤية تحقيق السالم يف املنطقة وفقا
للقانون الدويل عىل اساس حل الدولتني اللتني
تعيشان جنبا اىل جنب يف سالم وامن وفق
حدود عام  .1967يعزز االتفاق العالقة بني
الطرفني بتضمنه احكاما جديدة تتعلق بالوضع
الخاص لفلسطني كمهد للديانة املسيحية
وارض الديانات الساموية ،علام ان نحو مئة
الف كاثولييك يف ارسائيل واالرايض الفلسطينية
معظمهم فلسطينيون.
اهمية االتفاق انه يأيت يف مرحلة تتسم بازدياد
التطرف والعنف والجهل الذي يهدد النسيج
االجتامعي والهوية الثقافية والرتاث االنساين
يف املنطقة ،ويعكس تأكيدا جديدا من دولة
فلسطني التزامها مكافحة التطرف وتعزيز
التسامح وحرية الديانة والضمري وصون حقوق
جميع مواطنيها بالتساوي .وهي الركائز التي
يستند اليها الفلسطينيون يف سعيهم اىل تجسيد
دولتهم املستقلة والدميوقراطية .اضافة اىل
تأكيده التقدم الذي احرزته السلطة الفلسطينية
يف السنوات االخرية عىل مستوى الدعم الدويل
ملرشوع حل الدولتني ،الكفيل بوضع حد نهايئ
للرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل.

وفق تقرير نرشه موقع " ،"TWIPLOMACYفإن موقع البابا فرنسيس
عىل "تويرت" يأيت االول بني حسابات  669شخصا من اشهر الشخصيات
العاملية .هذا يعني انه اكرث قادة العامل تأثريا ونفوذا .يف الواقع فإن البابا
فرنسيس يلعب دورا فاعال ومؤثرا يف اذكاء جذوة املؤسسة الفاتيكانية
ودورها السيايس حول العامل .منذ عام  2013يحاول لفت انتباه الفقراء

وألن االتفاق بني فلسطني والفاتيكان عىل جانب
كبري من االهمية املعنوية والسياسية ،ويكتسب
صفة االتفاق التاريخي ،جاء رد فعل ارسائيل
قويا وحادا .اغضبتها املعاهدة ،فوصفتها بأنها
خطوة مترسعة ترض باحتامالت امليض قدما
نحو اتفاق سالم ،ومتس فرص التوصل اىل تسوية
سلمية ،واملسعى الدويل اىل اقناع الفلسطينيني
بالعودة اىل املفاوضات املبارشة مع الدولة
العربية ،اىل تغايض االتفاق عن حقوق الشعب
اليهودي يف ارض ارسائيل واالماكن املقدسة
لليهود يف القدس ،حيث ال ميكن ارسائيل القبول
بالقرارات االحادية الجانب الواردة يف االتفاق
التي ال تأخذ يف االعتبار املصالح االساسية
لالرسائيليني ،والوضع التاريخي الخاص للشعب
اليهودي يف القدس.
لكن الوجه اآلخر للغضب االرسائييل ،هو
القلق من ان يكون اعرتاف الفاتيكان بالدولة
الفلسطينية عرب اتفاق دويل رسمي بداية
تسونامي اورويب ضد حكومة بنيامني نتنياهو
ميكن ان يرضب االوضاع املختلة للدولة العربية
حول العامل ،ليصيبها مبزيد من العزلة .مرد ذلك
اىل ان املنطلق االخالقي لهذا االعرتاف من
تلك املرجعية الدينية الوروبا تحديدا ،يدفع يف
طريقه مبزيد من الدول االوروبية وبرملاناتها اىل
االعرتاف بحقيقة الدولة الفلسطينية املستقلة،
ويعزز تحركات وزيرة االتحاد االورويب فيدريكا
موغرييني الساعية اىل لعب دور مركزي اكرب
يف املفاوضات بني االرسائيليني والفلسطينيني.
كام ان االستحقاقات والتبعات السياسية لهذا
االعرتاف تتجاوز اوروبا اىل امريكا الالتينية ،حيث
الكاثوليكية ضاربة جذورها ،ما يعني مزيدا من
االعرتاف بالدولة الفلسطينية ،اىل دول افريقيا
الوسطى التي ميتد نفوذ بابا روما اليها ،وقد
ارتفع عدد الكاثوليك فيها عىل نحو ملحوظ.
من الواضح ان هذا االعرتاف يعني دعام ادبيا
واخالقيا هائال للقضية الفلسطينية ،وطرح
اقامة الدولة يف املحافل الدولية بدءا من االمم

والشباب والنساء وذوي االحتياجات الخاصة باعتباره بابا الفقراء،
واعتبار الكنيسة الكاثوليكية الجديدة كنيسة الفقراء ،ويساهم يف حل
الرصاعات واالزمات الدولية تحت عنواين االميان والحرية ،ويبدي انفتاحا
عىل املسلمني واقامة عالقات حسنة معهم ،ويدعو اوروبا العلامنية اىل
اعادة اكتشاف معنى الحياة وروح االميان وحقائق االنجيل وقيمه.

"دولة" فلسطني
مع التوقيع الرسمي عىل االتفاق الفاتيكاين
ـ الفلسطيني ،تكون الفاتيكان الدولة 136
التي تعرتف بفلسطني رسميا .جاء اول
اعرتاف رسمي عام  1988من مجموعة
من الدول ابرزها الكويت والعراق واليمن
والجزائر وتركيا .آخر اعرتاف حصل العام
املايض من السويد .يشكل ذلك نحو %70
من عدد الدول االعضاء يف االمم املتحدة،
يف مقابل  160دولة من بني  193دولة عضو
تعرتف بارسائيل التي يزداد الضغط الدويل
عليها للسري يف املفاوضات والحل النهايئ
للرصاع عىل اساس قيام دولتني جنبا اىل
جنب .هذا التوجه الدويل يقوى ويتبلور اكرث
مع تعاظم خطر االرهاب والتخوف من ان
يضع تنظيم "داعش" يده عىل ملف القضية
الفلسطينية الستقطاب مزيد من الشباب
والرأي العام يف العاملني العريب واالسالمي.

املتحدة .االهم ان موقف الفاتيكان يشكل
محفزا لضغوط دولية يف اتجاه استئناف عملية
السالم عىل املسار الفلسطيني عىل اساس حل
الدولتني ،ويأيت يف توقيت مثري ايضا هو ان
فرنسا ،العلامنية مظهرا والكاثوليكية جوهرا،
عىل اهبة تقديم مرشوع اىل مجلس االمن حول
االعرتاف بالدولة الفلسطينية ،من املقرر طرحه
للتداول يف ايلول ،يف مناسبة انعقاد الجمعية
العمومية لالمم املتحدة.
وتسعى باريس اىل فتح افق سيايس بالنظر
اىل تعطل مسار السالم وتدهور الوضع عىل
االرض ،فعمدت اىل تقديم مجموعة افكار
حملها وزير خارجيتها لوران فابيوس يف جولته
االخرية عىل املنطقة ،اهمها اثنتان :ايجاد هيئة
او مجموعة متابعة للتشاور تضم الرشكاء الكبار
اقليميا ودوليا تكون وظيفتها مساعدة االطراف

عىل اتخاذ القرارات الرضورية لصالح السالم،
واصدار قرار من مجلس االمن يحدد قاعدة
صلبة ملفاوضات جديدة .هذا التحرك الفرنيس
ـ االورويب تعارضه ارسائيل بشدة ،وتتحفظ
عنه الواليات املتحدة وال تتحمس له بحجة
ان مثة اولويات اخرى يف املنطقة ،هي االتفاق
مع ايران ومحاربة االرهاب ،وان الطرفني
الفلسطيني واالرسائييل غري جاهزين حاليا
للتفاوض .الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ضعيف ويواجه مشاكل مع حركة حامس،
والحكومة االئتالفية لنتنياهو هشة مهددة
بانفراط عقدها يف اي لحظة.
اهمية موقف الفاتيكان انه يعطي زخام وقوة
دفع معنوية للجهود والضغوط االوروبية،
ويندرج يف سياق توجه متزايد لديه اىل لعب
دور سيايس عاملي فاعل ،مؤثر يف حل النزاعات
والرصاعات الدولية واإلقليمية ،من ابرزها الرصاع
الفلسطيني ـ االرسائييل الذي يشكل سببا رئيسيا
من اسباب التطرف والعنف واالرهاب املتنامي
يف املنطقة والعامل.
هذا الدور الفاتيكاين اخذ ابعادا واسعة وواضحة
منذ وصول البابا فرنسيس اىل السدة البابوية،
محدثا "ثورة فكرية واصالحية" وتحوال يف
سياسات الفاتيكان ودوره العاملي .وهو الذي
لعب دورا حيويا يف اعادة العالقات بني كوبا
والواليات املتحدة ،ودفع يف اتجاه انخراط
الفاتيكان يف الحملة الدولية ضد االرهاب الذي
يقوده تنظيم "داعش" يف الرشق االوسط ،السيام
االرهاب عىل اقليات املنطقة ،وهو الذي دفع
الكنيسة الكاثوليكية يف اوروبا اىل ان تشارك
املسلمني والحكومات االوروبية يف مكافحة
"االسالموفوبيا" يف اوروبا ،وهو الذي قام بخطوة
نوعية وتاريخية باالعرتاف بدولة فلسطني
بعدما كان دعا العام املايض الرئيس الفلسطيني
محمود عباس والرئيس االرسائييل شيمون برييز
اىل الصالة يف الفاتيكان من اجل السالم يف الرشق
االوسط.
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مقابلة
تجربة طويلة أبحرت في السياسة واألمن واإلدارة والصرف والنحو

دحداح :الكفايات والتطوير صنوا األمن العام

مذ تقاعد يف سفارة لبنان يف الربازيل ،ومن قبل من قيادة املديرية العامة لالمن
العام ،اكب العميد الركن املتقاعد انطوان دحداح عىل وضع معاجم يف االعراب
والرصف والنحو .اخترب الرجل تجربة مهمة عىل رأس املديرية العامة طوال
ست سنوات ،ترك من بعدها بصامت يف التنظيم واالدارة والتثقيف االمني
وادخال دم جديد اىل مالكها

ما للكلمة من معنى .االمن العام هو املؤسسة
الوحيدة التي ُيع ّول عليها يف حامية الرشعية ،يف
وقت يتوىل الجيش حامية الحدود وقوى االمن
الداخيل حامية املواطن .اعتقد اليوم ان املهمة
التي كلف اياها اللواء عباس ابراهيم الطالق
العسكريني املخطوفني من التنظيامت االرهابية
خري دليل .انها الثقة بالشخص واملؤسسة يف آن.
يف صالحيات املديرية الدور االداري ليس اكرث
اهمية من الدور االمني .انا اضعهام عىل قدم
املساواة .كالهام يكمل اآلخر ،توصال اىل هدف
مشرتك هو مراقبة الدخول اىل لبنان والخروج
منه ،وتنظيم اقامة االجانب ،ومراقبة نشاطاتهم
يف حال توخت التالعب باالمن الداخيل
واالستقرار واالضطالع باعامل تجسس تيسء اىل
البلد الذي دخلوا اليه.

■ يف مرحلة ما قبل الحرب ،ما اهمية الدور
االمني لالمن العام يف ضوء تجربتك؟
□ بحسب النصوص والقانون ،لالمن العام
صالحيات واسعة جدا .التجسس مثال ليس
عمل الجيش وقوى االمن الداخيل ،بل عمل
االمن العام ،كذلك مكافحة االرهاب تنص
عليها صالحياته يف القانون .ليس لدى الجيش
نص ينيط به مكافحة التجسس ،بل مراقبة
العسكريني يف حال تورطهم يف اعامل تجسس.
الحال نفسها بالنسبة اىل التحقيقات التي
يقتيض ان يقوم بها االمن العام .دور االمن
العام واسع ،اال انه مل ُي َ
عط يف مرحلة ما قبل
الحرب ما هو عليه اآلن ،القدرات البرشية
واالمكانات التقنية .مل تكن متوافرة يف ذلك
الحني يك ميارس صالحياته كاملة .مل يكن يف
املديرية يف ذلك الوقت ضابط يحمل شهادة
جامعية .كان عىل االمن العام مراقبة االجهزة
االدراية يف الدولة ،واتخاذ تدابري يتأكد من
خاللها من سالمة والء املوظف لدولته .وهو
الدور الذي ال تقوم به املديرية اليوم .مفاد

■ من اين بدأت تطوير املديرية وقتذاك؟
□ كان ع ّ
يل تعزيز املالك .وهو فعلته طوال
سنوات عميل ما بني عامي  1971و،1977
بتعديله اكرث من مرة ،ثم فرض االنضباط ومنع
تدخل السياسيني يف شؤون املديرية وقراراتها
من خالل ترسيخ هيبة املدير العام وسلطته.
كان املدير العام يقرتح مناقالت املف ّوضني ووزير
الداخلية يأمر بإصدارها ،بعد املوافقة عليها
وتوقيعها عمال باملرسوم االشرتاعي  .139ذهبت
اىل رئيس الحكومة وزير الداخلية الرئيس صائب
سالم واطلعته عىل ما اعتزم القيام به ،وطلبت
منه تفوييض صالحية تشكيالت املف ّوضني.
فوجىء وسأل هل سبق ان حصل ذلك .يهمني
ان ال يقال ان صائب سالم تخىل عن صالحياته.
قلت ال .مل يسبق ان حصل .قال كيف تريدين اذن
ان اقبل؟ ماذا تتوقع ان يقول الشارع السنّي؟
اعطى التفويض ملاروين؟ اجبته :قلت يل وفخامة
الرئيس انني ُع ّينت لتنظيم االمن العام .يك افعل
ذلك يجب تجاوز هذه العقبة .من دون ازالتها
لن استطيع القيام بعميل .اذا مل افرض سلطتي

ال يرصف التقاعد والشغف بقواعد العربية
املدير العام السابق لالمن العام العميد الركن
املتقاعد انطوان دحداح عن استعادة مرحلة يف
مؤسسة امنية ـ ادارية ترأسها ،يؤمله انها انتهت
بـ"حرب السنتني" ،ويجعله يفخر بأنه حافظ
عىل وحدة االمن العام.
يف هذا الحوار مع "االمن العام" ،يروي العميد
دحداح بعضا من ذكريات تلك الحقبة.

ذلك ان دوره واسع اىل حد يشمل الداخل
والخارج يف آن.
■ مع ذلك ،هل متكنت املديرية من االضطالع
بدور امني ،اىل مهامتها االدارية؟
□ كان عىل املدير العام ان يتخذ القرار الذي
يتيح له ذلك ،والتمسك مبامرسته صالحياته
بدءا من التوسع يف املالك .وهو ما عمدت اليه،
وكانت املرة االوىل يف تاريخ االمن العام ،من
خالل تطويع ضباط حملة اجازات جامعية
يف الحقوق والعلوم االدارية ،ثم اخضاعهم
لدورات تدريب يف لبنان وفرنسا قبل مامرستهم
مهامتهم .بسبب االمكانات املحدودة ،عمدت
اىل تطويع عرشة ضباط كل سنة من اجل تعزيز
املديرية ،ويك ال تسكر الزعرنة من قلة القدرة.
كان علينا ان نجعل الزعرنة ممنوعة .يف مطلع
السبعينات كان عديد االمن العام  400عنرص.
اآلن اقرتب من  8000عنرص .وهذا يف ذاته دليل
عىل اهمية الدور املنوط به .طبعا املؤسسة اليوم
تطورت كثريا عام كانت عليه يف ايامي ،وطبعا
اكرث بكثري مام كانت قبيل .باتت مؤسسة بكل

عززت مالك االمن العام
كي ال تسكر الزعرنة من
قلة القدرة

املدير العام السابق لالمن العام العميد الركن املتقاعد انطوان دحداح.

عىل موظفي االمن العام ،السيام منهم املف ّوضني،
لن امتكن من اعادة تنظيم املديرية .املوظفون
الصغار ليسوا املشكلة ،بل الكبار .قال ال استطيع
االقدام عىل خطوة مل يسبقني اليها احد .رددت
بىل .ان مل تستطع القيام بها تستطيع سواها .قال
مثل ماذا؟ قلت املوافقة عىل استقالتي وتوقيعها
اآلن .اال انه وقع قرار التفويض .هكذا اطلقت
يدي يف التنظيم .ال يسع الجهاز االمني العمل
بال ثقة مطلقة برئيسه ودعمه ،وتوفري االمكانات
والرشوط الالزمة لعمله ،وعدم التدخل يف
شؤونه ،يك تضطلع املؤسسة بدورها الوطني
عىل اكمل وجه يف حامية الدولة واملواطن يف
آن .كانت موازنة املديرية اربعة ماليني لرية
رسية بلغت  400الف
من ضمنها مخصصات ّ
لرية .السنة التالية عام  1972رفعتها اىل خمسة
ماليني لرية ،ما اثار اعرتاض وزارة املال وعدّتها
كبرية .بعد سنة طلبت رفعها اىل  16مليون لرية،
واستمرت كذلك حتى عام .1977

■ عىل الصعيد االمني؟
□ استعنت مبفوض فرنيس متقاعد يف االمن
العام الفرنيس يف مرسيليا ،هو سريج فونتان
لتنظيم االستخبار يف املديرية وجمع املعلومات
وسبل استثامرها وبناء الشبكات .اخضع
املفوضني لدورات تدريبية ورشح لهم التجربة
التجسس ،ووضع بني
الفرنسية حول مكافحة
ّ
التجسس ومكافحة شبكاته
ايديهم كت ّيبات عن ّ
وعن االعتداء عىل امن الدولة واالستخبارات
أخضع املفتشون واملأمورون
العامة لدرسها .ثم ِ

قال لي مفوض فرنسي:
سر كل مخبر ونجاحه ان
يكون اخرس مخيّط الفم

لدورات قصرية مامثلة .اذكر انه قال يل مرة:
رس كل مخرب ونجاحه يف عبارة مقتضبة هي ان
يكون اخرس مخ ّيط الفم.
■ هل اوليت االدارة اهمية مامثلة؟
□ االمن واالدارة يسريان جنبا اىل جنب .ما مل
يعول احدهام عىل اآلخر ،لن يسعه تحقيق
مهمته.
■ ما اهمية عالقة املدير العام لالمن العام
برئيس الجمهورية ؟
□ وثيقة جدا ،الن رئيس الجمهورية هو الذي
كان يف املايض يعني مدير عام االمن العام
ويجعله رجله االقرب اليه ،وميحضه ثقة عمياء
ويتكل عليه يف املهامت الصعبة ،والتحرك بني
املسؤولني .رمبا الوضع اختلف اليوم بالنسبة
اىل هذه العالقة بعد اتفاق الطائف ،ومل تعد
الخصوصية نفسها لعالقة مدير عام االمن
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بني عامي  1971و 1973ـ مدة وجوده يف
رئاسة الحكومة ـ اىل الفطور صباح كل يوم
جمعة يف منزله يف املصيطبة.

مدير االمن العام هو الشخص االكرث اهلية لالضطالع بدور املستشار االمني والسيايس لرئيس الجمهورية

العام برئيس الجمهورية ،وقد ال يكون
هو وحده َمن يختاره يف ايامنا هذه .لكن
يف اعتقادي ان وظيفة املدير العام اليوم ال
تختلف عام كانت عليه يف زماننا ،ويف ايام
من سبقونا ،وهي الحرص عىل امن الدولة
وحاميتها واالستخبار واالضطالع بدور ايجايب
بني االفرقاء جميعا اىل اي جهة انتموا ،دومنا
االنحياز اىل طرف دون آخر .عىل املدير العام
لالمن العام ان يكون للجميع .وهو ما اظنني
يقوم به اليوم املدير العام الحايل اللواء عباس
ابراهيم الذي يحظى بثقة االطراف جميعا.
■ هل كان مدير االمن العام ناقال للمعلومات
اىل رئيس الجمهورية ام مستشارا سياسيا وامنيا؟
□ مدير االمن العام هو الشخص االكرث
اهلية لالضطالع بدور املستشار .هو رجل
الرئيس الذي مي ّثل مرجعيته السياسية االوىل.
لذلك كنت اىل جانب الرئيس مستشارا امنيا
وسياسيا ،وكان الرئيس فرنجيه ذا طباع ومزاج
خاصني .كان يفضل ارايئ وتقاريري شفوية اكرث
منها خطية .مع تأليف كل حكومة جديدة،
كنت اذهب اىل رئيس الحكومة ووزير
الداخلية ،واحيانا يكونان واحدا كالرئيس

ال يسع الجهاز االمني العمل
بال ثقة مطلقة برئيسه
ودعمه ،وتوفير االمكانات،
وعدم التدخل في شؤونه

سالم ،وابلغ اليه ان القانون والهرمية االدارية
يجعالين مرؤوسا لهام ،لكن املامرسة املتبعة
منذ االستقالل كانت تجعل رئيس الجمهورية
مرجعي االول ألنه ع ّينني والنني انا املسؤول
عن امنه وسلطته وحامية تنقالته .وافق
رؤساء الحكومات والوزراء املتعاقبون عىل
اتباع هذا التقليد ،لكنني كنت احيطهم علام
بفحوى اجتامعايت بالرئيس .لكن مهمتي
الفعلية كانت دامئا السهر عىل عالقة رئيس
الجمهورية برئيس الحكومة والوزراء وسائر
املسؤولني وانجاحها ،والحؤول دون نشوب
خالفات لئال يتأثر العهد بها وتتسبب بازمة
حكم .كنت اجتمع بالرئيس صائب سالم ما

■ كيف تق ّوم تجربتك يف االمن العام؟
□ ال اعرف اذا كنت نجحت كثريا او قليال.
لكن بالتأكيد هناك نجاح من خالل التنظيم
والتطوير الذي ادخلته اىل املديرية ،سواء
عىل صعيد التطويع وتوسيع املالك ،او عىل
صعيد تعزيز املوازنات واالمكانات املادية،
ناهيك بانجازات ادارية كانشاء معهد االمن
العام الذي خ ّرج مفتشات ثانيات ،وكانت
املرة االوىل يف تاريخ االمن العام تدخل
املرأة عنرصا اساسيا يف هذه املؤسسة ،سواء
من خالل املفوضات املجازات او املفتشات
الثانيات ،وجعلتها رشيكا للرجل يف تحمل
وظيفة املسؤولية االدارية واالمنية .اضيف
اىل ذلك كله اعادة تقسيم الفروع يف املديرية
وتنظيم اقسام املحفوظات وشبكات املخربين.
لعل انجازي املهم ايضا ان االمن العام ،رغم
احرتاق مبناه يف املتحف يف "حرب السنتني"
واندالع النار يف محفوظاته ونهبه ،مل ينقسم
شأن املؤسسات العسكرية واالمنية االخرى،
وشأن كل ادارات الدولة التي انهارت متاما.
مل يحمل عنرص واحد يف االمن العام بندقيته
ليذهب بها اىل البيت .واجهنا صعوبات
وقسمنا مراكزنا موقتا بني املنطقتني الرشقية
والغربية لتسهيل انجاز املعامالت .لكن االمن
العام مل ينقسم ابدا.
■ هل ترى حتمية مواكبة االمن العام التطور
يك مييس مؤسسة متكاملة؟
□ من الرضوري احداث التطوير والتغيري يف
املديرية ،بحيث توازن بني التقدم العلمي
والتقنيات وبني تطويع الكفايات البرشية،
املثقفة ومن حملة الشهادات ،نظرا اىل اهمية
العنرص االنساين يف ادارة العالقة بني الدولة
واملواطن .ليست عالقة معامالت واختام
وتقارير ،بل ايضا تقارب ومتاس انساين .ال
يق ّرب املواطن من دولته ويحمله عىل الوالء
لها والوثوق بها ودعمها ،اال رجل االمن
العام ،اكرث املؤسسات التصاقا بالحياة اليومية
للمواطن اللبناين.

رفوف املعاجم

بني قواميس االعراب والرصف والنحو.

بانقضاء عهد الرئيس سليامن فرنجيه ،متنى املدير العام لالمن العام
العميد الركن انطوان دحداح عىل الرئيس الخلف الياس رسكيس تعيينه
سفريا ،انسجاما مع عُ رف افتتحه فريد شهاب واكمله جوزف سالمة،
سلفاه يف املديرية .فوافق .بدوره الرئيس فرنجيه ابدى َ
لخ َلفه الرغبة
ذاتها.
يف  14نيسان  1977صدر املرسوم  104وضعه خارج مالك الجيش حتى
 22ايلول  ،1982من دون احالته عىل التقاعد وهو ملّا يزل برتبة عقيد،
لحق بوزارة الخارجية سفريا من خارج املالك .لكن تعيينه مل يصدر
ُوأ ِ
اال متأخرا بعد سنة واربعة اشهر يف  25آب  ،1978باملرسوم 1476
سفريا يف الربازيل .فالتحق مبنصبه الجديد يف برازيليا يف النصف الثاين
من ايلول ،وغادرها نهائيا يف  7شباط  1983عندما احيل عىل التقاعد.
عاد اىل بريوت ضابطا وسفريا متقاعدا .انرصف إىل وضع معاجم يف
اللغة العربية كان بدأ التحضري لها يف القارة البعيدة ،بلغ عددها
 38معجام بينها  15معجام يف قواعد الرصف والنحو .ابتكر لوحات
بيانية ملونة إلعراب اللغة تسهّل تع ّلمها .اصدر بداية  15كتابا
باسمه قبل ان يُو ّقع كتبه الالحقة ،وعددها  ،20باسم ابوفارس
دحداح .عندما انجز مسودّة "اعراب القرآن الكريم" عام ،1994

بعد اربع سنوات من بحث دؤوب وعمل متواصل ،مل يتم ّكن من
نرشها قبل موافقة االزهر.
مل يكن من السهل انتزاع املوافقة تلك عىل كتاب يف اعراب القرآن
يُو ّقعه مسيحي .فاتح رجل دين مرصيا يرئس ازهر لبنان هو الشيخ
محمد فهيم ابوعبيه يف مراجعة املسودّة ،فوافق عليها بعد ستة أشهر،
وارسل نسخة منها اىل االزهر يف مرص للحصول عىل إذنه بطبع الكتاب.
اعاد االزهر املسودّة مقرونة مبوافقة مزدوجة ،ويف الوقت نفسه ملزمة،
ُتد َرج يف مستهل الصفحات :اوىل قبل طبع الكتاب لإلذن بطبعه ،وثانية
بعد الطبع للتأكد من عدم ادخال تعديالت بعد املوافقة االوىل.
عند اوان النرش قال له رئيس ازهر لبنان :اسم انطوان ال يصح .لن يأذن
االزهر بطبعه باسم انطوان .ابحث عن حل آخر.
اقرتح الضابط والسفري السابق اسم "ابوفارس دحداح" تي ّمنا ببكره،
اسام مستعارا .مل يوافق ايضا ألن يف ذلك اخفاء للحقيقة عن االزهر،
رسعان ما يكتشفها ويرفض .عندئذ صدر "اعراب القرآن الكريم" بال
اسم صاحبه.
يف ما بعد اختبأ انطوان دحداح وراء االسم املستعار ،واصدر  20كتابا
يف اعراب الفاظ القرآن الكريم وجمله.
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تحقيق
غالب نصار

عندما كان عماد األمن العام الموظف ال اإلمكانات

املفوضون املتقاعدون يتذ ّكرون أيام التأسيس
ّ
يختزن املفوضون املتقاعدون يف االمن العام الكثري من تجارب ادارية وامنية
وانسانية واجتامعية ،راكمت خربات ما عارصوه من احداث وازمات مختلفة
وظروف متقلبة .ال يزالون يحتفظون بذاكرة العقود املنرصمة عندما ارسوا
بناء املؤسسة

عمل املفوضون القدامى يف االمن العام،
بدءا من ايام كانت مصلحة ثم مديرية ثم
مديرية عامة ،يف ظروف صعبة .خربوا البالد

يف استقرارها وفوضاها ،ومروا بعهود متعاقبة
وصوال اىل سني الحرب .اال انهم احتفظوا دامئا
بصور عن مؤسسة اقامت تقاليدها واعرافها

وانظمتها ،وادارت دورها يف امن البالد وتوطيد
تواصلها مع املواطنني.
ثالثة مفوضني متقاعدين تحدثوا اىل "االمن
العام" ،يف عيد املؤسسة ،عن مناذج وحقب
من تجربتهم ،واجمعوا عىل انها انتقلت من
مرحلة صعبة اىل اخرى افضل نتيجة التحديث
والتطوير اللذين طرآ عليها يف كل املجاالت
وزيادة العديد واملكننة وتوسيع الفروع.

زغيب :وضعت قانون االجانب
وال يزال ساريا
يروي املفوض املمتاز املتقاعد عبده زغيب
تجربته يف االمن العام بتسلسل زمني مرتابط رغم
سنواته التسعني (مواليد  .)1924يقول" :التحقت
باملؤسسة يف ترشين الثاين  ،1945بعد استقالل
لبنان بسنتني ،وكان مبناها قامئا يف الزيتونة يف
بريوت ،ومديره كان الراحل ادوار ابو جودة.
كان الفرنسيون ال يزالون موجودين يف لبنان
ويتحرضون للجالء عنه عام  .1946لكنهم مل
يكونوا يتدخلون يف عملنا ابدا .كان عدد املوظفني
نحو  800موظف فقط ،معظمهم جاؤوا استعارة
من الرشطة .تسلمت عميل وكنت احمل اجازة
جامعية يف العلوم .تقدمت بطلب توظيفي
وخضعت المتحان شفهي ثم خطي .انتظرت
تعييني من آب حتى ترشين الثاين ،لكنهم مل
يرسلوا يف طلبي .عندئذ قررت متابعة دراستي
الجامعية العليا ،وذهبت اىل الجامعة التسجل،
لكن بطاقة هويتي كانت ال تزال لدى االمن
العام .عندما راجعت املسؤولني ابلغوا ايل انني
مقبول يف الوظيفة السبوع خال".
يضيف" :اول وظيفة يل كانت يف املحفوظات .حني
تسلم اديب تابت الدائرة طلب مني تويل وظيفة
سكرتري الدائرة والشؤون االدارية وتوزيع االعامل
عىل املوظفني ،مشددا عىل ان تصبح املحفوظات

مرجعا ال يستغنى عنه يف االمن العام .جمعت
كل املذكرات العدلية واالحكام وطلبات التوقيف
الصادرة يف حق املطلوبني .بقيت يف املحفوظات
اربع سنوات .عندما نقل مقر االمن العام اىل
ساحة الربج يف الرسايا الصغرية ،وكانت تعرف
بدائرة التحري يف ساحة الشهداء ،تسلم املؤسسة
االمري فريد شهاب ،فنقلني اىل امانة رسه بعدما
بلغ اليه حسن تنظيم عميل .كانت الوظيفة
تتضمن بعض االعامل ذات الطابع الرسي.
استمررت يف العمل سنتي  1948و .1949بعد
ذلك عينت رئيسا لشعبة االحزاب غري املرخصة.
لكن الحكومة ما لبثت ان الغت هذه الشعبة،
فتسلمت جهاز مراقبة االجانب واقامتهم،
وانشأنا بطاقة دخول االجنبي وخروجه .ثم
توليت مسؤولية شعبة الفنانني االجانب ،ومل
يكن فيها جداول او مستندات ،وبقيت فيها
اربع سنوات تعلمت خاللها االنكليزية يف معهد
متخصص باالدارة ،اىل جانب الفرنسية التي كنت
اتقنها ،ألن النسبة الساحقة من االجانب مل
تكن تتكلم العربية وال الفرنسية .قمت بتنظيم
العمل ،ووضعت الجداول واملستندات الخاصة
بكل اجنبي .بعد تلك الفرتة صدرت تعديالت
ومناقالت فتسلمت دائرة االجانب ،وقررت

شددت على ان تصبح
املحفوظات مرجعا
ال يستغنى عنه في
االمن العام

املفوض املمتاز املتقاعد عبده زغيب.

وضع قانون خاص لتنظيم عملهم وفق االصول
والقواعد القانونية .طلبت من السفراء والقناصل
املعتمدين يف بريوت نسخا عن قوانني االجانب
املوجودة يف بالدهم .انجزت عام  1962مرشوع
قانون االجانب ،ورفعته اىل وزير الداخلية انذاك

كامل جنبالط .لكن مجلس الوزراء رفض اقرار
املرشوع الذي كان يعترب العريب اجنبيا .بعد
محاولة االنقالب التي نفذها الحزب السوري
القومي االجتامعي عام  ،1961قررت الحكومة
اعادة البحث يف املرشوع ،فشكلت لجنة ومن
وزراء الداخلية كامل جنبالط والخارجية فؤاد
بطرس والعدل فيليب تقال ،واستدعوين للبحث
يف ذلك املرشوع .بعد ايام وافقوا عليه من دون

اي تعديل ،وما لبث ان حظي مبوافقة مجلس
النواب ايضا ،وال يزال يعمل به حتى اليوم مع
بعض التعديالت الطفيفة .كان مدير االمن
العام توفيق جلبوط احتاط الحتامل ان تطلب
الحكومة منا املراسيم التطبيقية للقانون ،فقمنا
قبل اقراره رسميا باعدادها ،وارسلتها اىل وزير
الداخلية فوافق عليها بال تردد .فعال عندما اقر
القانون طلبت الحكومة وضع مراسيم تطبيقية

له ،فكانت املراسيم تلك جاهزة ،واقرت خالل
فرتة قصرية بال تعديالت" .استقال املفوض زغيب
من املؤسسة يف  .1988 /10/10يلخص تجربته
ونصيحته للموظفني الجدد بالقول" :مل اتسلم اي
وظيفة خارج مركز قيادة االمن العام ،ال يف املطار
وال عند الحدود الربية او البحرية ،لكنني تعاملت
مع كل رؤسايئ واملوظفني التابعني يل واملواطنني
بكل ادب واخالق .هكذا نجحت يف وظيفتي".

كساب :عملنا في ظروف صعبة
ولم نشتك او نحتج
التحق املفوض املتقاعد فارس كساب بسلك االمن
العام سنة  1961برتبة مفتش ثان ،وبقي يف الرتبة
ذاتها قرابة  13سنة ،مل يأخذ فيها مأذونية وان
ليوم واحد .خدم  30سنة ،متنقال بني مطاري
بريوت ورياق ومراكز املصنع والعبودية والقاع
وبعلبك والعريضة ،ثم يف دائرة االجانب ،وخرج
"عىل السن" يف الـ  52من عمره عام  1989يف
ظروف صعبة وسيئة كام يقول.
يروي ابرز محطات عمله وتجاربه" :اصعبها كانت
يف مركز املصنع بعد انتشار السالح الفلسطيني يف
لبنان عام  ،1965ال سيام يف املنطقة الحدودية.
كانت ظروف عملنا صعبة ،سواء لجهة كيفية
التعامل مع املسلحني الذين كانوا يتسللون عرب
الحدود اىل لبنان ويزعجوننا بترصفات غري مألوفة
وخارجة عن القانون ،او لجهة طبيعة العمل
والخدمة اليومية ،وكانت ليل نهار بال توقف
احيانا".
يضيف" :عديد االمن العام كان وقتها يف كل لبنان
 800عنرص ،وكان رئيس املركز او الدائرة برتبة
مفتش اول ،وكان عددنا يف مركز املصنع نحو
 40موظفا ،وحركة العبور كثيفة جدا بني لبنان
وسوريا ،خصوصا خالل الصيف وايام االحاد لزيارة
سيدة صيدنايا ،عدا حركة العامل السوريني الذين
اعتقد ان عددهم يفوق عددهم يف زمننا الحايل
بخمس مرات ،طبعا يف االحوال العادية .كانت
االعامل الورقية كثيفة ومنهكة ،لكنني متكنت من
وضع ارشيف خاص ومنظم ملركز العبودية املصنع
اتالف املعامالت وفقدانها ،واذا كان العمل يف

مركز املصنع " ْفالحة" ،فقد كان يف مطار بريوت
اشغاال شاقة .علام انني عملت يف املطار من
عام  1972حتى عام  ،1983ومل انقطع يوما عنه
رغم بعد املسافة عن بيتي ،وصعوبة العبور بني
املناطق بسبب وجود الحواجز املسلحة وقطع
الطرق والخطف والقتل عىل الهوية .ناهيك بفرتة
االجتياح االرسائييل للبنان صيف  ،1982حيث
انقطعت عن العمل مدة شهر تقريبا عملت
خاللها يف مركز مطار رياق بعد فتحه موقتا
امام املسافرين .ثم عدت اىل مطار بريوت بعد
استئناف العمل فيه .وقد كان العمل شاقا الن
حركة املسافرين فيه كبرية جدا ،وكانت رشكات
اجنبية كثرية تعمل فيه قبل الحرب ،عدا انه كان
آنذاك محطة مهمة يف املنطقة".
يروي كساب ايضا انه متكن خالل عمله من
انجاز الكثري من االعامل املهمة "منها القبض عىل
عصابة دامناركية لتهريب االموال ،وعصابة تهريب
معلومات رسية من لبنان اىل الخارج عرب سوريا،
عدا اعتقال عصابات الرسقة وتهريب املخدرات
عرب الحدود .لكننا ال نعترب هذه انجازات او
بطوالت ،بل كان هذا واجبنا قمنا به .كنا نخدم
مثاين ساعات ال نقوم خاللها عن الكريس لكرثة
ضغط العمل .انا افخر ايضا بانني تعرفت اىل
االمام السيد موىس الصدر من خالل عميل يف
املطار .كنت ارافقه اىل الطائرة ،وكنت آخر َمن
شاهده قبل سفره .اذكر مرة ان احد املغرتبني
املسافرين اضاع حقيبته يف املطار ،وبقيت لدينا
قرابة سنتني مل يلمسها احد ،اىل ان عاد صاحبها

وضعت ارشيفا منظما
ملركز العبودية يمنع
اتالف املعامالت

املفوض املتقاعد فارس كساب.

وفتحها ووجد محتوياتها موجودة كاملة ،من
ضمنها خمسة كيلوغرامات من الذهب".
عن تقييمه حقبة عمله قبل التقاعد واملرحلة
الحالية ،يقول كساب" :عملنا ثالثني سنة وخرجنا
بتعويض قدره مليونا لرية لبنانية ،وهومبلغ هزيل
جدا مقارنة بنوعية العمل وسنوات الخدمة ،لكننا
مل نشتك ومل نحتج .بعد التقاعد عملت يف الزراعة
يف بلديت الكفري يف حاصبيا ،وانتخبت رئيسا لبلديتها
ملدة ثالث سنوات .اشكر املدير العام السابق اللواء
جميل السيد النه امن لنا الكثري من الحاجات،
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ال سيام انشاء صيدلية خاصة لالمن العام.
كنا نحتار من اين نأيت بالدواء .لكنني ارى ان
مثة تعقيدات يف انجاز بعض املعامالت االدارية،
رمبا بسبب كرثة الطلب والضغط والظروف
الراهنة .كام انني افضل توسيع الالمركزية يف
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العمل وتوزيعه عىل املناطق ،مع ان خدمة
انجاز املعامالت عرب الربيد اراحت الناس كثريا من
تعقيداتها يف املراكز .من التطور املهم الذي حصل،
رسعة ترقيات الضباط والرتباء واالفراد .يف ايامنا
كنا نبقى يف الرتبة والراتب سنوات طويلة ،عدا ان

املكننة سهلت املعامالت والعمل كثريا من حيث
الوقت واالنتاجية" .يختم" :نصيحتي اىل الجيل
الجديد التعاطي االخالقي مع الناس ،وتسهيل
امورهم ومعامالتهم ،والتزام املناقبية ليكون قدوة
لغريه .نحن عملنا مع الناس ولخدمتهم".

السبع اعني :مؤسسة االمن العام
صارت محترمة

روى املفوض املتقاعد محمد السبع اعني انه دخل بالفصائل الفلسطينية ،وذلك نتيجة عالقتي
اىل االمن العام سنة  ،1953يف عهد الرئيس كميل بشخص فلسطيني بسيط ومسكني كنت اعطف
شمعون ،وكان االمري فريد شهاب مديرا له .عارص عليه واكلفه بعض االشغال يف املبنى الذي اسكنه.
"ثورة  "1958والحرب االهلية من عام  1975حتى آملني هذا السؤال ،النه يدل عىل تشكيك ّيف ويف
استقالته .تسلم وظائف يف دوائر املطار واملرفأ عميل ووطنيتي .رددت خطيا وطلبت اجراء
والحدود الربية يف العبودية والقاع ،عدا وظائف تحقيق موسع يف عالقتي مع هذا الرجل ،واذا ثبت
ادارية يف املركز الرئييس .استقال عام  1983بعد ارتباطي بعالقة مشبوهة بالفصائل يتم طردي من
 30سنة و 15يوما يف الخدمة بسبب الظروف العمل بال اي تعويض .رد انه كان يختربين ،وامر
التي كانت متر فيها البالد خالل الحرب ،وبعد بتعييني يف مركز جديد مهم قريب منه نتيجة
صدور مرسوم قدم حوافز مالية للراغبني يف تقديم الثقة التي اوالين اياها".
استقاالتهم.
يقول السبع اعني انه التحق مبركز العبودية يف
يقول" :احتسبت قيمة التعويض الذي ساقبضه بداية "ثورة  "1958مع مقتل الصحايف نسيب
من الحوافز ،ووجدت انه سيكون مبلغا كبريا املتني و"توقعت يومها ان تتحول االحداث
يغنيني يف ذاك الوقت ،فرغبت يف تقديم اىل طائفية ومذهبية ،وكان ظني يف محله .يف
استقالتي ،خصوصا وان الفوىض يف البالد بسبب مكتب العبودية ،احتجزنا اشهرا طويلة ،وحاول
الحرب والظروف الصعبة املحيطة باالمن العام مل ثالثة مسلحني رسقة ورشة بناء قرب مركزنا
تعد مناسبة للعمل .كل هذه العوامل شجعتني فواجهتهم وصادرت بندقية من احدهم .عندما
عىل االستقالة .لكن املدير آنذاك زاهي البستاين تأزمت االوضاع االمنية ،تعرضت مراكز الجامرك
استدعاين وطلب مني البقاء ،النه يعرفني جيدا والدرك لهجوم من مسلحني ،لكنهم مل يقرتبوا
ويعرف نوعية عميل واخاليص .قلت له :اريد من مركز االمن العام .كنت نتيجة الحصار عىل
ان احصل عىل مال حالل كثري يأتيني ألنني ال املركز وانقطاع املواصالت استخدم اموال الطوابع
امد يدي اىل احد .رد :اعرف ذلك جيدا .ماذا االمريية التي كنا نضعها عىل معامالت املسافرين
ينقصك هنا؟ قلت :الرتقيات .ال تتم عىل نحو لرشاء طوابع من دون اللجوء اىل املركز .بعدما
صحيح ،وكانت اجريت امتحانات ودورات ترقية ،اضطررنا اىل ترك املركز دفنت الطوابع يف حفرة يف
لكن الظروف مل تسعفني ،وطلبت من البستاين االرض مع كل املستندات ،وعدنا اىل بريوت حيث
املوافقة عىل استقالتي فوافق".
خضعت للتحقيق حول مصري االموال والطوابع،
يضيف" :عملت بعد االستقالة فرتة وجيزة نائبا وارادوا حسم املبلغ من راتبي ،لكنني طلبت
للمدير يف "مؤسسة صائب سالم للثقافة والتعليم مواجهة مدير االمن العام وكان يومها املقدم
العايل" ،ثم يف قطاع البناء ،ثم مدققا لغويا يف توفيق جلبوط ،ورشحت له الظروف التي مررنا
تلفزيون لبنان" .يتحدث عن واقعة حصلت بينه فيها ،وكيف ترصفت مبال الطوابع ،فتفهم االمر،
والبستاين وطدت الثقة بينهام" :نتيجة اجواء وعرف الغاية الحقيقية مام قمت به".
العمل والعالقة بني العسكريني ،سألني املدير عن الفارق يف االمن العام بني االمس واليوم يقول
البستاين مرة خالل الحرب اذا كانت يل عالقة السبع اعني" :االن مثة مكاتب ومراكز مجهزة

قديما لم تكن هناك ثقة
باالمن العام ،اما االن فهو
مؤسسة محترمة

املفوض املتقاعد محمد السبع اعني.

للضباط والعنارص ،اما يف ايامنا فكانت املراكز غري
مالمئة ومل يكن احد يسأل ويهتم بسبب الظروف
الصعبة للبلد .اليوم بات الضابط محرتما ،وهناك
تقدير للعسكري واهتامم بالعمل وتجهيزات
حديثة ،اما يف ايامنا عندما كنت يف مركز امن
عام القاع ،كانت امامي طاولة عتيقة وكريس
رسة حديد للنوم .مل يكن املركز مجهزا
وثالثة ا ّ
باملستلزمات الرضورية لالقامة فيه حتى .كذلك
اختلفت طرق العمل كثريا ،لكن يبقى املهم نوعية
الشخص الذي يقوم بالعمل .هل يعمل باخالص
ونشاط ام ال".
يضيف" :قدميا مل تكن هناك ثقة باالمن العام.
اما االن فهو مؤسسة محرتمة لها تقديرها ،وصار
ضباطها محرتمني من كل الناس .الكل يأخذ
حقوقه عسكريني ومواطنني".

INDEVCO AD
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تحقيق
منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

جهوزية تامة لتحصين األمن بأبعاده ك ّلها

األمن العام يطلق آلية جديدة للترقيات

يف  16ترشين االول  ،2014اصدر املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم قرارا اعاد درس آلية اعداد الرتقيات يف االمن العام
وتقييم ابحاثها .اكبت لجنة متخصصة ضمت اساتذة جامعيني
وضباطا قادة يف املديرية عىل وضع آلية جديدة تحايك احدث
املعايري العاملية ،مبا يتالءم ودور االمن العام ومهامته .يف  6آذار
 2015وضعت اآللية موضع التطبيق
اي اسس ومعايري اعتمدتها لجنة االساتذة والضباط يف اعداد االبحاث يف االمن
العام عند وضعها آلية الرتقيات الجديدة؟ اي قواعد علمية انطوت عليها،
ويفرتض بالضابط املرشح اعتامدها؟ اي تجاوب ابداه الضباط والعسكريون مع
مهمة اللجنة من خالل محارضات خصصت لرشحها؟
بضعة اسئلة حملتها "االمن العام" اىل رئيس اللجنة العميد الركن روالن ابوجودة
ورئيس قسم علوم الكيمياء وعلوم الحياة واالرض يف جامعة الروح القدس يف
الكسليك االستاذ املحارض يف مادة منهجية البحث العلمي الدكتور وليد حرب
واالستاذ املحارض يف مادة منهجية البحث العلمي املتخصص يف التوثيق واالرشفة
الدكتور محمد قبييس.

ابو جودة :رفع مستوى الكفاية
لدى ضباط االمن العام وعسكرييه
يقول رئيس اللجنة العميد الركن
روالن ابو جودة" :مثة اهداف عدة
ميكن وضعها تحت عنوانني اساسيني.
االول استكامل تطبيق خطة التطوير
االسرتاتيجي لالمن العام ،والثاين جعله يف
جهوزية تامة لتحصني االمن بكل ابعاده،
وهو ال يقترص اليوم عىل الشق االمني
التقليدي فحسب ،بل يتعداه ليشمل
االمن االقتصادي والسيايس واالجتامعي
والبيئي والتكنولوجي .لكل من هذه
االنواع تأثريه الكبري عىل االمن يف مفهومه

التقليدي .تاليا عىل استقرار املجتمع
وتطوره .عىل سبيل املثال ،اذا كان
االمن االقتصادي يف خطر ،سيشكل ارضا
خصبة لدفع االنسان يف اتجاه االجرام او
التطرف وغري ذلك من العناوين الخطرية.
انطالقا من هذه الرؤية االسرتاتيجية
المن املجتمع والوطن ،كان تعاوننا مع
عدد من الجامعات اللبنانية العريقة
بهدف وضع آلية ترقيات تساهم يف رفع
مستوى الكفايات لدى ضباط االمن العام
وعسكرييه ،مبا يجعلهم قادرين عىل اداء

دور ايجايب يف تعزيز االمن بكل وجوهه
الحديثة ،واستكشاف االخطار التي
تحدق باملجتمع والدولة ،ووضع خطط
لجبهها تطبيقا لثقافة االمن االستباقي
وتعزيزا له".
■ ماذا تتضمن آلية الرتقيات الجديدة
من تقنيات؟
□ ال يتسع املجال لتعدادها .امنا ميكن
االشارة اىل خطوطها العريضة .من
املعلوم انه عندما يستويف الضابط رشط

القدم إضافة إىل رشوط الخدمة التي
تؤهله للرتقية اىل رتبة اعىل يفرتض به،
استنادا اىل القوانني والتعليامت ،اجتياز
امتحان كفاية .يعترب اعداد بحث علمي
ومناقشته امام لجنة التقييم مثابة جوهر
امتحان الكفاية .بحسب اآللية الجديدة
سيكلف كل ضابط مرشح للرتقية اآليت:
• اقرتاح ثالثة مواضيع للبحث الخطي
يتم اختيارها باالفضلية ،ضمن مجاالت
عدة تهم الوطن بكل ابعاده االجتامعية
واالمنية والسياسية واالقتصادية
والقانونية وسواها ،كاالمن ،النظام،
حقوق االنسان ،االعالم ،االجانب،
االسلحة .من ثم يرفعها مرفقة برشح
مقتضب عن املواضيع التي اختارها.
• اختيار ضابط قائد ،من غري اعضاء
لجنة التقييم االصليني واالحتياط،
والتنسيق معه مسبقا لالرشاف عىل بحثه
ومتابعته يف اعداده اىل حني االنتهاء منه،
ومناقشته امام لجنة التقييم.
• اعداد البحث الذي تم اعتامده نهائيا
من بني املواضيع الثالثة التي اختارها
املرشح اساسا ،يف صيغته النهائية ضمن
مهلة محددة ،وايداعه لجنة التقييم عرب
التسلسل االداري .يدرس اعضاء اللجنة
البحث ،كل عىل حدة ،ويضع كل منهم
تقييمه االويل لتقدم كلها اىل رئيس اللجنة
لدرسها خالل اجتامع تعقده اللجنة لهذه
الغاية ،حيث يتم وضع املالحظات لجهة
قبول البحث او تحديد النقاط الواجب
عىل املرشح تحسينها او تعديلها ،وذلك
قبل موعد جلسة املناقشة التي يحددها
رئيس اللجنة.
• خالل املناقشة يقدم املرشح
عرضا شفهيا عن موضوع البحث
 ،PRESENTATIONويرشح خالله
املشكالت والصعوبات ،ويبدي رأيه
لناحية االستفادة من البحث يف اي من
املجاالت .يف نهاية املطاف ترفع اللجنة،
بحسب التسلسل االداري ،النتيجة
النهائية لكل االبحاث مشفوعة بكل
اآلراء والتفاصيل التي رافقت التقييم اىل

املدير العام لالمن العام ،فيتم التدقيق
يف تفاصيلها يف مجلس القيادة متهيدا
الصدار النتائج النهائية .هنا ال بد من لن يحوز الترقية اال مَ ن
االشارة اىل ان كل مراحل تطبيق اآللية يثبت انه كفي ،واللواء
الجديدة منظمة عىل نحو يستحيل التأثري ابراهيم يتابع االمر يوميا
من اي كان عىل النتيجة ،مبا يضمن اعىل
معايري الشفافية والحياد واملوضوعية.
■ كيف يستطيع الضابط املرشح معرفة
املسائل االساسية والشكلية املطلوب
توافرها ضمن بحثه يك يتحرض لها؟
□ لهذه الغاية اصدرنا دليل اعداد البحث
الخاص بالرتقيات وعممناه .كذلك نظمنا
وال نزال محارضات لرشح تفاصيل اآللية
واهدافها اآلنية واالسرتاتيجية ومناقشتها.
■ ماذا يتضمن الدليل؟
□ كل ما من شأنه مساعدة الضابط عىل
بدء بحثه وارشاده اىل كيفية كتابة رسالته
وتقدميها عىل نحو افضل .اضافة اىل
عرض مشكلة الدراسة واهميتها ،تحديد
اهدافها ،املنهجية واملواد وطرق العمل،
سبل درس املشكلة واملواد واالدوات
املستعملة ،النتائج التي تم التوصل
اليها من خالل درس املشكلة ،مرورا
باالستنتاجات والتوصيات واالقرتاحات وما
اىل هنالك من تفاصيل ،وصوال اىل طريقة
توثيق املراجع التي استند اليها البحث مبا
يتيح استمراره الحقا ،ويجعل منه مرجعا
علميا ميكن االستناد اليه من الباحثني
االخرين يف االمن العام وسواها من
املؤسسات العسكرية واالمنية واملعاهد
والجامعات.
■ هل ستطبق اآللية عىل ترقيات كل
رتب العسكريني ضمن املديرية ام
ستقترص عىل رتب محددة فقط؟
□ هي منهجية علمية حديثة مرنة بحيث
ميكن تطبيقها عىل امتحانات كل الرتب
من دون استثناء ،مع بعض التعديالت
الطفيفة التي ترتبط بخصوصيات كل
رتبة .يف املرحلة االوىل سيبدأ تطبيقها

العميد الركن روالن ابوجودة.

عىل ترقيات الضباط االعوان اىل ضباط
قادة ،والحقا عىل ترقيات الضباط القادة
اىل ضباط عامني وما اىل هنالك.
■ هل سرنى حاالت رسوب يف امتحانات
الرتقية؟
□ معيار استحقاق الرتقية هو النجاح
يف امتحان الكفاية .لن يحوز الرتقية اال
َمن يثبت باجتهاده انه كفي ومتمكن.
هذا االمر محط متابعة يومية من اللواء
ابراهيم.
■ اآللية الجديدة هل هي قريبة اىل
آليات يعتمدها جيش عريب او غريب؟
□ يف اختصار ،قاربنا كل آليات الرتقيات
الحديثة املعتمدة لدى الجيوش
واملؤسسات االمنية واالدارية واالكادميية
الناجحة .يف ضوء الواقع اللبناين بكل
ابعاده والدور الوطني االسرتاتيجي
لالمن العام ،وضعنا آلية خاصة بنا ال
تتطابق مع سواها .تتسم باملرونة .بني
فرتة واخرى نجري اعادة تقييم لها
لتعديلها او تطويرها كلام دعت الحاجة
اىل ذلك.
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حرب :آلية ترقيات حديثة
تراعي املعايير العاملية
يقول الدكتور وليد حرب" :اطلعت اللجنة
عىل معظم آليات اعداد وتقييم االبحاث
املطبقة لدى احدث الجيوش واملؤسسات
االمنية واملدنية وانجحها يف العامل ،ومحليا
لدى الجيش اللبناين وجامعة القديس يوسف
وجامعة الروح القدس وجامعات خاصة
اخرى .بعد عرضها وتحليلها ومناقشتها
مقاربة بدور االمن العام ومهامته ،خلصنا
اىل مسودة آلية ترقيات حديثة تراعي اعىل
املعايري العاملية املطبقة يف البحث العلمي،
مبا يتناسب مع الواقع اللبناين بكل معطياته،
ومع طبيعة دور االمن العام ومهامته،
وخطة التحديث والتطوير االسرتاتيجية التي
وضعها اللواء عباس ابراهيم".
■ طبقا لآللية الجديدة ،ما هو التغيري الذي

سيطاول البحث العلمي الذي يعترب اساس
امتحان الرتقية؟
□ باعتامدها سيتحول البحث العلمي الذي البحث العلمي للضابط
يعده الضابط املرشح للرتقية من مجرد املرشح للترقية سيتحول
بحث تقليدي اىل مرجع علمي شامل ،الى مرجع شامل
يتضمن عرض املشكلة موضوع البحث،
الحلول السابقة املعتمدة محليا وعامليا
بكل معطياتها السياسية واالجتامعية
واالقتصادية وما اىل هنالك ،انتهاء بتقديم
اقرتاحات الحلول العلمية والعمالنية لها يف
صيغة قابلة للتطبيق الفوري .اي ان البحث
سيكون مثابة خطة تطوير علمية وواقعية
متكاملة اىل حد بعيد .بذلك سيغدو الضابط
املرشح رشيكا اساسيا يف السعي اىل تطوير الدكتور وليد حرب.
املديرية واملجتمع والوطن ،ويف استنباط
الحلول للمشكالت التي تواجهها.

قبيسي :مركز االبحاث االستراتيجية
سيشكل ثروة فكرية وطنية

يتحدث الدكتور محمد قبييس عن تفاعل
ضباط االمن العام وعسكرييه مع اآللية
الجديدة ،قائال" :بداية ال بد من االشارة اىل انني
اعجبت جدا مبستوى الرقي الثقايف والعلمي
املوجود لدى ضباط االمن العام وعسكرييه.
كلمة حق تقال ان االمن العام يشهد نهضة
ثقافية وفكرية وعلمية عىل كل املستويات ،مل
اكن الدركها لوال االحتكاك املبارش مع ضباطه
وعسكرييه من خالل املحارضات التي متيزت
بالنقاش العلمي الذي يرقى اىل حدود جعلتني
اتحسس انني اتناقش مع متخصصني باعىل
الدرجات العلمية االكادميية ،ال مع اشخاص
القي محارضة امامهم .معرفتهم بكل تفاصيل
آليات الرتقيات عموما ،وما رافقها من تطور،
وما تهدف اىل تحقيقه من نتائج ،جعلتهم
يتقبلون اعتامد اآللية الجديدة للتطوير
والتحديث بحامسة وشغف".

■ ما هو تقوميك لآللية الجديدة؟
□ بفضل ما ستؤمنه مستقبال من ابحاث
علمية اكادميية ترتكز عىل التجارب اللبنانية
والعربية والعاملية ،يف ضوء املعطيات
الواقعية والقانونية التي رافقت او ترافق
كل تجربة عىل حدة ،وما ستعالجه من
مواضيع امنية وعسكرية واقتصادية
وسياسية واجتامعية تعترب اساسية يف
صلب بناء الدولة واملجتمع وتطورهام ،وما
ستقرتحه من حلول متكاملة للمشكالت
املوجودة ،فان املديرية العامة لالمن العام
ستكون من اوىل املؤسسات االمنية واالدارية
والعسكرية يف لبنان والعامل العريب التي
سيكون لديها مركز لالبحاث االسرتاتيجية
عىل كل الصعد .سيشكل ذلك ثروة فكرية
ووطنية تضع لبنان عىل طريق الدول االكرث
تطورا يف العامل يف هذا املجال".

اآللية ستؤمن ابحاثا علمية
اكاديمية ،ترتكز على
التجارب العربية والعاملية

الدكتور محمد قبييس.
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قضية
منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

كيف يقرأ القانون اإلجراءات ويح ّدد المسؤوليات؟

حق الحضانة واإلذن بالسفر
األوالد بني ّ

يبنى الزواج عىل الحب ،او عىل التفاهم واالنسجام ،او عىل املصلحة بوجوهها
املختلفة .وقد ينقيض بانتهاء الحب والتفاهم واملصلحة ،فيحصل انفصال
الزوجني بعضهام عن بعض بطالق او هجر .لكن املشكلة الحقيقية تبدأ حني
تنطلق مرحلة تحديد حضانة االبناء وتفاصيلها الدقيقة
قد يشاء القدر ان يكون الزواج امثر بنني
وبنات هم زينة الحياة .هنا يطرح موضوع
حضانة هذه الزينة الطفولية عىل نار
حامية .هل تكون الحضانة لالم ام لالب؟
وفق اية رشوط؟ َمن يتكفل نفقاتها؟ ما
هي مدتها؟ كيف تنتهي؟ َمن منهام مينح
اذن السفر للقارص؟
هذا ما سنحاول االجابة عنه من خالل
التطرق اىل اهم االحكام القانونية التي
ترعى "حضانة االوالد" لدى الطوائف
اللبنانية جميعها ،تبعا لآليت:

اوال :تعريف الحضانة
الحضانة تعني تربية الطفل ورعايته،
والقيام بشؤونه كلها من تأمني طعامه
وتدبري ملبسه ونومه واالهتامم بنظافته يف
سن معينة.
ثانيا :نفقة الحضانة
تقع نفقة الحضانة عند الطوائف جميعا
عىل عاتق االب.

 1عند الدروز :سبع سنوات للذكر ،وتسعسنوات لالنثى.
 2عند السنة 12 :سنة للذكر واالنثى عىلالسواء.
 3عند الشيعة الجعفرية :سنتان للذكرالنقضاء مدة الرضاعة ،وسبع سنوات
لالنثى.
 4عند الكاثوليك :مل تحدد الطائفةالكاثوليكية مدة الحضانة ،بالتايل يبقى
للمحكمة ان تحدد املدة وفق مصلحة
الولد .اما يف حال الهجر ،فالحضانة تكون
للزوج الربيء.
 5عند االرثوذكس 14 :سنة للذكر ،و15سنة لالنثى.
 6عند االنجيليني :من انتهاء زمن الرضاعةاىل ان يكمل الذكر  12سنة ،واالنثى  13سنة.

شغل ،ال تثبت الحضانة له.
 3ان تكون الحاضنة امينة عىل اخالقاملحضون ،وكذلك الحاضن يف حال كان
يسء السلوك.
 4ان ال تتزوج مرة ثانية الن حقها يفالحضانة يسقط بالزواج.
 5ان ال تقيم بالولد يف بيت يترضر منهمعنويا او ماديا.
 6عدم تغري الدين عند الطوائف جميعا.اخريا تشرتط الطوائف املسيحية ،وكذلك
املذهب االسالمي الجعفري ،ان تكون
الحاضنة سليمة من االمراض السارية.
كذلك ينبغي ان تراعي دامئا مصلحة خامسا :حق رؤية الولد املحضون
املحضون.
 1ليس للحاضنة ان متنع االب من رؤيةابنه .لكنها ال تجرب عىل ارساله اليه يف
رابعا :مدة الحضانة عند الطوائف جميعا منزله ،بل اىل مكان ميكن لالب ان يراه فيه.
مدة حضانة االم لولدها تكون كاآليت:
 2ال يحق لالب ان مينع االم من رؤيةولدها وان انتهت مدة حضانتها الطفل.
هنا نشري اىل ان النصوص القانونية مل تحدد
الحد الزمني لرؤية الولد .لكن املعمول به
ان للزوج او للزوجة الحق يف رؤية الولد
مرة كل اسبوع .يتحتم عىل الحاضن متكني
نفقة الحضانة عند
الزوج االخر من رؤية الصغري تحت طائلة
الطوائف جميعا تقع
معاقبته (الحاضن املمتنع) بعقوبة:
على عاتق االب
• الحبس من ثالثة اشهر اىل سنتني.
االمن العام ساوى بني
• غرامة ترتاوح بني  20الفا و 200الف
املرأة والرجل في حق منح
لرية لبنانية.

ثالثا :رشوط الحضانة
الرشوط التي يجب ان تتوافر يف الحاضن
او الحاضنة ،عند الطوائف جميعا ،هي:
 1البلوغ والعقل. 2القدرة عىل تربية املحضون وحفظهورعاية شؤونه .اذا كان الحاضن (او االذن بسفر القاصر
الحاضنة) عاجزا عن القيام بذلك بسبب
عاهة ما ،او بسبب كرب السن او مرض او

سادسا :انتهاء مرحلة الحضانة وتاليا ضم
الصغري اىل والد

مرحلة الضم تبدأ بعد انتهاء مرحلة
الحضانة .حق الضم يعود اىل الرجل لدى
الطوائف جميعا .نشري هنا اىل الوضع
القانوين عند الشيعة ،وهو ان بلوغ الذكر
 15سنة واالنثى تسع سنوات ،يجعل حق
االختيار بني االم او االب .عند السنّة ال
خيار للولد ،اي انه ينزع من االم ويضم اىل
االب .اما عند الطوائف املسيحية ،فان قرار
الضم يعود تقديره اىل املحكمة.
سابعا :بالنسبة اىل اذن سفر القارص
املحضون
يف املايض كان اذن سفر القارص دون سبع

سنوات يعطى مبوافقة االب واالم معا .اما
القارص بني  7و 18سنة ،فاالذن بسفره كان
محصورا بوالده فقط ،من دون اي اعتبار
لرأي االم .وبهدف تكريس املساواة بني املرأة
والرجل يف كل ما يتصل مبسؤوليات االمن
العام ومهامته ،اصدر اللواء عباس ابراهيم
يف  11كانون االول  2013تعليامت قضت
بتكريس القاعدة اآلتية :اما موافقة االب واالم
معا عىل اذن سفر القارص دون  18سنة ،او
ان يربز احدهام قرارا صادرا عن السلطة
القضائية املختصة يعطيه حق منح االذن
مبفرده .بذلك اصبح منح جواز السفر اللبناين
لقارص دون  18سنة يخضع لالحكام اآلتية:

بصورة الزامية ،يجب اخذ موافقة والد
القارص ووالدته وتوقيعهام عىل كل طلب
جواز سفر لقارص دون  18سنة ،وذلك:
• امام املختار الذي يصادق عىل توقيع كل
منهام عىل حدة.
• او امام عسكري االمن العام يف املركز
االقليمي الذي يتسلم الطلب ويصادق عىل
التوقيع .يف حال وفاة الوالدين او احدهام،
او يف حال الطالق او الهجر ،يعود حق
االذن بالسفر وتوقيع الطلب اىل َمن يحل
محله قانونا بناء عىل حكم قضايئ مصادق
عليه من املرجع املختص يف تاريخ ال يعود
اىل اكرث من سنة.
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تحقيق

اختصاص نوعي عام ،مالحقة كل انواع
الجرائم وتوقيف املجرمني يف ارشاف القضاء
املختص.

منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com
رئيس مركز امن عام الزهراين االقليمي الرائد عيل قطيش.

مركز أمن عام الزهراني اإلقليمي:

توقيف إرهابيني ومكافحة الكفالء الوهميني
من توقيف متورطني يف التحضري العامل ارهابية ،اىل القاء القبض عىل  60مطلوبا
للعدالة مبوجب مذكرات توقيف ،انتهاء بتحقيق نتائج استثنائية عىل صعيد
مكافحة ظاهرة الكفالء الوهميني وسواها ،انجازات مركز امن عام الزهراين
االقليمي يف موازاة تلك االدارية التي سهلت معامالت املواطنني
من نهر الزهراين شامال اىل نهر القاعية
جنوبا ،ومن بلدات كوثرية السياد واملروانية
وخرطوم رشقا حتى الرصفند وعدلون
والخرايب غربا 19 ،بلدة كان ابناؤها
واملقيمون فيها يتكبدون عناء االنتقال اىل
مدينة صيدا ،اقرب مركز لالمن العام اليهم،
النجاز معامالتهم .مع استحداث مركز امن
عام الزهراين االقليمي عام  ،2012اصبحت
مهمتهم اسهل.
“االمن العام” زارت املركز والتقت رئيسه
الرائد عيل قطيش متحدثا عن وقع استحداثه
يف نفوس ابناء املنطقة واملقيمني فيها:
“الجميع ابدى ترحيبا عارما باملركز .افتتاحه
جعلهم يشعرون بان املديرية العامة لالمن
العام تهتم بهم ،وتسعى اىل تسهيل انجاز
معامالتهم وتوفري مشقة انتقالهم من بلداتهم
اىل مدينة صيدا .قرب املركز من منازلهم
والدوريات االمنية املكثفة التي نجريها
لضبط االمن ،زادا من شعورهم بالطامنينة
اكرث فاكرث .تبدي الفاعليات والبلديات يف
املنطقة التعاون والتنسيق معنا ،السيام
اتحاد بلديات ساحل الزهراين الذي كانت له
مساهمة فاعلة يف استحداث هذا املركز”.
ومم تتألف
■ ملَن يتبع املركز ادارياّ ،
هيكليته؟

□هو احد املراكز التابعة لدائرة امن عام
الجنوب االوىل ومركزها يف رسايا صيدا
الحكومية .اىل رئاسته ،تضم هيكليته
التنظيمية اربع شعب هي امانة الرس،
والعرب واالجانب ،والجوازات اللبنانية،
والتحقيق واالستقصاء.
■ ما هو النطاق االداري والجغرايف لعمله؟
□ يشمل نطاق عمل املركز  19بلدة:
انصارية ،اللوبية ،بابلية ،تفاحتا ،السكسكية،
الرصفند ،عدلون ،العدوسية ،الغسانية،
خرطوم ،قعقعية الصنوبر ،كوثرية السياد،
املروانية ،النجارية ،البيسارية ،اغزي،
الخرايب ،الزرارية ،الحجة .ال بد من االشارة
اىل ان املنطقة التي يقع فيها مقر املركز
اشتهرت باسم الزهراين لوجود نهر الزهراين
ومصفاة الزهراين ضمن نطاقها .لكن املركز
موجود عقاريا يف الرصفند.

يضم املركز  12كونتوارا
الستعجال املعامالت ومنع
انتظار املواطنني

■ ما هي مهامته ومسؤولياته بحسب
القوانني؟
□ اسوة مبراكز االمن العام االقليمية ،تناط
به مهامت ومسؤوليات ادارية وامنية كثرية،
ميكن اختصارها بالقول اننا نقوم ضمن
النطاق االداري للمركز بكل االعامل واملهامت
التي توليها القوانني النافذة للمديرية العامة
لالمن العام .نذكر منها عىل سبيل املثال:
منح جوازات السفر اللبنانية ،انجاز تجديد
جوازات املرور ملكتومي القيد وفئة قيد
الدرس ،وثائق السفر الفلسطينية ،االقامات
السنوية للرعايا العرب واالجانب ،اقامات
املجاملة ،االقامة السنوية ،طلبات نقل
الكفالة ،طلبات تحويل السامت من سياحية
اىل عمل ،طلبات املصادقة عىل صور جوازات
السفر اللبنانية ،طلبات اضافة مهنة عىل
جواز السفر.
متابعة اوضاع العرب واالجانب واقامتهم،
التحقيق يف طلبات فقدان جوازات السفر
او تلفها او رسقتها ،طلبات قيد املواليد،
اثبات النسب ،تصحيح وقوعات الهوية،
حرص االرث ،اثبات الوفاة ،التثبت من
صحة زواج ،اي طلبات رسمية اخرى تردنا
من القضاء املختص او من االدارات الرسمية
املعنية مثل دوائر االحوال الشخصية
وغريها.
اجراء دوريات امنية سيارة ومكافحة كل
ما ميس االمن عرب مراقبة شبكات التخريب
ودعاة الفوىض واالضطرابات واالعامل
االرهابية ومس السلم االهيل .انجاز املهامت
املنوطة باالمن العام كضابطة عدلية ذات

مم يتألف مبنى املركز ومباذا يتميز؟
■ ّ
□ يتميز مقره بانه يقع يف منطقة قريبة
من كل بلدات ساحل الزهراين وقراه
وضواحيه .يتألف من عرش غرف ومكاتبه
مجهزة باجهزة كومبيوتر وبرامج العمل
املتطورة ،اضافة اىل سنرتال اتصاالت.
لدى دخول صاحب املعاملة يستقبله
عسكري عىل الباب الرشاده اىل الكونتوار
املخصص ملعاملته .يتضمن املركز 12
كونتوارا مخصصا الستقبال املعامالت وعدم
تأخري املواطنني .يراعي مبوقعه ومساحته
وتجهيزاته التقنية واللوجستية وتنظيمه
االداري اعىل معايري الخدمة العامة حتى
اصبح منوذجا يحتذى به.
■ هل كان لالعداد الكثيفة من الوافدين
السوريني اىل لبنان اثر كبري عىل عمل املركز؟
□ بالطبع ،ومن نواح عدة .عىل الصعيد
االداري تسجل االحصاءات  60اىل %70
من املعامالت التي ننجزها يوميا يف املركز،
وتفوق احيانا  300معاملة ،تعود اىل
مواطنني سوريني .عىل الصعيد االمني ،ما

قاعة االنتظار.

يقارب  55اىل  %72من املوقوفني يف جرائم
مختلفة يحملون الجنسية السورية .هنا ال
بد من االشارة اىل ان احصاءات البلديات
بينت قدوم ما يقارب  21الف شخص من
سوريا عقب االحداث الدائرة فيها واقامتهم
عىل نحو دائم او شبه دائم يف البلدات
والقرى التي تدخل ضمن نطاق عمل
املركز .يف االستنتاج ،بحسب لغة االرقام،
ميكننا القول ان ما يقارب  %65من عملنا
االداري واالمني يرتبط مبارشة بالوافدين
السوريني.
■ كيف انعكست االجراءات االخرية التي نظمت
دخول السوريني واقامتهم عىل عمل املركز؟
□ نسبيا بدأت اعداد املعامالت تخف
تدريجيا ،يف مقابل ازدياد ملحوظ يف اعداد
املوقوفني السوريني املخالفني لنظام االقامة
او الحائزين مستندات مزورة ،فضال عن تنام
كبري لظاهرة الكفالء الوهميني ،ما دفعنا اىل
اتخاذ اجراءات استثنائية ملكافحتها استنادا
اىل احكام القوانني النافذة .حققنا نتائج
الفتة عىل صعيد الحد من هذه الظاهرة
ضمن نطاق عمل املركز.
■ هل من انجازات تطويرية تحققت منذ
استحداث املركز؟

□ حققنا عددا كبريا من االنجازات يف
مجاالت عدة ،ابرزها:
خالل االشهر املنرصمة ،متكنا بالتنسيق
مع مكتب شؤون املعلومات يف املديرية
ويف ارشاف النيابة العامة املختصة ،من
توقيف  60مطلوبا مبوجب مذكرات قضائية
الرتكابهم جرائم مختلفة كالقتل والرسقة
واالحتيال والدخول خلسة والتزوير
واستعامل مزور وغريها ،وقد احيلوا عىل
القضاء املختص.
بعد تطبيق اجراءات تنظيم دخول الرعايا
السوريني اىل لبنان ،اوقفنا يف ارشاف النيابة
العامة عددا كبريا من لبنانيني وغري لبنانيني
كانوا ينشطون يف مجال تأمني كفالء وهميني
لعامل اجانب ،يف مقابل بدالت مالية
مرتفعة وتزويدهم مستندات مزورة .وقد
احيلوا عىل القضاء الجزايئ املختص.
توقيف عدد كبري من االجانب املخالفني
لنظام االقامة.
تجهيز املركز بسنرتال حديث ومتطور
لالتصاالت ،ساهم يف متابعة االعامل
ومعامالت املواطنني.
تعزيزه باعداد اضافية من العسكريني
ما ساعد عىل استعجال انجاز املعامالت،
وتفعيل الدوريات االمنية ضمن نطاقه
الجغرايف.
تزويده اجهزة كومبيوتر وبرامج تسهل آلية
العمل وتفعل االنتاجية من اجل خدمة
افضل الصحاب املعامالت.
مكافحة ظاهرة استغالل الوافدين السوريني
من بعض السامرسة عرب منعهم من الوجود
داخل قاعات املركز او يف محيطه.
تخصيص بعض غرف املركز الطباء االمن العام
الذين يقدمون لقاحات االطفال ومعاينات
الكشف عىل االسنان للعسكريني وعائالتهم
املقيمني ضمن نطاق عمل املركز ،ما خفف
عليهم مشقة االنتقال اىل مركز الدائرة يف
صيدا كام كانت الحال قبل اعتامدنا هذا
االجراء.
ايالء كل حالة انسانية او صحية صعبة
الي مواطن االولوية واالهتامم الالزم ،بناء
عىل توجيهات واضحة من اللواء عباس
ابراهيم.
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رئيس إتحاد بلديات ساحل الزهراني:
نفخر بأداء األمن العام وإنجازاته
خ ّلف التنسيق والتعاون بني مركز امن عام
الزهراين االقليمي واتحاد بلديات ساحل
الزهراين اصداء ايجابية يف املنطقة ،حملت
«االمن العام» عىل مقابلة رئيس االتحاد عيل
محمد مطر.
■ ما تقييمك الداء مركز امن عام الزهراين
االقليمي ودوره يف ظل تعاون االتحاد معه؟
□ بداية ال بد من التنويه بضباط االمن العام
وعسكرييه عموما ،السيام يف مركز الزهراين
االقليمي ،ملا يتميزون به من مناقبية ورصانة
ولياقة واحرتام يف التعاطي مع املواطنني ،وملا
يقدمونه من تضحيات يف سبيل تعزيز االمن
واالستقرار .كلمة حق تقال ان االمن العام
يعطي صورة مرشفة عن االدارة اللبنانية مبا
يجعل منه قدوة يحتذى بها .ما تحقق اخريا
ضمن املديرية من انجازات ،سواء عىل صعيد
التحديث والتطوير يف العديد والعتاد ،او عىل
صعيد التوسع وافتتاح دوائر ومراكز جديدة عىل
مساحة الوطن ،او عىل صعيد النجاح يف ضبط
عدد من الشبكات االرهابية والسيارات املفخخة
وشبكات التجسس االرسائيلية وتوقيفها ،يش ّكل
مفخرة للبنانيني عموما ولنا خصوصا ،باعتبار
ان بلدة كوثرية السياد التي تقع ضمن نطاق
االتحاد هي مسقط اللواء عباس ابراهيم الذي
نعتربه قامة وطنية نفخر بها.
■ ما اشكال التعاون االداري بني االتحاد
واملركز؟
□ نحن عىل تواصل وتعاون دامئني يف امللفات
التي تدخل يف الصالحيات القانونية لالمن العام،
سواء عىل الصعيد االداري كالتنسيق اخريا حيال
اجراء احصاء شامل لكل الوافدين السوريني
املقيمني او العاملني ضمن النطاق االداري
لالتحاد والبلديات التابعة له ،او عىل الصعيد
االمني عرب قيامنا مع البلديات واملواطنني

بالتنسيق مع املركز يف كل حالة قد تثري الشبهة
االمنية وما اىل ذلك .اخريا علمنا ان مكتب
شؤون املعلومات يف االمن العام القى القبض
قبل اشهر ،ضمن النطاق الجغرايف لالتحاد ،عىل
شابني كانا يخططان ويستعدان لتنفيذ عمليتني
انتحاريتني ،وبأن اللواء ابراهيم ارشف شخصيا
عىل كل تفاصيل عملية الرصد والتوقيف ،ما
جنب املنطقة كارثة كانت محتومة.
■ هل لك ان تعرفنا باتحاد بلديات ساحل
الزهراين؟
□ االتحاد مستحدث مبوجب مرسوم صدر
يف شباط  .2009يف  13متوز  2010انتخبت
رئيسا له .االنطالقة الفعلية لعمل االتحاد
كانت مطلع عام  2011بعد استكامل كل
االجراءات االدارية الروتينية وتأمني مقر له يف
الرصفند .يضم االتحاد  18بلدية هي الرصفند،
السكسكية ،اللوبية ،النجارية ،عدلون ،انصارية،
ارزي ،الخرايب ،املروانية ،البابلية ،العدوسية،
خرطوم ،كوثرية السياد ،الزرارية ،الغسانية،
تفاحتا ،ققعية الصنوبر ،البيسارية .يتميز بآثاره
الغنية عىل امتداد بلداته وقراه ،السيام يف
عدلون حيث اكدت بعثات فرنسية متخصصة
يف التنقيب عن اآلثار وجود بقايا هياكل برشية
واوان مطبخية كانت تستخدم يف العرص
الحجري ،اضافة اىل مغاور حفرها الرومان.
كذلك يف الرصفند التي تضم آثارا فينيقية
ورومانية وصليبية ،وغريها من املناطق التي ال
يتسع املجال لتعدادها كلها االن .تشتهر بلدات
ساحل الزهراين بالزراعة عىل انواعها ،السيام
زراعة الحمضيات واملوز والخرض .عىل الصعيد
السياحي ،للمنطقة واجهة بحرية طولها 22
كلم مربع تزدهر باملطاعم واملقاهي واملسابح
واملنتجعات السياحية وموانئ السمك .فضال
عن وجود مقامات دينية كثرية يف عدد من
البلدات التي يضمها االتحاد.

رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراين عيل محمد مطر.

■ هل متكن االتحاد خالل هذه الفرتة القصرية
نسبيا من تحقيق انجازات؟
□ بالطبع ،تحققت انجازات كثرية ،بعضها:
مشاريع الرصف الصحي يف بلدات الغسانية
والبيسارية وققعية الصنوبر والرصفند والبابلية
والخرايب ،انشاء ميناء سوق السمك يف الرصفند،
اقامة خزانات للمياه يف بلدات انصارية والرصفند
والسكسكية واللوبية ،تعبيد الطرق يف كل قرى
االتحاد ،رش مبيدات ملكافحة الحرشات ،اطالق
برنامج السالمة الغذائية منذ سنوات اي قبل
ان يثار يف االعالم وتطبيقه يف ميادين عدة
كاملحافظة عىل نظافة املياه وترشيد استهالكها
ونظافة البيئة وترصيف النفايات باحدث الطرق
العلمية ،انجاز مرشوع ترميم  254وحدة سكنية
بالتعاون مع منظامت وجمعيات انسانية دولية
اليواء الوافدين السوريني الذين يعانون من
ظروف انسانية صعبة ،تركيب محطات لتكرير
املياه يف املدارس االبتدائية واملتوسطة يف كل
قرى االتحاد بالتعاون مع السفارة اليابانية،
تنظيف الشواطئ بالتعاون مع االتحاد االورويب،
تقديم كل التسهيالت الستحداث مركز امن عام
الزهراين االقليمي.
■ هل من مشاريع مستقبلية؟
□ مشاريع كثرية قيد الدرس والتحضري ،ابرزها
السعي اىل بناء قرص يضم مقر االتحاد ومراكز
االدارات الرسمية املوجودة يف النطاق االداري
والجغرايف لالتحاد.
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هبة إيطالية

مركزان جديدان لألمن العام
في برج حمود وحارة صخر

يف اطار التعاون بني قوات االمم املتحدة يف الجنوب (“اليونيفيل”)
واملديرية العامة لالمن العام ،سلمت الوحدة االيطالية اىل املديرية هبة
هي تجهيزات لوجستية لحامية املراكز وتحصينها.
يف املناسبة اقيم احتفال يف مركز امن عام مرفأ صور ،حرضه قائد القطاع
الغريب لـ“اليونيفيل” الجرنال سلفاتوري كوتيش ممثال بالعقيد دانيييل
بولزوين واملقدم فوزي شمعون ممثال املديرية العامة لالمن العام الذي

مركز االمن العام يف برج حمود.

التقدم باملعامالت.

مركز االمن العام يف حارة صخر.

عند الكونتوار.

استحدثت املديرية العامة لالمن العام الشهر املايض مركزين جديدين
مخصصني الستقبال طلبات معامالت السوريني ،بغية تخفيف الضغط
عىل مراكز اخرى وتسهيال النجازها.
االول يف امللعب البلدي يف برج حمود الستقبال طلبات اللبنانيني
الخاصة مبعامالت الرعايا السوريني يف لبنان ،املقيمني يف نطاق عمل
مركز االمن العام االقليمي يف املنت (الجديدة) ،خالل الدوام من الساعة
 8،00صباحا حتى الساعة  .13,00ومن الساعة  13,00حتى الساعة
 18،00الستقبال طلبات اللبنانيني الخاصة مبعامالت السوريني غري
املوجودين يف لبنان (اذن دخول) ،والذين تنظم لهم اقامات لغاية
السنة للمرة االوىل ،والداخلني مبوجب اذن الدخول املسبق ،واملقيمني
يف نطاق عمل مركزي االمن العام يف املنت وضهور الشوير.
الثاين يف حارة صخر يف ملعب الرئيس فؤاد شهاب يف جونيه الستقبال
الطلبات الخاصة مبعامالت السوريني املوجودين يف لبنان ،املقيمني يف
نطاق عمل مركزي االمن العام االقليميني يف جونيه وغزير ،خالل الدوام
من الساعة  8،00صباحا حتى الساعة  .13,00ومن الساعة  13,00حتى
الساعة  18،00الستقبال طلبات اللبنانيني الخاصة مبعامالت السوريني

غري املوجودين يف لبنان (اذن دخول) ،والذين تنظم لهم اقامات لغاية
السنة للمرة االوىل ،والداخلني مبوجب اذن الدخول املسبق .تشمل
هذه املعامالت القاطنني يف نطاق عمل مراكز االمن العام يف كرسوان ـ
الفتوح وجبيل ( جونيه ،ريفون ،غزير ،جبيل ،قرطبا).
مع استحداث مركزي برج حمود وحارة صخر يصل عدد املراكز
الجديدة الخاصة فقط مبعامالت الرعايا السوريني اىل ثالثة بعد مركز
املدينة الرياضية .مع االشارة اىل استقبال طلبات اذن الدخول للسوريني
واالقامة لغاية السنة للمرة االوىل بعد دخولهم اىل االرايض اللبنانية ،يف
االقسام املخصصة للرعايا السوريني يف سائر الدوائر االقليمية بعد انتهاء
الدوام الرسمي.
وتم تجهيز املباين االقليمية ،ال سيام يف قضاء زحلة يف محافظة البقاع
ويف محافظة النبطية لهذه الغاية تخفيفا لالزدحام امام مقار االمن
العام.
لالستفسار :مراجعة موقع االمن العام عىل شبكة االنرتنت :
www.general-security.gov.lb
او االتصال عىل رقم .call center 1717

العقيد دانيييل بولزوين واملقدم فوزي شمعون يوقعان اتفاق الهبة.

توجه بالشكر بإسم اللواء عباس ابراهيم اىل قيادة قوات االمم املتحدة،
ال سيام الوحدة االيطالية ،عىل الدعم الدائم الذي تقدمه اىل االمن
العام ،مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق بني الجانبني لتثبيت االمن
واالستقرار يف املنطقة.
وقدّم املقدم شمعون درعا تذكارية بإسم االمن العام اىل العقيد بولزوين
تقديرا لجهود الوحدة االيطالية وعطاءاتها يف جنوب لبنان.

وتسلمها.

دورة تدريبية على التفتيش دورة تأسيسية
في أمن الوثائق
املتفجرات
عن
ّ
نظمت املديرية العامة لالمن العام ،بالتنسيق مع فرع مكافحة
االرهاب والتجسس يف مديرية املخابرات يف قيادة الجيش ،دورة
تدريبية عىل التفتيش عن املتفجرات استمرت ثالثة اسابيع.
تخللت الدورة متارين عملية وتطبيقية عىل االرض يف دائريت امن
عام املطار واملرفأ.

يف سياق برامج الروزنامة التدريبية لعام  ،2015الهادفة اىل تطوير
الدوائر واملراكز الحدودية واالقليمية وتفعيل عملها من النواحي االمنية
وضبط املستندات املزورة ،نظمت املديرية العامة لالمن العام يف ارشاف
دائرة التدريب ،ومن اعداد ضباط يف االمن العام دورة تأسيسية يف أمن
الوثائق للعنارص العاملني يف الدوائر واملراكز االقليمية.

دروس الدورة.

من اعاملها.
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توزيع شهادة «خبير سير» للعسكريني
يف نطاق تعاون املديرية العامة لالمن العام واملديرية العامة لقوى االمن
الداخيل ،نظمت دورة تدريبية حول القانون الجديد للسري يف معهد قوى

االمن الداخيل يف عرمون ،تابع خاللها عسكريون يف االمن العام دورة
«خبري سري» .انتهت الدورة بتوزيع شهادات عىل العسكريني املشاركني.

توزيع الشهادات عىل عسكريي االمن العام.

املشاركون يف الدورة.

محاضرات حول قانون السير والسالمة املرورية
يف اطار برنامج املحارضات التثقيفية
لعسكريي املديرية العامة لالمن
العام ،ومع بدء تنفيذ القانون
الجديد للسري ،نظمت دائرة التدريب
بالتنسيق مع “مرشوع احالل االمن
واالستقرار” سلسلة محارضات حول
القانون .شارك يف املحارضات خرباء
من املرشوع ،وتركزت عىل ما يقول به
“قانون السري والسالمة املرورية”.
تناولت املحارضات يف جانب مهم منها
توعية العسكريني عىل كيفية قيادة
اآلليات العسكرية عىل نحو الصحيح،
مبا يضمن التخفيف من حوادث السري
ووقوع الخسائر البرشية واملادية التي
قد تتسبب بها احيانا ،واعطاء الصورة
الفضىل عن املديرية العامة لالمن
العام ووحداتها امام املدنيني والرأي
العام.

لوحات مرئية عن نسب حوادث السري

دورة في أصول املراسالت

دورة في اللغة اإلنكليزية

تابع عدد من عسكريي املديرية العامة لالمن العام ،بالتعاون مع املركز نظمت املديرية العامة لالمن العام دورة يف اللغة العربية حول اصول
الثقايف الربيطاين ،دورة يف اللغة االنكليزية من «مستوى مبتدئ» ملدة املراسالت الخاصة باالمن العام ،تحدث فيها النقيب جوزف بوسلوان
ثالثة اشهر ،يف ارشاف دائرة التدريب ،القاها املالزم اول جورج مف ّرج واملؤهل اول محمد عبد الغني ،ورمت اىل تعزيز القدرات اللغوية
للعسكريني وتطبيقها عىل نحو افضل يف وظائفهم.
يعاونه املفتش اول طوين بولس.

رشوح.

من الدورة

إستمارة خاصة للمواطنني واملقيمني
لتقدير «نظام الجودة»
يف اطار الجهود التي تقوم بها لرفع مستوى
االداء واالنتاجية والجودة وفق املعايري
العاملية ،ال سيام « ،»ISOعممت املديرية
العامة لالمن العام عىل املكاتب والدوائر
واملراكز االقليمية والحدودية استامرة
للمواطنني اللبنانيني واملقيمني العرب
واالجانب ،للتثبت من خاللها من جودة
الخدمات التي توفرها لهم عىل االرايض
اللبنانية ،وتبيان مدى رضاهم وارتياحهم
اىل التدابري املتخذة عىل املستويات االدارية
واالمنية كلها .عُ ممت االستامرة بالعربية
واالنكليزية ،وخصصت لها صناديق
ُو ِضعت يف اماكن بارزة وظاهرة للعيان
تكون يف ترصف املواطنني واملقيمني ،يك
يتمكنوا من وضع االستامرات فيها ،والتي
ستحال مبضمونها اسبوعيا عىل دائرة ادارة
الجودة يف املديرية العامة لالمن العام.

إستبٌان رضا عن خدمات األمن العام
تقرير شكوى

مصذر__________.#.

اسم انشاكي
تاريخ انشكوى:
انقطاع انمعني(مكتب ،دائرة ،مركز):

معهىمات نهحىاصم:
رقم انهاجف:

انعىىان:

انثريد االنكحرووي:

مسجّم مه:

ربطا(مجموع انصفحات):

لذلك ،فان تعاونكم لملء هذا االستبٌان فً غاٌة االهمٌة للمدٌرٌة ،بهدف اجراء تحسٌن فً العملٌات
والخدمات التً تقدمها:
اإلسم:
تارٌخ:
اي معلومات اضافٌة للتواصل (رقم هاتف،عنوان:)..

وصف انشكوى

مراسهة:

فً ظل السعً الدائم الى تقٌٌم خدماتنا ،انجز االمن العام هذا االستبٌان للمواطنٌن الكرام من اجل
استكشاف االفكار الجدٌدة ،و قٌاس مستوٌات جودة الخدمات التً ٌقدمها.

وثائق انشكوى:

مستوى الرضا :أشر الى الخانة المناسبة

تفاصيم أخرى نهشكوى:

مجاالت التقٌٌم
معانجة انشكوى

مخصص نإلدارة
انجزء األول  :انححقيق في أسثاب

انشكىي:

1
انجزء انثاني:انحم نهشكىي انمعروضة:

2

3
انمسؤول عه انمعانجة:

انجزء انثانث :خطة انحداتير

انىقائية:

انمسؤول عه انمعانجة _________ :انحىقيع:

4

__________________ انحاريخ_________________________ :

انجزء انرابع:

انححقق مه

:

اإلوجاز:

وعم
رضً انشاكي؟
جداتير إضافية يجة إعحمادها:
Q55-F1

كال

جاريخ انحثثيث:

5

سهولة الوصول الى االستمارات ،استعمال ،تعبئة
المعلومات المطلوبة.
دقة المعلومات فً المستندات القانونٌة المطلوبة
من االمن العام (جوازات السفر ،سمات الدخول،
جواز االقامة ومركز االتصال).
سرعة معالجة المعامالت فً االمن العام (سرعة،
تأخر).
سلوك عناصر االمن العام فً اثناء معالجة الطلب
بما فٌه االستقبال ،الحوار ،االستفسار ،التواصل
حتى انتهاء المعاملة.
جودة كل الخدمات المتعلقة بمستندات الطلبات
للخدمات التالٌة (جوازات السفر ،سمات الدخول،
جواز االقامة ومركز االتصال).

ممتاز جٌد جٌد مقبول سًء المالحظات
جدا
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  ٢٠١5/06/١٥لغاية 2015/07/١٥
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
الماني
اماراتية
ايران
باكستاني
بريطاني
بلغارية
بنغالدش
تركي
تونسي
جزائر
سنغال

156
126
2
2
1
2
2
1
1
94
1
1
1
5

سوداني
سوري
سوري  -بلغاري
سويدي
سري النكي
عراقي
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -غزاوي
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء
فلسطيني  -دانمركي
فنزويلي

19
824
1
2
8
16
2
6
19
1
1
105
1
1

الدولة

العدد

فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كندي
كيني
ليبيري
ماليزية
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
نيبالي

35
4
4
1
17
1
2
1
47
24
1

نيجيري
هندي
مجموع

1
6
1545

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  ٢٠١5/06/١٥لغاية 2015/07/١٥
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
اوسترالي
الماني
اماراتية
اوكرانيا
ايران
باكستاني
بريطاني
بلغارية
بنغالدش
تركي
توغولي
سنغال

151
142
3
1
1
1
1
2
2
1
1
98
2
1
5

سوداني
سوري
سوري  -بلغاري
سويدي
سري النكي
صومالي
عراقي
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -غزاوي
فلسطيني  -اردني
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء
فلسطيني  -دانمركي

18
821
1
2
10
1
17
4
7
19
1
1
1
102
1

الدولة

العدد

فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كندي
كيني
ليبيري
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
نيجيري
هندي
المجموع

27
3
3
1
17
1
1
50
24
1
1
6
1553

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  ٢٠١5/06/١٥لغاية  2015/07/١٥ضمناً
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
215207 252254
دخول
208046 198521
مغادرة
423253 450775
املجموع

602766 135305
489654 83087
1092420 218392

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  ٢٠١5/06/16و 2015/07/١٥

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

1

تونس

11

السعودية
السودان
العراق

1
13
10

سوريا

1العدد

مصر

106

المجموع

145

االردن

2

الدولة

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  ٢٠١5/06/16لغاية 2015/07/١٥
العدد

اثيوبيا
اريتريا
ارمينيا
اوستراليا
البرازيل

4690
1
2
1
1

السنغال
السويد
الغابون
المانيا
النمسا
النيجر
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اندونيسيا
اوزباكستان
اوكرانيا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا

14
1
1
4
1
2
65
10
1
23
167
9
6
1

العدد

الدولة

الدولة

بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بولونيا
بيالروسيا
تركمانستانية
توغو
جزر الموريس
دومينيك
روسيا
رومانيا
زامبيا

1554
19
7
1
53
1
42
1
22
53
1
2

سويسرا
سري النكا
شاطىء العاج
صربيا
غامبيا
غانا

2
85
2
1
13
101

غينيا

1

العدد

غينيا بيساو

1

فرنسا

19

فيليبين

460

كازاخستان

5

كاميرون

120

كرواتيا

1

كندا

3

كولومبيا

1

كونغو الديموقراطية

2

كيرغيز

7

كينيا

380

مالي

6

مولدوف

51

نيبال

49

نيجيريا

10

هولندا

1

المجموع

8077
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

لغة

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com
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بأقالم حرّة

جورج سوالج

*

لبنان ...بني القلم واأللم
لبنان ليس قمم الزبالة املنتصبة عىل ناصية الشوارع .لبنان هو
مكسيم شعيا الذي تحدّى اعىل قمم العامل وتف ّوق عليها.
لبنان ليس مشهد وحشية طارق يتيم وهو ينهش قلب جورج
الريف ورأسه ويرديه امام الكامريات .لبنان ليس الهواة املص ّورين
املتباهني مبشاهد العنف وعرضها عىل مواقع التواصل االجتامعي.
لبنان هو مبدعون وصنّاع افالم هوليوودية وممثلون عامليون مثل
املخرج اييل داغر الذي فاز بالسعفة الذهبية يف «كان» ،واملنتج
ماريو قصار (من افالمه «رامبو») وشاكريا وسلمى حايك ،ووليم
حنا وجوزف برباري اللذين ابتكرا اكرث من سبعني شخصية كرتونية
اهمها «توم اند جريي» ،وطوين شلهوب.
لبنان ليس مشهد قتل سارة االمني عىل يد زوجها باكرث من
 17رصاصة امام اوالدها .لبنان هو الالعنف والفن واالبداع،
هو فريوز وصباح ووديع الصايف واالخوان رحباين وفيلمون
وهبي وعمر الزعني وشوشو ،وعبد الحليم كركال وغربيال يارد
ونادين لبيك.
لبنان ليس خطف العسكريني .لبنان هو العسكريون ورجال االمن
االبطال الذين ينترشون يف كل موقع ومركز ومعرب ليال ونهارا ،تحت
الشمس والصقيع دفاعا عن سيادة لبنان وامنه وطأمنة اهله .لبنان
هو انجازات ّ
يسجلها الجيش واالمن العام وقوى االمن
مرشفة ّ
الداخيل يف ظروف استثنائية ،لتحقيق االستقرار واالنتصار عىل
االرهاب يف الداخل وعىل الحدود.
لبنان ليس الفساد يف االدوية وجشع االطباء واملستشفيات .لبنان
هو زياد سنكري مخرتع اول جهاز ملراقبة القلب ،والدكتورة رندا
عاقوري التي اجرت اول عملية زرع رحم يف العامل ،والربوفسور
مايكل دبغي الذي ط ّور عمليات زرع القلب.
لبنان ليس رسقة السيارات وتفخيخها .لبنان هو كارلوس غصن
رئيس تحالف ثالث من كربيات رشكات صناعة السيارات يف
العامل ،ورالف دباس مخرتع اول سيارة لبنانية تعترب اغىل سيارة
يف العامل.
لبنان ليس ارض االجرام والفلتان االمني واالخالقي .لبنان هو ارض

القداسة ومنبع القديسني ،وارض الشهداء .لبنان هو انجازات ابنائه
يف اهم املنصات العاملية ،وابرزها مؤسسة االنرتبول الدولية التي
يرأسها الياس املر.
لبنان ليس بلد ّ
الترشد .لبنان هو منارة االنسانية وملجأ املضطهدين
ّ
واملرشدين النازحني من سوريا الذين فاق عددهم عدد سكانه  .
لبنان ليس مشهد الدولة املقطوعة الرأس واملشلولة يف مجليس
النواب والوزراء .لبنان هو نيكوال حايك مخرتع ساعة «سواتش»
السويرسية وسيارة «سامرت» البيئية ،وكارلوس سليم حلو ،ورئيس
رشكة «سواتش» سمري حايك ،ومدير رشكة «فورد» ورئيس اكرب
رشكة مناجم اوسرتالية جاك نرص.
لبنان ليس مشهد التظاهرات يف الشوارع ورضب املوسم السياحي.
لبنان هو مهرجانات دولية يف جونيه وجبيل والبرتون والزوق
وبريوت واالرز واهدن وبعلبك وبيت الدين وضهور الشوير.
لبنان ليس تجارة املخدرات ومرتع الدعارة .لبنان هو جبيل عاصمة
السياحة العربية لعام .2016
لبنان ليس امليليشيات والطوائف املتناحرة .لبنان هو طاقات
اغرتابية انترشت يف اصقاع االرض وقد رأيناها معنا وبيننا هذا
الصيف ،لتضيف فصال جديدا من فصول ابداعاتها.
لبنان ليس بلد املظاهر وموطن االراكيل .لبنان هو الثقافة وجربان
خليل جربان وسعيد عقل وامني معلوف وشارل مالك وميخائيل
نعيمة ،واالخوان بصبوص ،وانيسة حلو.
لبنان ليس املطاعم واملقاهي والفنادق غري املطابقة .لبنان هو
حسن كامل الصباح امللقب بأديسون الرشق.
لبنان ليس االنحطاط والتم ّثل االعمى بالخارج وابتكاراته .لبنان هو
اييل صعب وزهري مراد وطوين ورد الذين ابتكروا وص ّمموا الشهر
النجوم العامليني وخدموا سمعة لبنان.
لبنان يف تنوعه يبقى رسالة ِقيم وثقافة ووحدة ،وأمل ...وإن بني
القلم واالمل.
* رئيس تحرير جريدة “الجمهورية”.
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تراث

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

جبيل عاصمة السياحة العربية لسنة 2016

في إنتظار عرش العاملية

ليس جديدا عىل مدينة جبيل ان تحتل الصدارة .منذ
بداية تاريخها يف هذا املوقع .من شواطئها انطلقت
االبجدية اىل العامل .مدينة الحرف والثقافة ال تزال تحوي
آثارها بقايا من العرص الحجري ،اعتلت عرش عاصمة
السياحة العربية لسنة  . 2016الحدث ال يعني جبيل
وحدها ،بل لبنان كله

تاريخ هذه املدينة عريق ،والعمل الدؤوب عليه مكنها من احراز
اللقب .تحتفل بالحدث باوسع نطاق من االستعدادات واملهرجانات
تصل اىل  150مهرجانا .اال انها تع ّول خصوصا عىل دعم الدولة ،فال
تكتفي بالقدرات املحلية يف املدينة القدمية .ذلك ما يسهب يف الحديث
عنه نائب رئيس لجنة الثقافة ونوعية الحياة يف منظمة الربملانيني
االورو -متوسطية نائب جبيل الدكتور وليد الخوري ورئيس بلديتها
زياد حواط.

قصرت
الخوري :الدولة ّ
وحماية األثار ال تكفي

يقول النائب وليد الخوري« :الدولة معنية بهذا
الحدث .مثة مشاريع امنائية عدة يجب ان
تتحقق ،ليس يف جبيل فقط ملناسبة اختيارها
عاصمة سياحة عربية لسنة  ،2016بل يف لبنان
كله ،مع رصد مبالغ وموازنات خاصة لتحسني
البنى التحتية والطرق .ماذا يستطيع النواب
فعله يف هذه الحال وهم ال ميلكون صفة تنفيذية
ملشاريع امنائية معينة؟ بكل رصاحة ،التعويل
عىل الدولة يف هذا الحدث ،وتحديدا وزارات
السياحة والثقافة واملال ،لضخ القليل من املال
من اجل تنفيذ مشاريع ملواكبة هذا الحدث،
كتوسيع الطرق ومرائب كبرية للسيارات قادرة
عىل استقبال الزوار والسياح الذين سيقصدون
جبيل سنة  ،2016مع توفري اضاءة افضل .صحيح
ان البلدية انجزت مشاريع عدة وفق امكاناتها.
لكن هذا ال يكفي ،خصوصا بالنسبة اىل املرفأ
السياحي الكبري الذي حافظ عىل طابعه االثري،
وحققت وزارة الثقافة يف هذا الشأن دورا كبريا.
لنقلها برصاحة ،مثة تقصري كبري من الدولة
بالنسبة اىل املدينة .حامية املواقع االثرية عمل ال
يكفي ،بل مثة رضورة البراز هذه املواقع بوسائل
عدة كانشاء طرق خاصة للتعريف عنها ،مع
وضع لوائح لتفسري املعلومات واالتجاهات نحو
كل املواقع .هذه امور بديهية ورضورية وغري
مكلفة ماديا .مل نجد اهتامما من الدولة يف مدينة
تخترص  6آالف سنة من الحضارة .اما نحن ،نوابا
وفاعليات ،فسنواكب حدث اختيار جبيل عاصمة
سياحة عربية لسنة  2016باالمور الرتويجية لهذا
الحدث مع مواكبة الحفالت ودعم السياحة.

■ ماذا تفعلون كنواب لجعل هذا البلد عاصمة
استقرار يف املنطقة تعيده اىل الخريطة السياحية
العربية والعاملية؟
□ بكل بساطة ،نقدم املشاريع .لكننا ال نستطيع
القيام بيشء سوى مناقشة الخطط التي تقدمها
الحكومة .لدينا يف الوقت الحارض مرشوع تنظيم
املعلوماتية يف لبنان ،وهو يتضمن  200مادة.
هذا االمر يسهل التعاطي مع الدولة واملصارف
والرشكات الكربى ،لكنه ليس كافيا .نحتاج اىل
خطة كبرية ترسمها الدولة الننا نتحدث عن
استثامرات ،فهي تعرف كل قطاع ودوره .يف
لبنان مواقع جغرافية رائعة ،كل ما تحتاج
اليه لفت االنظار اليها واظهار الجاملية فيها.
لكن ،بكل رصاحة اقولها :اذا مل تهدأ االوضاع
السياسية لن يأيت احد ويستثمر امواله .شهدت
مدينة جبيل نهضة عمرانية كبرية ،النها منطقة
مساملة ومل تحصل مشكالت فيها طوال الحرب
اللبنانية ،فقام البعض باالستثامر يف مشاريع ادت
اىل ارتفاع يف قيمة اسعار االرايض واملنتجعات
السياحية .غالبية املستثمرين يف جبيل هم من
اللبنانيني ،باستثناء مرشوعني خليجيني ،والسبب
يعود اىل الهدوء السيايس فيها الذي شجع
بعض املستثمرين عىل توظيف اموالهم .املال
االستثامري جبان يبحث دامئا عن الربح ،ونحن
كنواب ال سلطة تنفيذية لدينا .الوضع يحتاج اىل
خطة لشق خط لسكك الحديد ،وتأمني مراكز
تجمع للحافالت التي تقل السياح الذين يصل
عددهم يف اثناء املهرجانات اىل  5آالف شخص،
علام ان البنى التحتية غري مهيأة لهذا الوضع.
هذه املسألة اكرب من النواب ،فهم قادرون عىل
اصالح طريق مثال ،او مساعدة البلديات ،او
اللهاث وراء الوزارات.

■ هذا الحدث ،ماذا عنى لك؟
□ افتخرنا به طبعا اسوة بكل اهايل جبيل .نحن
نعرف هذه املدينة ،لكن ما يهمنا هو استقطاب
السياح االجانب .حتى االن ما زالت سياحتنا ■ ما الدور الذي تراه ملدينة الحرف والثقافة
داخلية يقصدها ابناء كرسوان والجنوب وطرابلس .يف اعادة لبنان اىل الخريطة السياحية العربية
مدينة جبيل اصبحت املركز االسايس الهايل والعاملية؟
الشامل ،خصوصا بعد الظروف الصعبة التي مرت □ كل مدينة يف لبنان لها خصوصيتها .لكن
فيها طرابلس .مجتمعها محافظ ومتعدد الطائفة .خصوصية جبيل انها اقدم مدينة مسكونة يف
انه لبنان الصغري املوجود يف جبيل ،وهذا فخر لنا .التاريخ .لبنان مشهور مبدنه العريقة كصور مثال.

الهدوء السياسي
في املدينة ساهم في
النهضة العمرانية

نائب جبيل الدكتور وليد الخوري.

من هذا الساحل الفينيقي واماراته انطلق اهله
اىل العامل .بيبلوس معروفة منذ حقبة بعيدة
يف كل الدول .لكن املهم ادراجها يف الخريطة
السياحية العاملية .وقد حققت يف اختيارها
عاصمة سياحة عربية لسنة  2016جزءا من
هذه الخطوة .املهم ان تواكب وكاالت السفر
هذا الحدث لجلب اكرب عدد ممكن من السياح
اىل جبيل لالحتفال به ،وهذا دورها .يف الظروف
الحالية ،نأمل يف ان نعود ونرى السياح العرب
يف لبنان للمشاركة يف املهرجانات والنشاطات
الثقافية ،واالستشفاء ايضا.
■ ما هي الصلة بني الثقافة والسياحة؟
□ كل انسان يرغب دامئا يف العودة اىل الثقافة
يف كل مكان يقصده يف العامل ،النها تعكس
صورة االوطان وتفكري الناس فيها ،حيث تتحدث
ثقافتهم عنهم .عندما نقصد بلدا معينا نسأل عن
شعرائه ونحاتيه وكتابه ،فاعاملهم فيها جاملية
تشجع الصغار عىل التفكري يف الفن والسياح عىل
مشاهدة اعاملهم ،الن الثقافة يف النهاية عنرص
داعم للسياحة.
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حواط :الكنز التاريخي
يتطلب تأهيال وتطويرا

يعدد رئيس بلدية جبيل زياد حواط «املعايري
املتوافرة يف جبيل ،بيئية ،ثقافية ،امنائية،
اقتصادية وسياحية .كل هذه امللفات جهزت
وارسلت اىل جامعة الدول العربية من اجل
حصول املدينة عىل لقب عاصمة سياحة
عربية .علام ان عواصم عربية اخرى قدمت
ملفاتها ايضا ،لكن تم اختيار لبنان لسنة
 2016من اجل هذه املعايري .الكنز موجود
اصال ،لكن املحافظة عليه هو املهم من
خالل حمالت التسويق ،والحد من الهجمة
العمرانية عىل املواقع االثرية والسياحية،
وتأهيل االسواق ،وتأمني الحراس والرشطة
السياحية ،واالنارة والنظافة ،واالهتامم بالبيئة
واالقتصاد».

■ اذن ال يعود اختيارها اىل معاملها التاريخية؟
□ متثل معاملها التاريخية كنزا كبريا ،لكن
ينبغي العمل عليه ورعايته واالهتامم به.
■ هل التحديث والتطوير اهم من الكنوز
التاريخية؟
□ بالتأكيد .لدينا مدن كثرية يف لبنان تتضمن
كنوزا تاريخية .ملاذا مل يختاروا مدينة بعلبك
مثال؟ لديها كنز اكرب من كنز مدينة جبيل،
لكنه ليس كافيا لوحده .املهم ما يرافقه من
تأهيل وتطوير ورعاية .اذا كان هذا الكنز
مهمال ما فائدته؟ اذا كان الوضع االقتصادي
والسياحي يف قلب املدينة مهرتئا والناس غري
موجودين يف البلد ،هل يبقى هذا الكنز؟ منذ
تسلمي رئاسة البلدية ركزت عىل الشؤون
البيئية والثقافية واالقتصادية والسياحية
والرياضية ،وهي مهمة بالنسبة الينا .كذلك
ركزت سياحيا عىل املتاحف التي انشئت
يف املدينة .الناحية الثقافية تضمنت اقامة
املهرجانات والندوات واالمسيات الشعرية.
وقد نال املركز الثقايف البلدي جوائز عدة
عىل ما يقوم به ،واعتربه من اكرث املراكز
الثقافية نشاطا عىل صعيد البلديات يف لبنان
واملنطقة ككل .هذا النشاط نقل الصورة

الحضارية واملرشقة عن جبيل وتاريخها،
وخصوصا املتاحف املوجودة فيها واملواقع
االثرية التي حافظنا عليها بطريقة ال تسمح
للعمران بتشويهها .نحن اآلن يف صدد العمل
عىل متحف جديد مع املغرتب كارلوس سليم
يحمل اسم «تاريخ االبجدية» سيحيك عن
هذا التاريخ وانطالق االبجدية من جبيل اىل
العامل .هذا املرشوع كبري جدا .انتهينا من بناء
املركز وسنبدأ العمل فيه .يف الشأن الثقايف
قمنا بتنظيم محارضات واقامة معارض فنية
وحفالت توقيع الكتب .كل هذه الحركة
يتوالها املركز الثقايف البلدي الذي يقوم
بعمل جبار.

■ هل كان من اهدافك ايصال جبيل اىل هذه
املرتبة؟
□ طبعا واكرث من ذلك .ليس هدفنا ان تكون
جبيل عاصمة للسياحة العربية فحسب ،بل
ان ترتبع عىل عرش السياحة العاملية .فهي
مجموعة مدن .مثة مدن كثرية يف العامل لها
ميزاتها ،لكن مدينة جبيل تجمع كل امليزات
املوجودة يف هذه املدن.
■ ما هي؟
□ بالعودة اىل تاريخها ومع الثقافة والحضارة
التي تحملهام ،ليست مرتبعة عىل عرش
السياحة عربيا ،بل عامليا ايضا .يف السياحة
الدينية تعيش منوذجا من التعايش االسالمي ـ
املسيحي الذي هو حضارة يف ذاته .يف السياحة
البيئية بدأنا مرشوع طريق للمشاة من مدينة
جبيل اىل محمية بنتاعل ومحيطها ،وهي
من اروع املحميات يف لبنان .عىل املستوى
االكادميي مثة جامعتان من اهم الجامعات
يف لبنان ومدارس ومستشفيات .هناك
ايضا السياحة الليلية التي تؤمنها املطاعم
واملقاهي ،والسياحة البحرية املعروفة عن
جبيل ،خصوصا املنتجعات التي تعترب االكرب يف
الرشق االوسط ،اىل السياحة الثقافية .من هذا
املنطلق جبيل مجموعة مدن.

متحف «تاريخ االبجدية»
مشروع مهم سنباشره
قريبا

رئيس بلدية جبيل زياد حواط.

■ دخلت جبيل يف توأمة مع مدن عدة ،ما
استفادت من هذه التجربة؟
□ لدينا توأمة مشاريع وليس توأمة كاملة
مع مدن اخرى ،كمرشوع فرز النفايات
الذي ننفذه مع بلدية كوت دازور .هذا
املرشوع اسايس ورضوري ،وليس مقبوال ان
تكون النفايات عبئا عىل اللبنانيني كام نراها
اليوم ،ونلمس املشكالت الناجمة عنها.
بل يجب ان تكون نعمة كام هي يف كل
بلدان العامل من طريق فرزها وبيع البضائع
املفروزة .هذا املرشوع يوفر دخال ماديا
لالدارة والبلدية والدولة ،بدال من ان يكون
عبئا عليها.
■ ما هي التحضريات لالحتفال بالحدث؟
□ بارشنا وضع مرشوع كامل يك نواكب
الحدث سنعلن عنه ما بني ايلول وترشين
الثاين ،يف حضور وزراء السياحة العرب.
سنحدد من خالله برنامجنا ورزنامة نشاطاتنا
التي ستشمل كل القطاعات ،وسيتضمن
االحتفال بالحدث  150مهرجانا.
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تحقيق

تقديمات وخدمات

غالب نصار

متطوع و 480عام ًال لخدمة اإلنسان
ثالثة آالف
ّ

"كاريتاس لبنان" واألمن العام شراكة وتعاون
بني "كاريتاس لبنان" واملديرية العامة لالمن العام  15عاما من الرشاكة املتينة والتعاون املتبادل يف املجاالت االنسانية
واالجتامعية والصحية والتدريبية ،ما ساهم يف تطوير بنيان املديرية وعنارصها ،وساعد املوقوفني عىل تجاوز ازماتهم االدارية.
امثرت الرشاكة الفاعلة انجازات عىل املستويات كلها ،وتستمر يف خدمة املجتمع
مل تشمل تقدميات "كاريتاس لبنان" االمن العام
تعم معظم املناطق اللبنانية.
فحسب ،بل باتت ّ
منت النبتة الصغرية التي زرعها االب اييل
معامري قبل  42سنة باسم "كاريتاس الجنوب"،
لتصبح الحقا عىل مستوى لبنان وتحمل اسمه،
مع توسع نشاطها وخدماتها وتطور هيكليتها.
باتت تضم  480عامال يف املركز واملناطق ،وثالثة
آالف متطوع لعمل الخري يف سبيل املجتمع.
يف بداية االحداث عام  ،1975حملت املنظمة
اسم "كاريتاس لبنان" بعدما تبناها مجلس
البطاركة واالساقفة الكاثوليك يف لبنان .اصبحت

رئيس منظمة "كاريتاس لبنان" االب بول كرم.

الجهاز الرسمي الوحيد للكنيسة ،املخصص
للعملني االجتامعي واالنساين وخدمة الفقراء
واملعوزين .اول َمن توىل رئاستها كان الخوري
(املطران الحقا) سمري مظلوم الذي انشأ لها
هيكلية مؤسساتية ومركزا دامئا يف سن الفيل.
املنظمة موجودة يف  36اقليام ،واالقليم يشمل
منطقة معينة قد يكون فيها اكرث من رعية او
ابرشية تبعا ملساحتها وكثافة عدد سكانها،
فتختلف التقدميات والنشاطات فيها تبعا لذلك.
تحدث رئيس املنظمة االب بول كرم اىل "االمن
العام" عن عملها وتقدمياتها والقطاعات التي

تغطيها ،معدّدا نواحي تعاونها مع االمن العام.
■ ما ابرز نشاطات "كاريتاس لبنان" وتقدمياتها؟
□ تضم املنظمة مراكز صحية تؤمن املعاينة
واالدوية مجانا للمواطنني عرب اطباء متطوعني.
لديها تسع عيادات نقالة (فانات) تحمل كل
منها طبيبا وممرضة وادوية ،وتجول يف املناطق
وفق مواعيد معينة .يأيت املواطنون حاميل
بطاقة "كاريتاس" للمعاينة والطبابة ،طبعا
ضمن امكانات هذه العيادة .يف حال وجود
امراض مزمنة او صعبة تحول اىل املراكز الصحية
املتخصصة يف "كاريتاس" ،او اىل املستشفيات
وفق تشخيص الحالة ،ونحن نسعى يف هذا
الوضع اىل مساعدة املريض قدر االمكان .كذلك
ننظم برامج الحقل االجتامعي لخدمة املواطنني
حيث هم ،منها برنامج "العمر الثالث" للمسنني
لتقديم الدعم املادي واملعنوي وحفالت
الرتفيه .مثة دار رعاية لهؤالء يف عكار ومطابخ
تؤمن وجبات طعام للمسنني ،وبرنامج "افزي"
AVSIالخاص باالطفال االيتام ،وبرنامج التعليم
والدرس املسايئ للطالب الذين يعانون صعوبات
تعلمية او تأخر يف التعلم ،ومكافحة الترسب
املدريس واالنحراف .لدينا ايضا برامج ومراكز
لالشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف بلدة
فغال يف جبيل ،ومركز لذوي الحاالت الصعبة يف
زحلة ،ومركز لالطفال ذوي الصعوبات التعلمية
يف القنيطرة يف املنت ،تستقبل حاالت اعاقة
خفيفة ومتوسطة ،اضافة اىل طالب يعانون من
البطء يف الكالم يرشف عليهم اختصاصيون.
يتضمن برنامج "اطفالنا" ستة مشاريع صغرية يف
برج حمود وضهر العني والحدت وجبيل ورصبا
وزحلة ،تركز عىل حقوق الطفل وواجبات
املجتمع تجاهه ،متولها "كاريتاس فرنسا".

■ ماذا عن برامج الشباب الذين يتولون
مساعدة املحتاجني؟
□ لدينا برامج خاصة للشبيبة .يعمل نحو
 1500شاب من املتطوعني يف املناطق املختلفة
لتحفيز الشباب عىل العمل التطوعي االجتامعي
والجامعي لخدمة املواطنني املحتاجني .يقوم
هؤالء يف فصل الصيف بورش عمل يف املناطق
ملساعدة املواطنني يف امورهم الحياتية ،مثل
ترميم املباين وطالئها وغريها من املشاريع.
مثة برنامج لدعم املزارع والعمل التنموي يف
االرياف والقرى الحدودية ،لحمل املواطن
عىل البقاء يف ارضه وتسويق انتاجه الزراعي
عرب "تعاونية املحبة لترصيف االنتاج االهيل".
عدا عن برامج القروض الصغرية وارشاك املرأة
يف العجلة االقتصادية واالنتاجية .متلك املنظمة
برنامجا لقروض التدريب املهني مخصصا
للشباب ،ومثة معهد تدريب فني يف زحلة يضم
 280طالبا ،وبرنامج "بلدي" الذي يهدف اىل
دعم البلديات واملجتمعات املحلية للمساعدة
عىل تنفيذ مشاريع التنمية املحلية بدعم من
الوكالة االمريكية للتنمية املحلية.
■ هل من مشاريع تعنى بغري اللبنانيني
املقيمني؟
□ طبعا ،لدينا برامج طوارىء خاصة بالوافدين
السوريني والعراقيني ،استفادت منها حتى االن
 2300عائلة عراقية اكرثها مسيحية ،بحيث تهتم
بهم صحيا واجتامعيا ونفسيا وغذائيا ،وتوفر
لهم االيواء عرب املساهمة قدر االمكان يف تأمني
ايجار املنازل .وقد انشأنا مدرسة يف برج حمود
بالتعاون مع الكنائس الكلدانية واالشورية
والرسيانية (االرثوذكسية والكاثوليكية) ،تضم
 600طالب عراقي يتعلمون وفق الربنامج
املدريس العراقي الرسمي .كذلك افتتحنا برنامجا
تربويا لفرتة بعد الظهر ملساعدة الطالب
السوريني والعراقيني.
■ كيف بدأ التعاون مع االمن العام ،وما هي
امليادين التي يتم التنسيق فيها؟
□ التعاون مع االمن العام بدأ عرب مراكز
االجانب او غري اللبنانيني ،و"كاريتاس لبنان" من
اوىل الجمعيات التي اهتمت بالوافدين من آسيا
(الهند ،رسي النكا ،بنغالدش وغريها) للعمل

بحسب احصاءات "كاريتاس لبنان" العام املنرصم ،بلغ حجم التقدميات والخدمات االيت:
• املراكز الصحية :قدمت  440826خدمة طبية ،عالجات وادوية ،استفاد منها  2578تلميذا
من برنامج الصحة املدرسية.
• العيادة املتجولة :جالت عىل نحو  566بلدة لبنانية لتأمني املتابعة الصحية والعالجات
وفحوص الدم ،استفاد منها  207283مواطنا.
• الخدمات االجتامعية:
• استفاد  1600طفل من برنامج "اطفالنا".
• استفاد  350طفال من برنامج ما بعد املدرسة لحامية اطفال الضواحي.
• استفاد  19ولدا من برنامج تبني االطفال عن بعد بالتعاون مع مؤسسة "افزي" ،و 19ولدا
من برنامج "تبني ولد" املخصص لالنتشار اللبناين.
• املخيامت الصيفية :استفاد من برنامج "اطفالنا"  1600طفل.
• استفاد  400طفل من برنامج تعزيز حقوق الطفل وحاميته.
• مركز رعاية االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف فغال يف جبيل :استفاد منه  80تلميذا،
ومن مركز البطريرك صفري لذوي االحتياجات الصعبة يف زحلة  178تلميذا ،ومن مركز
"هوب" لالطفال ذوي الصعوبات التع ُلمية يف القنيطرة  21تلميذا.
• دار املحبة للمسنني يف عندقت يف عكار :استفاد  35رجال وامرأة ونحو الف شخص من
دعمها املادي واملعنوي ونشاطها الرتفيهي.
• معهد التعليم والتدريب الفني للشباب يف زحلة :استفاد منه  278طالبا.

يف لبنان .نسعى اىل املحافظة عىل حقوقهم
االنسانية واالجتامعية واملدنية ،النهم برش
خلقوا عىل صورة الله ومثاله .بارشنا التعاون
مع االمن العام سنة  2000وكانت نتيجة هذا
التعاون ثقة متبادلة بيننا .اخريا انجزنا مذكرة
تفاهم مع وزارة العدل حول مساعدة ضحايا
االتجار بالبرش .كذلك انجزنا مذكرة تفاهم يف
شأن تنمية قدرات عنارص املديرية العامة لالمن
العام وتدريبها .يف اآلونة االخرية تم تخريج
دورة من عنارص املديرية تعنى مبعرفة حقوق
االنسان وكيفية التعامل انسانيا مع االجانب،
وخصوصا املوقوفني منهم السباب ومخالفات
قانونية وادارية ،مثل عدم انجاز املعامالت
الرسمية لالقامة والعمل ،عدم وجود كفيل
للعامل االجنبي ،عدم قدرته عىل السفر وغريها
من املخالفات .كذلك ساهمت "كاريتاس" يف
تجهيز نظارة املوقوفني يف االمن العام .نحن
الوحيدون املوجودون يف هذه النظارة 24/24
ساعة لتلبية الحاجات الرضورية للموقوفني
عرب عيادة طبية تعالج الحاالت الطبية ،ال سيام
الطارئة منها ،وتقديم االدوية بعد استشارة
طبيب االمن العام ،و َمن يحتاج اىل مستشفى
يتم تحويله مبوافقة الطبيب .هناك مكتب
اجتامعي ملساعدة املوقوفني ،وسننتقل قريبا
اىل النظارة الجديدة الحديثة يف تحويطة فرن

الشباك قرب ساعة العبد ،والتي نساهم يف
تجهيزها ايضا ،وهي ستكون مزودة مواصفات
انسانية واجتامعية رفيعة املستوى ومبعايري
دولية .من خالل وجودنا الدائم يف النظارة
نقوم بعدد من النشاطات بعضها سنوي ترفيهي
للموقوفني ،وحفالت موسيقية ستعزف فيها
الفرقة املوسيقية لجمعية املكفوفني يف بعبدا
اليجاد فسحة امل لهم ،ال سيام يف االعياد
واملناسبات الدينية .كذلك القيام بحمالت
تدريب وتوعية ومعالجة نفسية من خالل
اختصاصيني ،عدا الدعم االجتامعي عرب املتابعة
اليومية ،وتعلم اشغال الحرفيات اليدوية ،وتوفري
الحاجات الحياتية اليومية كادوات النظافة
والعناية الشخصية (صابون ،فرشاة اسنان ،فرش
للنوم) .وقد احرضنا لهذه الغاية غسالة ونشافة
لغسل ثياب املوقوفني .لدينا ثالثة مراكز ايواء.
مثة امر مهم يتمثل يف متابعة حاالت ومعالجتها
مثل وجود ام موقوفة لديها طفل ،بحيث
ننقل االم وطفلها اىل مركز ايواء تبقى فيه اىل
حني معالجة انتهاء ملفها .تطورت العالقة بني
"كاريتاس" واالمن العام ايجابيا ،خصوصا مع
وجود اللواء عباس ابراهيم عىل رأس املديرية
الذي يقدر عملنا وتعاوننا معها عىل نحو كبري،
وهو يف صدد تطوير اساليب العمل واآلليات
املعتمدة وتحديثها ملعالجة اوضاع املوقوفني.
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مقال

األقتصاد
الحركة العقارية في سبات ،والتفاؤل س ّيد الموقف

إطالق حملة “لبنان بخير” تحفيزا للمستثمرين

تتعدد العوامل التي تصبغ القطاع العقاري يف لبنان بالجمود .دفع هذا الجمود
اىل مرحلة جديدة ،فيها مزيد من انخفاض االسعار واملساحات املعروضة للبيع.
طبعا خارج نطاق مدينة بريوت .ذلك ان االمر يقوم يف مجمله عىل قاعدة
السوق الراساملية :العرض والطلب
ال شك يف ان الصدمات التي دفعت
االقتصاد اللبناين اىل التباطؤ ،اصابت
القطاع العقاري بشظاياها .والنه مير
اليوم يف مرحلة حرجة ،والن املعنيني فيه

يرفضون االستسالم للواقع املعاش ،اطلقوا
مبادرة تتسم بالتفاؤل يف ظل اجواء سوداء
تحوط باملنطقة ،وتخيم عىل لبنان الذي
يعاين اليوم من تردداتها عىل الصعيدين

االمني والسيايس .املبادرة التي اطلقتها
جمعية مطوري العقار ونقابة الوسطاء
واالستشاريني العقاريني حملت عنوان
“تطلعوا اىل املستقبل ،لبنان بخري” ،علها
تعيد الثقة بلبنان واقتصاده .ومع ان
جمود الحركة العقارية اصاب معظم
القطاعات املرتبطة بها ،من تجار مواد
البناء وصناعيني ومهندسني ،تبقى جاذبية
هذا القطاع يف املرتبة االوىل.

قرطاس :تباطؤ الحركة العقارية
مؤشر جيد

يقول رئيس جمعية مطوري العقار منري قرطاس
ان القطاع العقاري “يتاثر حتام باالوضاع
السياسية واالمنية ،غري انه يبقى متامسكا رغم
التقلبات التي يشهدها دامئا .مثة اوقات جيدة
يغتنمها ليعود اىل ازدهاره .مر لبنان بعدد
من االزمات البارزة والحروب املدمرة ،وعندما
زالت عاد اىل جو التفاؤل والتحسن .غري ان
االحداث التي وقعت يف سوريا منذ عام 2011
اثرت مبارشة عىل القطاع .الالفت يف لبنان ان
الوضع االمني مستقر ومقبول ،غري ان الحوار
السيايس سلبي جدا وميسء اىل اقتصاد لبنان
عموما.
■ كل املؤرشات تدل عىل تراجع القطاع
العقاري .ما هي نسبة هذا الرتاجع؟
□ من الصعب قياس هذه النسبة .لكن من
املؤكد ان السوق بطيئة عموما .مثة تراجع
مثال يف عدد رخص البناء .غري ان املؤرشات
تدل ايضا عىل ان مبيع الشقق السكنية
املتوسطة مستمر وثابت ،مع تسجيل تراجع
يف مبيعات الشقق الفخمة .مرد هذا البطء
اىل كرثة العرض الناتجة عن املشاريع التي

اصبحت جاهزة ،او تلك التي يف طور االنجاز،
تضاف اليها االوضاع السياسية واالمنية .الواقع
ان التباطؤ يف الحركة العقارية عملية ايجابية،
الن السوق تحتاج اىل تصحيح مراكزها .صحيح
ان ليس هناك مشاريع جديدة .لكن املشاريع
التي تم البدء فيها مستمرة .الهبة العقارية
التي عرفها لبنان يف االعوام االخرية تراجعت
حدتها ،لكن فرص االستثامر جيدة وايجابية
مع ثبات االسعار ،وتاليا فان االستثامر اليوم
يعني االستفادة غدا مع تحسن الجو العام.

■ الحملة التي اطلقتموها بالتعاون مع نقابة
الوسطاء ،هل هي لتنشيط القطاع العقاري ام
ان لها اهدافا اخرى؟
□ هدف الحملة جعل لبنان بلد التميز واعطاء
صورة ايجابية عنه ،خصوصا وان اخباره
املتداولة مبالغ فيها ،وهي تغطي فقط الجزء
املتعلق بالسياسة واالخبار االمنية .صحيح ان
يف لبنان مشكالت ،وقد تظل فيه ،لكننا ال نرى
الصورة سوداء اىل هذا الحد .لدينا مشاريع
تطوير مهمة وبارزة ،نحتاج اىل االضاءة عليها
واعطائها الصورة الصحيحة املرشقة.

القطاع العقاري يتأثر
باالوضاع السياسية
واالمنية ،غير انه يبقى
متماسكا رغم التقلبات

رئيس جمعية مطوري العقار منري قرطاس.

■ هل ستتوقف الحملة عند انتهاء زمانها
ومكانها ام تستمر وفق عنارص جديدة؟
□ نأمل يف ان تتحول اىل رسالة تستقطب
اهتامم كل القطاعات االقتصادية واملؤسسات

الرسمية والخاصة بهدف تأمني الحوافز،
وزيادة الثقة باالستثامر اللبناين عموما وليس
القطاع العقاري فحسب .سنتواصل مع
املغرتبني الذين يشكلون ثروة لبنان االوىل،
وسنعمل عرب وسائل االعالم عىل تصوير لبنان
عىل حقيقته ،مبا فيه من مشكالت وتحديات،
وايضا فرص عمل واستثامرات مهمة جدا.
■ تحدثت عن محاولة لتغيري مشاعر
املستثمرين العقاريني من سلبية اىل ايجابية.
كيف؟
□ هناك مبالغة يف نقل الواقع مردها اىل
االخبار املضخمة ،كمثل القول ان السوق
متوقفة وجامدة .لكن الحقيقة انها غري
جامدة ومل تتوقف كليا .مثة فرتات كان تحركها
اسهل ونظرة املستثمر محفزة اكرث من خالل
الخوف من ان تقفز االسعار .السوق اليوم
بطيئة ولن تزداد سوءا ،وحني تبدأ االخبار
الجيدة يعود القطاع اىل حركته السابقة،
واالستفادة ستشمل كل َمن يستثمر اليوم.
نحن ال نرفض الواقع ،لكننا نذكر بان هذه
االحداث مرت عىل لبنان ،وان َمن استثمر
يف اوقات سابقة ويف احوال مشابهة استفاد
مع الوقت .االستثامر العقاري طويل االمد،
وال يشبه رشاء اسهم يف البورصة ،ونأمل يف
ان يستمر الجو الهادئ نسبيا حتى نتمكن
من ايصال رسالتنا واعطاء الصورة الحقيقية
لصالبة لبنان وقدرة شعبه.
■ ماذا عن اتجاه املستثمرين العرب اىل بيع
عقاراتهم يف لبنان؟
□ املستثمرون العرب استثمروا باسعار
متدنية ،وقاموا اليوم ببيعها باسعار اعىل.
انه مبدأ العرض والطلب .هذا االمر عنرص
مهم جدا لحملتنا يف تسويق لبنان والتطلع
اليه بايجابية .عندما يستطيع املستثمر
العريب ،يف ظل االحوال الصعبة ،بيع
عقارات يف لبنان وتحقيق ارباح ،فهذا يدل
عىل صالبة االستثامر وهو خرب جيد جدا.
عمليات البيع التي تتم تشمل الجميع،
لبنانيني وعربا واوروبيني .يف ابو ظبي مثال
هناك حمالت اعالنية عرب وسائل اعالم

بصمات الركود
على القطاع العقاري
طبع الركود بصامته عىل القطاعات االقتصادية كلها ،وكان للقطاع العقاري نصيبه
االكرب .غري ان جاذبية هذا القطاع مكنته حتى اليوم من املحافظة عىل مركزه
الثاين الداعم للحركة االقتصادية بعد املصارف ،ومتسك بقدرته عىل استقطاب
املستثمرين املقيمني واملغرتبني ،اىل املستثمرين العرب واالجانب.
اذا كانت اسعاره قد سجلت تراجعا بنسبة  ،20%غري انه جاهز الستعادتها عند
اول فرصة وفقا لحجم السوق وحاجاتها.
ويؤكد الخرباء ان ال مؤرش ابدا اىل ازمة او خطر افالس يف القطاع العقاري ،وهو
من القطاعات االقتصادية التي صمدت يف ظل االوضاع االمنية التي تفاقمت
اخريا ،ويشددون عىل ان الوضع ال يزال مقبوال جدا قياسا مبا يشهده لبنان من
احداث امنية وازمات سياسية.
وقد تم رصد تراجع الطلب عىل الشقق واملكاتب واملحال نتيجة الظروف االمنية
الصعبة .منذ اندالع االزمة يف سوريا بدأ التاثري السلبي الذي دفع املواطن اىل
الرتدد يف الرشاء ،تحسبا لتفاقم تداعيات الحرب عىل الوضع الداخيل .لكن نشاط
التطوير العقاري مل يتباطأ .اذ لوحظ استمرار وتريته رغم الرتاجع يف بيع الشقق،
وتحديدا الفخمة منها.
وبحسب بعض الخرباء ،تعود اسباب قدرة هذا القطاع عىل التطور اىل املناخ
االستثامري الجاذب يف لبنان ،وحامية امللكية العقارية ،وكون الرضائب عىل
ارباحه مقبولة نسبيا ،ومتاسك االسعار وعدم تراجعها عىل نحو الفت ،وبقاء
اسعار العقارات مقبولة قياسا مبا هو موجود يف باريس ولندن وغريها من مدن
العامل.
كانت االستثامرات العربية يف العقارات بارزة ،ومتيزت بثالثة انواع:
ـ االستثامر للسكن املبارش يف الفلل وقطع االرض الكبرية.
ـ االستثامرات التي قامت بها املصارف واملؤسسات املالية ورشكات التطوير
املعروفة يف املشاريع الكربى السكنية او السياحية او التجارية ،وتركزت يف
معظمها يف منطقة “سوليدير” يف وسط بريوت.
ـ االستثامرات الصغرية التي يقوم بها الزوار العرب عند رشائهم شقة سكنية او
بيت للعطلة ،لكن باحجام صغرية.
يبقى ان نشري اىل ان لبنان مؤهل دامئا الستقطاب االستثامرات والتوظيف
العقاري .فهو يتمتع بعدد من امليزات يف مجاالت االستثامر والخدمات .لكن
املطلوب االستقرار السيايس واالمني .عندما يتوافر هذا الرشط ،تعود الطفرة
العقارية اىل سابق عهدها.
عصام شلهوب
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عاملية تدعو الجميع اىل االستثامر فيها،
فلامذا ال نقوم مبثل هذا الجهد ولبنان بلد
الفرص الجيدة؟
■ هل تب ّقى اراض يف لبنان للبيع؟
□ صالبة القطاع العقاري تعود اىل عدم
توافر املساحة املخصصة لالستثامر .لكن يف
استطاعتنا تطويره ،وبريوت ميكنها استيعاب

هذا التطوير عىل نحو مناسب .قلة االرايض
محصورة بني بريوت وضواحيها وبعبدا واملنت.
العقار يف لبنان مطلوب من اللبنانيني ،مقيمني
ومغرتبني ومن االخوان العرب واالوروبيني.
وهو امر طبيعي يحصل يف كل بلدان العامل
من لندن اىل ديب وابوظبي.
■ هل ان حملة “لبنان بخري” انعكاس

لخوفكم من تدين االسعار بحيث تراجعت
بنسبة  20%حتى اليوم؟
□ الحملة واجهة لالستمرار بالتفاؤل ،وتنبع
من امياننا بلبنان وليس خوفا من تدين االسعار.
مل تأت من فراغ ،بل مبنية عىل حقائق ،وقامئة
عىل وقائع صلبة ،مدعومة بأراء اقتصادية
دولية .صحيح ان يف لبنان مشكالت ،لكننا ال
نراها سودا اىل هذا الحد.

فارس :العقار في لبنان
يساوي دموع العينني

لبنان بلد الفرص الناجحة،
ويمكن جميع املستثمرين
يقول رئيس نقابة الوسطاء واالستشاريني االيجابية للبنان ،وبات من الرضوري االضاءة العمل فيه

العقاريني مسعد فارس“ :اعتدنا يف لبنان عىل ان
متر الدورة العقارية مبرحلتني :انتعاش وتراجع.
كل مرحلة متتد سنتني .غري ان القطاع اليوم
يعيش حال ركود طال امدها ،وتعود اسبابها
اىل االحداث التي تعيشها املنطقة وخصوصا
سوريا ،اىل االوضاع السياسية املضطربة يف لبنان
والحديث السيايس املوجه اىل دول الخليج،
والقرار الخليجي بعدم السامح لرعاياه باملجيء
اىل لبنان ،والنزوح السوري الكثيف .كل هذه
املعطيات اثرت مبارشة عىل الحركة العقارية،
وتولدت حال من عدم االستقرار طاولت كل
القطاعات .بالتايل فان عمليات العرض والطلب
تراجعت .عندما يتاثر القطاع العقاري ،فان
القطاعات املرتبطة به تتأثر ،وكل االشغال تتوقف
بنسب مختلفة .لكن الالفت ان حركة القطاع
العقاري انقسمت اىل قسمني هام املتوسط
وما دون ،اي الشقق السكنية التي ال تفوق
اسعارها  500الف دوالر استمرت فيها عمليات
البيع والرشاء وان برتاجع .وبدال من بيع  30الف
شقة سنويا تراجع البيع اىل  25الفا .لكن الجمود
اصاب قطاع العقارات الفخمة جدا.

عليها .لذلك وجب النظر اىل هذا الجانب املشع،
وماذا ميكننا ان نعمل للمحافظة عليه .من هنا
اتت دعوتنا رفضا لحاالت الحزن والبؤس ورفضا
للواقع ،الننا يف لبنان نتمتع بعزمية وقوة ارادة
متكناننا من تجاوز كل املعوقات.

■ هل تعتقد بان الحملة ستحقق النجاح
املطلوب؟
□ استمعت منذ فرتة اىل محارضة عن االستثامر
العقاري يف اوروبا وامريكا ،وذكر ان مثة حملة
النشاء صناديق استثامر لهذه الغاية ،وان هذا
االستثامر يوفر ارباحا نسبتها تصل اىل  4و.5%
لكنني قلت ان هذه الدعوة لن تنجح .نحن يف
لبنان نحصل عىل ارباح من خالل االيداعات يف
املصارف تصل اىل  6و .7%اليوم يأتوننا من اوروبا
ليبيعونا عقارات يف اوروبا وامريكا او يف جزيرة ما،
ملاذا؟ هل اشرتى احد يف لبنان عقارا وخرس؟ عام
 2008تهافت املستثمرون الخليجيون واللبنانيون
عىل لبنان واودعوا اموالهم فيه ،واشرتوا ارايض
وشققا ،ومل يجدوا سواه مالذا آمنا الموالهم
واستثامراتهم .بحسب خربيت ،فان العائد عىل
االستثامر يف العقار ال يقل عن  ،20%وهو امر
جيد باملقاييس كلها .مساحة لبنان صغرية نصفها
لالوقاف والدولة ،والنصف االخر ينقسم اىل
قسمني ،واحد طاوله العمران والثاين نتسابق عىل
االستثامر فيه .لذلك فان العقار عزيز يف بلدنا،
واالرض كام يقولون “بتسوى دموع العني” .لذا
فهي اهم استثامر ميكن ان يقوم به االنسان نظرا
اىل كل امليزات التي يتمتع بها لبنان.

■ ما دام االمر ينتظر تحسن االوضاع اقليميا
ومحليا ،هل جاءت حملة “تطلعوا اىل املستقبل،
لبنان بخري” رفضا للواقع؟
□ نحن مع املثل القائل “اضحك تضحك لك
الدنيا ،وابك تبك وحدك” .اتفقت جمعية
مطوري العقار ونقابة الوسطاء واالستشاريني
العقاريني عىل التطلع نحو االيجابيات التي يتمتع
بها لبنان ،وابرزها الطاقة البرشية داخل البلد
وخارجه التي تهدف اىل تعزيز قدراته .لبنان ■ ماذا عن التعاون مع الوزارات املعنية كوزاريت
بلد الفرص الناجحة ،وميكن املستثمرين جميعا الخارجية والسياحة؟
يف كل القطاعات العمل فيه .غري ان الحديث □ التعاون جيد ،لكن العمل بالتوازي مع
املتداول عند املسؤولني او لدى طبقات املجتمع عملهام تأيت نتائجه ايجابية ،وافضل مام لو
هو ما نعيشه من احداث امنية واضطرابات كان التعاون مشرتكا .النشاط االعالمي سيمتد
سياسية كأننا يف دوامة ال نهاية لها .نسينا النواحي حتى  22ايلول املقبل حيث سيقام عشاء كبري

رئيس نقابة الوسطاء واالستشاريني العقاريني
مسعد فارس.

ومهم جدا ،ويتضمن برنامجا غنيا عن لبنان
والفرص فيه .سيقام اوال عشية املعرض العقاري
الذي دأبت « »Promofairعىل تنظيمه كل
سنة ،وهي تتعاون معنا عىل نحو رائع النجاح
الحملة والعشاء واملعرض الذي سيتخلله عدد
من االنشطة كاملحارضات والندوات مبشاركة
متحدثني مهمني ،مع محاولة تسويق املعرض عرب
االعالم يف الدول العربية ودول االغرتاب ،وسيتم
التعاون مع محطات فضائية كالـ»العربية»
و« »MBCو«الجزيرة» لتسويقه.
■ ماذا عن دور املغرتبني واي مناطق ستشمل
الجولة الخارجية؟
□ « »Realو« »Redalستبدآن جولة خارجية
تسويقية تشمل زيارات للجاليات اللبنانية
يف بلدان االنتشار ،بدءا من افريقيا وصوال اىل
اوروبا واالمريكيتني .ال بد من االشارة اىل ان
االغرتاب اللبناين كنز مخبأ .سنذهب اليهم
لنطلعهم عىل الفرص الجيدة املوجودة يف لبنان
الجميل ،وسنعمل عىل ارشاك الجميع بدءا من
مرصف لبنان واملصارف ورشكة طريان الرشق
االوسط وكازينو لبنان وتجار مواد البناء لخلق
هذه املوجة االيجابية.
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األقتصاد
عصام شلهوب

لبنان يفتقر إلى المياه والكهرباء والبنى التحتية واألسعار المعقولة

إنتعاش السياحة باألمن والخدمات
حمل الصيف هذه السنة هموما امنية وسياسية وضائقة ال تطاق اثقلت
كاهل اللبنانيني .مل ترتك لهم فرصة التفكري يف متضيته يف ربوع املناطق الجبلية.
تجنب السياح واملصطافون العرب ،وخصوصا الخليجيني ،القدوم اىل لبنان
الكرث من سبب ،ما ادى اىل انتكاسة اثرت سلبا عىل الفنادق واملطاعم
ال يزال معظم املنازل والشقق املفروشة
املخصصة لاليجار يف مناطق االصطياف خالية،

واضطر عدد من اصحابها اىل تأجريها للوافدين
السوريني القادرين عىل تحمل اعبائها .يف املقابل،

يقتيض االعرتاف بأن غياب البنى التحتية وارتفاع
اسعار الخدمات السياحية وغرف الفنادق
وتدهور احوال الطرق ،ناهيك بزحمة السري
الخانقة ،ساهمت يف تردد السياح واملصطافني
العرب يف العودة اىل لبنان .علام ان بلدانا اخرى
باتت تؤمن كل هذه الخدمات بطريقة مميزة،
باسعار اقل من تلك املعتمدة يف بالدنا.

ابورجيلي :اوضاع املنطقة
اثرت سلبا على االصطياف
يف محطة بحمدون ،البلدة املتجذرة
يف الخريطة السياحية يف لبنان ،تنتظر
"الحبايب" .هي "ضيعة الكويتيني" كام يقول
اهل البلدة ،حيث ميلك هؤالء  %35من
بيوتها ومحالها التجارية .لكنها خالية اليوم
وتنتظر عودة روادها يك تستعيد نشاطها.
يقول رئيس البلدية اسطه ابورجييل" :القطار
انطلق .لكن هذه االنطالقة جاءت متأخرة
عن االعوام السابقة بسبب حلول شهر
رمضان يف بداية فصل الصيف .لهذا الشهر،
كام هو معروف ،فروضه والتزاماته عىل
الصامئني ،وقرى االصطياف ال متلك الجهوزية
الالزمة لتوفري ما يتطلبه .لذلك يفضل الجميع
البقاء يف املدن".
■ ما نسبة املصطافني الذين تتوقع مجيئهم؟
□ ال منلك احصاءات دقيقة حولهم ،لكننا
تلقينا اتصاالت من اصحاب الشأن يف دول
الخليج تؤكد مجيئهم اىل لبنان بعد انتهاء
شهر رمضان املبارك ،الن متوز وآب هام شهرا
العطل الرسمية واملدرسية.
■ ماذا عن حجوزات الفنادق؟

□ اصحاب الفنادق يسعون اىل تحسني
اوضاعها ،واداراتها تتلقى مزيدا من
الحجوزات .مثة عروض مهمة للزبائن الذين
يقومون بالحجز مسبقا .لكن النتائج لن تظهر
رسيعا النها مرهونة باالوضاع العامة.

اغالق املعابر البرية
حرم لبنان من  300الف
سائح عربي

■ لكن االوضاع مل تتغري يف لبنان ،وهي
عىل هذه الحال منذ اعوام .اىل َم تعيد هذا
الرتاجع؟
□ الخليجيون ال يخافون من االحداث،
خصوصا وان التواصل االعالمي موجود .وهم
عىل بينة مام يحصل .اوارص املحبة والعالقة
متينة بيننا ،لذا مل يستبدلوا لبنان ببلدان
اخرى.

رئيس بلدية محطة بحمدون اسطه ابورجييل.

■ كيف تستعد محطة بحمدون الستقبال
موسم االصطياف؟
□ نعمل يف صورة دامئة وجهوزية تامة عىل
تحقيق هذا الهدف من ضمن نطاق ما
تقوم به البلدية من مهامت ،خصوصا لجهة
البنية التحتية وانجاز املشاريع االمنائية التي
تشهدها "املحطة" اليوم ،وابرزها مرشوع
الطريق الدولية.

■ قرار دول الخليج الطلب اىل رعاياها
عدم املجيء اىل لبنان ،أمل يؤثر عىل موسم
االصطياف؟
□ أثر بالطبع .لكن الحكومة اللبنانية تقوم
بكل املطلوب لحض دول الخليج عىل السامح

لرعاياها باملجيء اىل لبنان .نحن نشدد عىل
ان االمن موجود ،وخصوصا يف مناطق الجبل.
اضافة اىل ان التسهيالت التي يقدمها االمن
العام اىل الرعايا العرب لجهة سامت الدخول
او حسن االستقبال كانت موضع ترحيب من
كل الوافدين من الدول العربية .اود ان اشكر
يف هذه املناسبة املدير العام اللواء عباس
ابراهيم عىل ادارته الحكيمة ،والتسهيالت التي
يوفرها االمن العام بناء عىل توجيهاته لجميع
الخليجيني يف املرافق العامة من مطار ومرفأ
ومعابر برية ،اىل التسهيالت التي يؤمنها مركز
األمن العام يف منطقة عاليه للزوار العرب.

■ ما هي تأثريات االزمة السورية عىل موسم
الصيف يف لبنان؟
□ لها تأثري سلبي كبري .قطع املعابر بني
سوريا والدول العربية ،وتاليا مع لبنان،
منع  300الف سائح عريب من العبور اىل
بلدنا.
■ ماذا عن املصطافني اللبنانيني؟
□ اللبنانيون ال يحتاجون اىل دعوة
لالصطياف يف بحمدون .لكن حلول شهر
رمضان مع بداية الصيف كان له اثر مهم يف
تأخري املوسم.

■ ماذا عن املشاريع االمنائية والعمرانية
والبيئية للبلدية التي تشكل عنرصا مهام يف
نجاح موسم االصطياف؟
□ نقوم بنهضة عمرانية مميزة يف محطة
بحمدون تشمل كل املرافق الحيوية ،منها
تجميل الشارع العام والسوق التجارية،
واالنتهاء من اقامة موقف يتسع لـ700
سيارة ،واالنتهاء من مرشوع تقاطع الطرق
مع الطريق الدولية ،وتجهيز امللعب البلدي،
واستبدال شبكات مياه الشفة القدمية ،واقامة
حدائق عامة داخل محطة بحمدون ،ومشاريع
بنى تحتية.
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عقيقي :مهرجانات فقرا ـ كفردبيان
معارض وحفالت ال تتوقف

مراد %70 :من موسم االصطياف
يعتمد على الخليجيني
يف عاليه ال تختلف الحال عام هي يف عاليه ،وليس املدينة فقط.
محطة بحمدون .املصطافون هم من
■ هل تقوم وزارة السياحة مبا هو
اهل املنطقة .اما الخليجيون فقلة.
يقول رئيس البلدية وجدي مراد :مطلوب منها؟
"االستعدادات تشمل كل البلديات يف □ تقوم مبهامتها عىل اكمل وجه .تحاول
املنطقة ،وخصوصا بلدية عاليه ،وهي ان تسوق لبنان سياحيا يف الخارج،
تأخذ عىل عاتقها تأمني كل متطلبات وتقدم كل الخدمات والتسهيالت
االصطياف داخل املدينة لجهة تنظيم املطلوبة من السائح داخل مطار بريوت.
ايجار املنازل الخاصة ،ومساعدة الفنادق مهامتها ضيقة واموالها شحيحة ،وال
عىل توفري تجهيزاتها ،اىل االرشاف متلك كل املقومات التي تساعد عىل
عىل البنى التحتية .موسم االصطياف تنفيذ خططها السياحية.
يف لبنان ،وخصوصا يف عاليه ،يعتمد
بنسبة  %70عىل الخليجيني و ■ %30كانت بلدية عاليه تبارش موسم
عىل اللبنانيني .لذا اعتقد ان الصيفية الصيف باقامة مهرجانات متنوعة؟ ما
هذه السنة ستقترص عىل املصطاف هي برامجكم هذه السنة؟
املحيل وعدد من اللبنانيني املغرتبني □ ،بالتعاون مع النوادي املحلية سنقيم
الن الحضور الخليجي مفقود .عندما حفلة منوعة ،وقد تركنا امر املهرجانات
نفتقد هذا الحضور ،ذلك يعني ان مثة الغنائية والسهرات الحافلة للقطاع
وضعا غري صحيح .ال شك يف ان االحداث الخاص ،حتى يتمكن من تعويض ما
يف املنطقة واملواقف السياسية التي تأخذه منه من رسوم ورضائب التي
صدرت اخريا يف حق الخليجيني اثرت تصل يف مجموعها اىل نحو  20مليون
دوالر.
مبارشة عىل مجيئهم اىل لبنان.
■ ماذا عن التنمية ودور البلديات فيها
حيال تأمني مستلزمات االصطياف؟
□ الجميع يتحدث عن دور البلديات،
والوزراء يعلقون اهتامما كبريا عليها.
لكن هل الطرق العامة من مسؤوليتها؟
هل املياه املقطوعة من مسؤوليتها
ايضا؟ اىل الكهرباء وغريها من البنى
االساسية املطلوبة .بالنسبة اىل االمن،
فهو والحمدلله ممسوك حتى اليوم،
وميكن ان يكون افضل من مدينة
نيويورك .اما مشاريع البنى التحتية التي
تنفذها البلدية ،فتحتاج اىل تعاون وثيق
مع االدارات الرسمية كمجلس االمناء
واالعامر الذي يساعد حاليا عىل تنفيذ
مرشوع الرصف الصحي لكل منطقة

موسم الصيف هذه
السنة يقتصر على
املصطاف املحلي

رئيس بلدية عاليه وجدي مراد.

□ ال ميكن املقارنة .املصطاف الخليجي
هو االكرث انفاقا واالطول اقامة ،وهو
ما كان يعترب دعامة لفصل الصيف.
اما السياح الباقون فيأتون اىل لبنان
لفرتة قصرية او لحضور مؤمتر معني ،او
النجاز اتفاق عمل .ما كان يف املايض امر
■ هل قطعت االمل نهائيا يف موسم مميز لناحية النشاط التجاري والعمراين
الصيف يف لبنان؟
والثقايف والفني وكل النشاطات التي متيز
□ فصل الصيف بدأ يف اوروبا .انطالقا من فصل الصيف.
ذلك ،فان حجوزات دول الخليج متت.
لذلك وتبعا لواقعنا الذي نعيشه اليوم ■ ،كيف ت صنف الفنادق يف مدينة عاليه؟
فان املواطن الخليجي الذي سيتخذ □ عدد الشقق املفروشة كبري جدا قياسا
وجهة اصطيافه اىل لبنان يعترب فدائيا .بعدد الفنادق الذي ال يتجاوز الخمسة.
اما بالنسبة اىل املصطافني املحليني ،اضافة اىل فندق فخم جديد يحمل
فشقق االيجار متوافرة للجميع .غري ان اسم "فندق طانيوس" عرفته مدينة
ضعف القدرة االستهالكية عند املواطن عاليه خالل االيام الذهبية لالصطياف،
اللبناين واملستلزمات الحياتية املطلوبة ،وقد تخطت كلفته مئة مليون دوالر،
تقف حائال دون اتخاذه قرار االصطياف .طبعا باستثامر خليجي .مثة مرشوع
سياحي آخر بلغت كلفة رسومه للبلدية
■ هل ميكن مقارنة املايض بالحارض عىل فقط مليارا و 20مليون لرية ،وسيسمح
الصعيد السياحي؟
بتوظيف  200شخص من املنطقة.

واقع املصايف الكرسوانية ال يختلف كثريا
عن جاراتها .تراجعت حركة االصطياف وان
عىل نحو محدود ،خصوصا وانها تعتمد عىل
املصطافني من اهل املنطقة .غري ان منطقة
فقرا – كفردبيان التي تزخر باملعامل االثرية
وتشتهر مبراكز التزلج ومعاملها الطبيعية
يعب عنها رئيس
الرائعة ،لها نظرة خاصة ّ
بلدية كفردبيان جان عقيقي" :كفردبيان
منطقة سياحة واصطياف بامتياز،
واملهرجانات فيها ال تتوقف .املناسبات
الدينية كثرية ،وتقام خاللها احتفاالت
منوعة فنية وقروية وثقافية ،اىل اقامة
معارض وحفالت فنية يف مجمع "املزار"
سنويا بدءا من اول شهر آب لغاية  20منه.

بعلبك وفق مواصفات جيدة .النظافة
مؤمنة باستمرار ،اىل مشاريع تجميلية
لكل املستديرات يف البلدة وداخل مراكز
عيون السيامن وفقرا .تعمل البلدية عىل
توفري كل مستلزمات املخيامت الكشفية
واالحتفاالت ،ورياضة امليش والسيارات
الرباعية .نحن ايضا عىل استعداد ملساعدة
كل اصحاب الهوايات الرياضية.

■ هل تتمكن البلدية من تأمني النفقات
التي يحتاج اليها فصل الصيف؟
□ للحركة السياحية مردود ايجايب كبري عىل
املنطقة .كانت لنا محاولة اقامة مهرجان
داخل آثار فقرا كعادتنا كل سنة ،لكن
االوضاع مل تشجعنا .مل نتمكن من ايجاد
■ ما هي نسبة املصطافني؟
التمويل الكايف لتنفيذ هذا النوع من
□ سكان كفردبيان يقيمون يف صورة املهرجانات الضخمة ،مضافا اليها االوضاع
دامئة ،وعدد الذين ينتقلون اىل بريوت االمنية او تلك التي ميكن ان تستجد ،وكذلك
ضئيل .املنطقة مجهزة جرافات للثلوج فان عوامل الطقس تلعب دورا مهام.
ومركزا للصليب االحمر ناشطا جدا ،اىل
مركزين للدفاع املدين .بالطبع تزيد نسبة ■ من املعروف ان مناطق فقرا ،عيون
السكان صيفا وتصل احيانا اىل  40الفا السيامن ،كفردبيان تتمتع بآثار مهمة .ما
بدال من  15الفا يقيمون عىل نحو دائم .هي االجراءات الستغاللها سياحيا؟
وهذا يعود اىل موسمي الصيف والتزلج □ .آثار فقرا وكفردبيان هي الوحيدة يف الرشق
االوسط التي تقع عىل ارتفاع  1600مرت .وهي
■ ماذا عن الشغور يف الفنادق والشاليهات آثار رومانية وبيزنطية ،ومثة مواقع طبيعية بارزة
والشقق املفروشة؟
اهمها جرس الحجر النادر الوجود متر تحته مياه
□ سجل هذا املوسم شغورا وصل اىل نحو نبع اللنب .من خالل الحمالت الرتويجية التي
 .%80نأمل يف تحسن الوضع اعتبارا من قمنا بها ،تبقى منطقة كفردبيان محط اعجاب
 20متوز حتى نهاية آب.
الجميع .لكن ال بد من التأكيد عىل ان تكاليف
كل املطبوعات والبوسرتات والربوشورات
■ ماذا تقدم بلدية كفردبيان من تسهيالت والحمالت الدعائية هي عىل عاتق البلدية ،وال
الستقطاب السياح واملصطافني؟
دخل لوزارة السياحة بها .علام ان وزراء السياحة
□ الخدمات التي تقدمها البلدية تبدا السابقني والحاليني يتخذون من عيون السيامن
بالرشطة البلدية التي تقوم بالخدمة ليال وفقرا مركزا لهم يف موسمي التزلج والصيف.
ونهارا من اجل اعطاء املصطاف االمان
املطلوب ،اىل تأمني بنى تحتية كالطرق ■ ماذا عن اهتاممات البلدية مبركزي عيون
التي متتد من اول البلدة حتى حدود قضاء السيامن وفقرا؟

شغور الفنادق
والشقق املفروشة
سجل نسبة %80

رئيس بلدية كفردبيان جان عقيقي.

□ اهتامماتنا انصبت عىل ايجاد مواقف
للسيارات والباصات الكبرية ،ونقل الرواد
بواسطة "فانات" صغرية لتسهيل حركة
املرور ،وانشاء حاميات اىل جوانب الطرق
منعا للحوادث ،وتأمني جرافات البقاء
هذه الطرق مفتوحة طوال ايام الشتاء.
نحن يف حاجة اليوم اىل طرق بديلة من
تلك املوجودة ،خصوصا وان املنطقة تشهد
ازدحاما كثيفا يف فصل التزلج .لذا نقوم حاليا
بشق طرق جديدة .لكننا نحتاج اىل مساعدة
ادارية من الدولة ،كمثل اصدار مرسوم
انشاء طرق بديلة الذي مل يصدر حتى اليوم
بسبب املوانع االدارية .علام ان البلدية هي
التي تتحمل اعباءه .ال ننىس تأهيل محطات
التزلج ،وقد وضعنا مرشوعا بعنوان "تيل
كابني" " "Telécabineميكنه املساعدة عىل
حمل الرواد من مناطق منخفضة اىل مراكز
التزلج بهدف التخفيف من حركة السري .من
خالل املراقبة الحالية لكل الحركة ،اعتقد ان
موسم الصيف هذه السنة سيكون خجوال
جدا قياسا باالعوام السابقة.
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موسيقى
الفنان الملتزم أطلق «المسرح الريفي» في بالد جبيل

حواط :أغني آالم الناس وأملهم في غد أفضل
سامي ّ

الفنان سامي حواط يف مرسحه الريفي يف زبدين.

قرر سامي حواط االنرصاف اىل «املرسح الريفي» ،يحمل اسمه .أنشأه «باالنامل
ورموش العيون» يف قريته زبدين يف قضاء جبيل .ال يهرب من املسؤولية .بل عىل
العكس ،يعيد الناس اىل الريف ،ويعيد الحياة اىل مناطق باتت منسية .يجد متسعا
من الوقت الحياء حفلة هنا او هناك .فهو اوال وآخرا ال يحب الغناء فحسب ،بل
يجيده متاما النه ابن املعهد العايل للموسيقى
هو سامي حواط (مواليد  ،)1956واحد
من فناين «الناس» يف لبنان .مل يغب يوما
عنهم .غناهم عرب البومه االشهر «انا
مش كافر» مع رفيقه زياد الرحباين الذي
شاركه مرحلة مهمة مرسحيا وغنائيا قبل
ان ينفصال .انطلق مع زياد يف «سهرية»

( ،)1972ونذكر ادواره يف كوكبة من
االعامل« :نزل الرسور»« ،بالنسبة لبكرا
شو»« ،فيلم امرييك طويل» ،واخريا «يش
فاشل» .هذه االعامل وغريها جعلته
واحدا من «نجوم» تلك املرحلة ابان
الحرب االهلية.

■ لنبدأ عىل غري عادة املقابالت ،ما
هي نشاطاتك الجديدة؟
□ حفلتي االخرية كانت بعنوان «غري
مطرح» يف املركز الثقايف الرويس قبل
شهرين .كانت عبارة عن مجموعة
اغنيات وبعض االسكتشات التي اديتها
عىل املرسح ،فضال عن مشاركة والديت
ترييز حواط يف بعض االغنيات .والديت
مطربة قديرة كام بات الجميع يعلم،
ونحن لدينا فقدان لهذا النوع الصادق
يف الغناء .لذلك ،احب ان تشاركني يف
حفاليت دامئا .وقد شاركني يف الحفلة
وفاء بيطار (قانون) ،طوين جدعون

(كامن) ،انطوين حسني (برق وساز)،
احمد الخطيب وعيل الحوت (ايقاع)،
فضال عن زينب زهر الدين ونهاد
زهر الدين وسليم اللحام (غناء) .انا
احب ان اطل عىل الجمهور من خالل
انشطة مامثلة .وقد سميتها «غري
مطرح» تعبريا عن الواقع الذي نعيشه
باملعنى الثقايف الفكري .اما لناحية
االلبومات ،فقد كان البومي االخري «يف
يش ما يش» ،اتبعته بالبوم «انو يعني»
( )2005عبارة عن حفلة حية قدمتها
يف «مرسح املدينة» وضم  13اغنية
من تلحيني .شاركت يف تأليف اغنيات
لالطفال ملرسحية لدار االيتام االسالمية
بعنوان «االمرية وامللك» ويف تلحينها.
انا عموما احب العمل مع االطفال،
وقد عملت سابقا معهم يف عدد من
االلبومات مثل «انا الصحة» و«نحن
االطفال» ،فضال عن انشطة قمت بها
مع االطفال يف املخيامت الفلسطينية
باالشرتاك مع جمعية «جنى» .هناك
بالتأكيد عدد من االغاين واملؤلفات
التي اعمل عليها ،وهي موجودة يف
عقيل .لكن الظروف احيانا متنعنا من
التسجيل نظرا اىل انشغايل مبرسحي
الريفي يف قريتي زبدين.
■ حدثنا اكرث عن مرسحك الريفي؟
□ صنعت هذا املرسح بيدي .بدأت
العمل منذ  3سنوات ،وانا يف طور
اقامة نشاطني او ثالثة كل صيف
هناك .هذا املرسح مهم للغاية ،النني
مقتنع بأن االنسان يف حاجة اىل قليل
من الطبيعة .هو مرسح مكشوف
يتسع اللف شخص تقريبا ،ومقام عىل
قطعة ارض عىل شكل جلول ،فقررت
ان استفيد منها .حولت بعضها اىل
الطبقة املرتفعة من املرسح ،والجلول
االخرى اىل املكان الذي يجلس فيه
املشاهدون .يف جل آخر مكان القامة
ندوة حوار مثال ،او مطبخ يف حال
كانت هناك مخيامت ثقافية كشفية
مثال .ال اريد استعامله كمرسح فقط.

نقطة على السطر

عن اإللتزام في الفن:
ال ّنيات الطيّبة ال تكفي
عرفت بريوت ،يف سبعينات القرن املايض ،صخبا فكريا وحراكا سياسيا وحزبيا
ونقابيا وطالبيا ،ونهضة ثقافية جعلت من املدينة عاصمة الحداثة العربية .يف هذه
املناخات الخصبة التي عكسها االعالم يف ع ّز فورته وازدهاره ،تجدد النقاش االبدي
حول "دور" الفن ،و"وظيفة" االدب واالبداع عموما .هل عىل الفن ان يكون هادفا،
ان يضطلع برسالة سياسية و /او اجتامعية مبارشة؟
سؤال ذو نربة سارترية (نسبة اىل موقف الفيلسوف الوجودي الفرنيس جان بول
قسم الساحة
سارتر الذي طرح االشكالية منذ الخمسينات يف كتابه "ما االدب؟")ّ ،
الثقافية اللبنانية لحظة غليانها اىل فريقني :االول السيايس يدافع ،تحت لواء "الفن
للفن" ،عن "براءة" االبداع وحريته وانعتاقه ،وعن كونه هدفا يف ذاته ولذاته.
والثاين مس ّيس يرفع راية "الفن امللتزم" ،داعيا املثقفني واملبدعني عىل مشاربهم
املختلفة اىل لعب دور اسايس يف الحياة العامة ،ومخاطبة الوعي الجامعي والسعي
إىل تغيري الواقع ،وفضح الظلم ،والدفاع عن حقوق الناس والشعوب ،وخدمة قضايا
العدالة والحرية.
بعد االنفجار الكبري داخل مخترب الحداثة العربية عام  ،1975انحرس النقاش من دون
ان يحسم .انطوى الفريق االول عىل نفسه يف قلب اتون مشتعل ال يرتك للمرء ترف
الحياد او الرتفع عن السياسة ،واحتل دعاة االلتزام الساحة بانتاجهم وتنظرياتهم
التي وجدت جذورها ومربراتها ورشعيتها يف الواقع اليومي للحرب االهلية اللبنانية،
وقضاياها وقواها السياسية وشعاراتها ومشاريعها االيديولوجية املتواجهة.
حني انتهت الحرب رسميا ،وصحونا من الدوامة املضنية تلك ،كان العامل قد تغري،
وجدار برلني قد سقط من دون ان يكون الواقع الجديد افضل من سابقه .ماتت
االيديولوجيا مبفهومها القديم ،ومل متت السياسة مبعناها االنبل كفن ادارة سعادة
الناس .املفارقة ان موت االيديولوجيا ترافق مع صعود الوعي بالدور امللتزم للفن
كمرآة لتطلعات االفراد والجامعات واحالمها ومعاركها من اجل الحرية والعدالة.
صار النقد يبحث عن "السياسة" وعالماتها يف االعامل املحايدة ظاهرا حتى ،او
الالسياسية.
يف لبنان مل يعد االنقسام حادا حول دور الثقافة :فهي اسمنت السلم االهيل
والوحدة الوطنية ،وفضاء الحوار والتواشج والتقارب بني الناس حني تفرقهم
الرصاعات الضيقة.
صحيح عىل االرجح ان الفن ال ميكنه ان يكون محايدا ،او متعاميا ومرتفعا حني يذبح
الناس و ُتد ّمر معامل الحضارة وتسبى النساء ،ويواصل االحتالل جرامئه ،واملستبد
تحكمه بحياة الناس .لكن علينا ان نتذكر دامئا ان النيات الطيبة ال تكفي لتقديم
عمل جيد .السياسة قد ترفع االبداع ،وقد تخنقه وتصادره ايضا .الفرق كبري بني
منشور دعايئ او عظة ايديولوجية ،وبني القصيدة او الفيلم واللوحة واملرسحية
واالغنية الخالقة! هنا عىل االقل ،انترص دعاة "الفن للفن" :ال ثقافة من دون ارتقاء
فكري .ال فن من دون نضج جاميل ،ومتاسك تقني ،وابتكار يف الشكل واللغة ،ومتايز
يف القوالب واالسلوب.
ال ضري يف ان تكون فنانا ملتزما ،رشط ان تكون فنانا قبل كل يشء.
سمري مراد
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هو مكان يتسع النشطة وفاعليات
كثرية .ش ِّيد يك يكون مكانا ثقافيا بكل
ما تعنيه الكلمة من معنى ،هذا هدف
انشائه قبل اي يشء .امضيت ثالث
سنوات كاملة يف بنائه ،صيفا وشتاء.
كنت اعمل ضمن منطق «اذا معي
الف لرية بحطها باملرسح» .عملت فيه
بكل طاقتي .فهو ارض صخرية قاسية،
وعليك ان تنزع الصخور صخرة صخرة
يك تستطيع بناء ما تريده .عىل مدى
اشهر ساعدين يف العمل مجموعة من
العامل االكراد الذين بنيت املكان
معهم .كنا نغني يف اثناء العمل
ونرندح املواويل واالغنيات .كان العمل
قامئا عىل الحب والفرح قبل اي يشء.
شعرت يف لحظة ما انني بدأت اختنق
يف املدينة .لذلك تركتها وعشت يف
القرية مدة سنتني ،وخلقت نوعا من
عالقة صوفية مع الطبيعة والعصافري،
وتغريات املناخ ،والصمت .هذا االمر
اعطاين حصانة كبرية .بالعودة اىل
فكرة االنشطة يف املرسح ،تحدثت مع
اميمة الخليل الحياء احدى الحفالت،
وكذلك مع عازف العود رشبل روحانا،
لكننا مل نحدد موعدا بعد .كذلك افكر
يف تقديم عروض سينامئية هناك .يف
السابق كنت قدّ مت افالما للمخرج
هادي زكاك منذ سنتني تقريبا وعروضا
مرسحية لكل من جو قديح ومنري
كرسواين.
■ يف فيلم «طيف املدينة» لجان
شمعون ،شهدت اغتيالك (الدور الذي
تؤديه) ورقص املعزون حاملني تابوتك.
هذا املشهد املبهر ،قلة من املمثلني
يرغبون يف تأديته .فهو ذو تأثري كبري
عىل النفسية.
□ صدقني ،ما شعرت به وقتها كان
رائعا .قد تستغرب الكلمة .شعرت
بأن هذا انا ،وليس احدا آخر ،او حتى
الشخصية التي اؤديها .انا كمناضل
اعترب ان النضال قد يوصلني يف لحظة
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ال يمكنك رفع لواء
االغنية امللتزمة من دون
معايشة اوجاع الناس
صنعت مسرحي الريفي
بيدي ،وانا مقتنع بحاجة
االنسان الى الطبيعة
ما اىل هذا االختيار او النتيجة .االقتناع
الفكري الذي امتلكه ،وخصوصا لجهة
النضال من اجل الشعوب ،يجعلني
مرتاحا تجاه خيار كهذا .فعليا مل اشعر
بأن هذه النتيجة بعيدة عني ،وال بأن
هذه الشخصية تختلف عني البتة.
■ يف الكثري من االماكن ،كنت صوت
الناس .هل هذه هي فكرتك عن
الغناء؟
□ انا موجود دامئا عىل االرض .لذلك
من الطبيعي ان تشبه اغنيايت الناس اىل
هذا الحد .انت ال تستطيع ان تكون
ضمن االغنية الوطنية امللتزمة وتحيك
عن اوجاع غري موجودة ،او ال يشعر
بها الناس .يك تغني هكذا ،عليك ان
تغني آالم الناس واحالمهم وطعامهم
ومرشبهم وملبسهم .هذه اآلالم عليك
ان تعيشها وتحسها وتشعر بها يك
توصلها عرب اغنية او لحن مناسب .هنا
اهمية الفن امللتزم .انا جزء من هؤالء
الناس ،ومن الطبيعي ان تكون اغنيايت
عىل هذا النحو وال تختلف ابدا ،واال
ساكون غري حقيقي.
■ ما دمنا نتحدث عن الغناء ،لديك
عدد كبري من االغنيات .ما هي االغنية
التي تذكرها اكرث من غريها؟ اغنية ذات
تأثري كبري عليك شخصيا وعموما مثال؟
□ برصاحة هناك اغنية حفرت يف

ذاكريت وال ميكنني ان انساها ،هي اغنية
«الرا» للصديق الشاعر الكبري غسان
مطر .اساسا كنا انا وغسان نتشارك يف
تهجرنا سويا
الكثري من امور ،فنحن ّ
ابان الحرب عام  .1975هو من تنورين
وانا من جبيل .استشهدت الرا (ابنة
غسان الوحيدة) عام  ،1987وكانت
يف السادسة عرشة من عمرها .وقتها
تع ّرض باص مدرستها لقذيفة صاروخية
اودت بها .كنا جريانا ،نسكن يف منطقة
الحامم العسكري .بعد مدة اصدر
غسان ديوانا شعريا تحت مسمى
«عزف عىل قرب الرا» .احرضت الكتاب
وقرأت هذا املقطع «بالدي بالدي
ولن ارحل» ،فاستوقفني الكالم كثريا.
احرضت العود وآلة تسجيل صغرية
اسجل ما سأغنيه ،الننا وقتها كنا
يك ّ
نعمل بهذه الطريقة ،اي ندندن اللحن
ونعزفه عىل العود ،ونسجله عىل
نسمعه لآلخرين وال
رشيط كاسيت يك ّ
نفقده كذلك .لحظتها ،خرجت االغنية
كام هي معروفة اليوم .وقتها مل تكن
هناك هواتف خليوية ،وكان الناس
يستعملون نظام السنرتال التصال
بعضهم ببعض .نزلت وهاتفت غسان
يك آخذ منه موعدا للقاء يك اسمعه ما
سجلته .وافق ان التقيه يف اليوم التايل
الثامنة صباحا .ذهبت اليه والتقيته
مع زوجته حامال الكاسيت .طلبت منه
احضار مسجلة يك نستمع اىل يشء ما.
مل يكن يعلم اي يشء عن االمر .حال
احضار املسجلة ،وضعت الكاسيت.
حينام وصلت اىل مقطع «بالدي بالدي
ولن ارحل» ،وقف غسان عىل قدميه
ودخل اىل غرفته ،واغلق الباب خلفه.
بعدها بدقائق دخلت زوجته خلفه
اىل الغرفة .ربع ساعة كاملة مرت قبل
ان يفتح الباب .كان غسان يبيك .ركض
صويب ،ضمني .كانت تلك قصة ابنته،
وكان طبيعيا ان يكون رد فعله عىل
هذا النحو .هناك ايضا اغنية ال ميكن
نسيانها هي «احد االخوان» ،قصيدة

ملحمد العبدالله .اذكر انه كانت لديّ
مقابلة يف اذاعة «الفيحاء» يف طرابلس
وكانت الحركات االسالمية هناك
(قريبة من االخوان املسلمني) مسيطرة
عىل املنطقة .وقتها ،كنت اريد تأدية
االغنية ،ولكن مبا ان مثة ذكرا لكلمة
«االخوان» ،كانت هناك اشكالية من
نوع ما ،فاضطررت الن اؤكد لهم
ضاحكا :مش رضوري اخوان اخوان
يعني ،ممكن يكون اخوان بس غري
اخوان ،ايا اخوان يعني ،مش رضوري
االخوان بالزبط.
■ ماذا عن املرسح؟ اديت مرسحيات
ال تزال حارضة حتى اللحظة رغم ان
يسجل فيديو .الجميع
معظمها مل
َّ
يستذكرها وباتت تعترب من كالسيكيات
املرسح اللبناين؟ حدثنا عن ذكرياتك.
□ برصاحة ،ما ال ميكن نسيانه مثال يف
مرسحية «بالنسبة لبكرا شو» (،)1978
اننا يف كل ليلة كنا نذهب اىل الطوارئ
يف املستشفى .كنا نندمج يف املشهد اىل
درجة اننا كنا بالفعل نصيب بعضنا
باالذى .مل يكن املوضوع مقصودا
مبقدار ما كان اندماجا حقيقيا يف
الدور يجعلنا نؤديه بتلك الحقيقية
والصدق .اذكر اصابتي يف وجهي مرة
حينام رضبني «الريس انور» مبنفضة
زجاجية يف وجهي ،فكلفني خمس
قطب هناك .كان الجو فنيا بامتياز،
حقيقيا اىل ابعد حد .اما يف «فيلم
امرييك طويل» ( ،)1980فقد كان لديّ
أمل شديد يف اسناين ،فذهبت اىل طبيب
اسنان ،عالجني ألؤدي الدور بعدها
يف الليل .يومها وقع رضيس يف املشهد،
ومل ينتبه احد من الحضور اىل ان
هذا املشهد حقيقي جدا .كنا نرتجل
ونضيف إىل املرسحية من شخصياتنا،
لكننا يف الوقت عينه ننسق مع املمثل
الذي سيأيت بعدنا يك ال يقع خطأ داخل
املشهد.
س .م

املفكرة الثقافية
■ تسع سنوات مرت عىل انطالق “مجموعة كهربا” .الفرقة
التي انطلقت عام  ،2006تشكلت من مجموعة من الفنانني
والهواة واملحرتفني اللبنانيني يف املجاالت املختلفة الذين كان
ه ّمهم ادخال اشكال الفنون (املرسح ،التصوير الفوتوغرايف،
الرقص ،املوسيقى) اىل الجمهور وارشاكه فيها .هكذا ،اطلقت
الفرقة مهرجان “نحن والقمر والجريان” عىل “درج الفوندوم”
(مار مخايل) مبشاركة فنانني لبنانيني واجانب.
منذ فرتة ،اطلقت املجموعة حملة لتمويل الدورة الرابعة من مهرجانها الذي سيقام
يف  28آب و 29و 30منه .سمحت هذه الحملة بتمويل اساسيات املهرجان وارشيف
حلول  40فنانا عىل هذا اللقاء ونفقاتهم ،يك يقدموا عروضهم املوسيقية واملرسحية
والبرصية املختلفة .ستقام العروض عىل “درج الفوندوم” مع ارشاك قاطني الدرج
يف هذا اللقاء ،بهدف اعادة مفهوم الفضاء واملساحات العامة اىل الناس ،يف وقت
تشهد تقلصا وانحسارا ال يبرش بخري.
■ اخريا ،سيبرص “متحف جميل مالعب” النور بعدما اكب
التشكييل اللبناين عليه طوال سنوات .بدءا من  29آب ،يفتح
املتحف الذي تحتضنه بلدة بيصور يف عاليه ابوابه للزوار .اىل
اعامل جميل مالعب الذي يع ّد من جيل الفنانني التشكيليني
الثالث يف لبنان ،يضم املتحف اعامال لفنانني آخرين مكرسني
من القرن العرشين .كام سيحتضن اعامل املوزاييك واملنحوتات.
يف املناسبة ،سيطلق مالعب ايضا “مهرجان مالعب ملوسيقى الحجرة
والفنون الجميلة” يف املتحف نفسه ،ويستضيف مثانية موسيقيني من العامل (فرنسا،
سويرسا ،سلوفينيا) القامة ثالث حفالت مخصصة للموسيقى الكالسيكية عىل مدى اسبوع.
■ بدأت ورش العمل يف “مدرسة الياس الرحباين لتعليم
املوسيقى” يف الضبيه .املدرسة التي اطلقها اخريا الفنان غسان
الياس الرحباين ،تع ّد الوحيدة يف لبنان التي متنح شهادات
الدبلوم مبصادقة من وزارة الرتبية .تستقبل املدرسة االوالد
بدءا من عمر خمس سنوات ،وتستطيع استيعاب حواىل 400
تلميذ .ويتابع املوسيقي الياس الرحباين وابنه غسان التالميذ
عن كثب .كام تستقبل املدرسة موسيقيني معروفني من العامل
العطاء دروس للتالميذ .اما نوع املوسيقى التي تع ّلمها ،فرتاوح من املوسيقى
العربية اىل الغربية بكل ادواتها وتفرعاتها.
■ يحتضن املعهد الفرنيس يف دير القمر معرضا للفنان برنار
صادر حتى  12ايلول .املعرض يقدّم اعامل هذا الرسام
والغرافييك اللبناين الذي ُسحر باالعامل التزيينية والزخرفات
الخاصة باملعابد والكنائس ودور العبادة.
هكذا ،يقدم صادر لنا يف هذا املعرض حصيلة ثالثة عقود
من البحث الفني ،مع لوحات فنية متعددة الحجم ومليئة
بالرسم الزخريف بتقنية االكريليك السائل عىل القامش الرقيق
واملعدين املعد للرسم وغريه.

87

88

عدد  - 23آب 2015

عدد  - 23آب 2015

على الخشبة

سمير مراد

تجاهد من أجل المسرح الجاد

النص الج ّيد يالمس الناس
عايدة صبراّ :

تأيت عايدة صربا مفعمة بتاريخ من املرسح والرقص التعبريي والشعر .رمبا يعرفها
بعضهم انها "مرت عمي نجاح" يف املسلسل الشهري "حلونجي يا اسامعيل" يف
تسعينات القرن املايض ،وك ّرسها واحدة من الشخصيات "الكالسيكية" يف التلفزيون
اللبناين .وقد يراها آخرون ممثلة مرسحية لها اسلوبها الخاص يف االداء يتفوق عىل
مثيالتها يف جيلها

املمثلة عايدة صربا.

تغي صفات وفرية طبيعة عايدة صربا كواحدة
ال ّ
من املرسحيات العربيات القليالت ،اللوايت ما
زلن يرصرن عىل البقاء يف اوطانهن بعيدا من
"التغ ّرب" ،وبحثا عن افق اوسع لعملهن الفني.
تحاورها "االمن العام" يف تجربتها يف سبيل
الوصول اىل مرسح جاد.

بداياتي الحقيقية
على الخشبة مع روجيه
عساف في "ايام الخيام"
ّ

■ لنبدأ من مسلسل "درب الياسمني" (كتابة فتح
شاركت
الله عمر واخراج لييل ف .حبيب) الذي
ِ
فيه وعرض اخريا يف رمضان عىل قناة "املنار"؟
□ بداية ،يجب ان اشري اىل انني احببت
الدور كثريا النه متميز وتط ّلب جهدا وعمقا.
اجسدها هي والدة لديها 4
الشخصية التي ّ
اوالد ،كل منهم لديه مشكلة .احدهم معتقل

يف السجون االرسائيلية (سعيد رسحان) ،وآخر
ينتمي اىل املقاومة االسالمية (كارلوس عازار).
ولدى االخري عقدة درامية خاصة به ،اذ ان لديه
طفلة من ذوي االحتياجات الخاصة .من هنا،
فإن شخصيتي ،والدته ،مرصة عىل تزويجه مرة
اخرى القتناعي بأن زوجته هي املشكلة ،ورغبتي

يف ان ينجب اطفاال اصحاء .كذلك ،لديّ ابنة
(زينة ميك) متزوجة من شاب .اما آخر اوالدي يف
املسلسل (نيكوال مزهر) فهو دور شاب طموح
ميتلك حسا شعريا ،لكن القدر يخفي له مفاجآت
كثرية .اما زوجي فهو املمثل نقوال دانيال .مثة الفة
كبرية يشعر بها املشاهد بني افراد هذه العائلة.
كارلوس عازار وسعيد رسحان د ّرستهام املرسح
قبال .نقوال دانيال كان استاذي وعلمني املرسح
يف السابق .اما زينة ميك ونيكوال مزهر ،ورغم
انني مل ادرسهام من قبل ،فقد سمعا باسلويب يف
املرسح واالعامل التي قمت بها .لذلك مل اعانِ
لثانية واحدة يف العمل معهم .كانوا عىل املوجة
نفسها وكان عمال من القلب ،وامتنى ان يكون قد
وصل اىل الجمهور كام اردته ان يكون.
■ هل هذا هو العمل الوحيد الذي قدمته
انت مق ّلة يف االعامل
عايدة صربا يف رمضان؟ ملاذا ِ
الدرامية؟
□ نعم هو العمل الوحيد يل يف رمضان املايض.
مق ّلة؟ رمبا انا مق ّلة تلفزيونيا ،لكن لدي اعامل
كثرية سواء قيد االعداد او التحضري .مثال اكتب
مرسحية جديدة حاليا ،فضال عن انني ساسافر
بعد فرتة للتحضري لفيلمي السيناميئ املقبل
"املسافر" يف فرنسا مع املخرج هادي غندور.
لكن بالعودة اىل فكرة التقليل من الظهور يف
االعامل التلفزيونية ،فانا ال احب ان "امسح
الجوخ" الحد ،وهذا رمبا يجعلني بعيدة عن
الكثري من االعامل ،لكنني مرتاحة للغاية ،النني
اعتقد ان هذه هي طبيعتي الحقيقية وال
استطيع تغيريها .كام انني ال اريد ذلك ابدا.
انا ال ادق ابواب احد ،موجودة والكل يعرف
عنواين ورقم هاتفي وميكنه التواصل معي.
الوصول ا ّيل سهل اذا ارادوا ذلك ،خصوصا مع
ثورة االتصاالت الحالية حيث ميكن الوصول اىل
اي كان يف ثوان .هذه االمور حصلت يف هذا
املسلسل ،كام حصل يف املسلسل السابق "جنى

العمر" حني اتصلوا يب وعرضوا عيل الدور،
وحقق نجاحا كام هو معروف .ال استطيع ابدا
رفع سامعة الهاتف يك اطلب منتجا ألسأله
اعطايئ دورا معينا .رمبا لذلك انا اتجه ناحية
املرسح اكرث النني هناك انا َمن اصنع املرسح.

االميايئ اىل لبنان .ثم اتت مرسحية "اليل خلق
علق" مع يحيى جابر ،التبعها مبرسحية "نساء
الساكسفون" مع املخرج العراقي الكبري جواد
االسدي .اما آخر اعاميل فهو مرسحية "من اآلخر"
العام الفائت حيث عرضتها يف "مرسح املدينة"
ملدة ثالثة اشهر مرتني اسبوعيا ،ثم يف "مرسح
مونو" لشهر .اخريا ص ّورت فيلم "نور" مع املخرج
خليل زعرور ،ويتناول موضوع تزويج القارصات
ويحمل رسالة اجتامعية مهمة .كام اعمل حاليا
عىل فيلمي املقبل "املسافر" مع املخرج هادي
غندور ،فضال عن عميل عىل نص مرسحي
لشخصية "مرت عمي نجاح" ،لكنه يحتاج اىل
بعض الوقت.

■ لكن بعضهم يشري اىل انك قد ال توافقني عىل
بعض االدوار التلفزيونية التي تعطى لك ،ام ان
بعض االدوار دون قامة عايدة؟
□ يف الحقيقة بعضهم يريد اعتباري مهاجرة،
او غري موجودة هنا .يف احيان كثرية اسمع هذا
السؤال :اال تزالني هنا؟ ال اع ّلق .اما بالنسبة اىل
االدوار ،برصاحة انا اقرأ الدور واؤديه اذا شعرت
بأنه سيعطيني شيئا جديدا وان كان مشهدا
قصريا او حلقة واحدة يف مسلسل.
بدأت منذ مدة ليست
■ يف العودة اىل املرسحِ ،
عملت وبرزت فيه .اين
بقصرية يف عامل املرسح،
ِ
كانت بداياتك؟ كيف كان استمرارك؟
□ بدايايت يف االصل تعود اىل طفولتي .يومها،
دخلت عامل العروض صغرية ،فأنا درست الباليه
منذ صغري ملدة عرشين عاما ،وقد تدربت مع
االستاذتني سلوى عون الخطيب وأليس دوكور
وهي فرنسية كانت متلك محرتف رقص باليه.
شاركت وقتها يف عدد من االنشطة املرتبطة
بالبالية والرقص التعبريي ،وانا ال ازال طفلة
يف "فندق البستان" حسبام اذكر ،لكن ضمن
مجموعة بالتأكيد .لكن بدايايت الحقيقية عىل
الخشبة مع االستاذ روجيه عساف ،وكنت ال
ازال تلميذة يف سنتي الجامعية االوىل يف معهد
املرسح .وقتها كانت لديه مرسحية كانت معادة
للمرة الثانية اسمها "ايام الخيام" تتحدث عن
االجتياح االرسائييل وتهجري الجنوبيني من قراهم
يف اتجاه العاصمة بريوت .اديت ادوارا عدة.
اخذين االستاذ روجيه بديلة من احدى املمثالت،
وكانت تلك اوىل وقفايت االحرتافية عىل خشبة
املرسح .جاء اختياري الجاديت التمثيل .اود ان
اخربك انني حزت عالمة  17من  20يف االمتحان
النهايئ يف الجامعة ،وهي عالمة مرتفعة للغاية
يك تعطى لتلميذ مرسحي .يف مرشوع التخ ّرج،
شاركت يف مرسحية لالستاذ روجيه كذلك .كنت
احب تركيب الشخصيات يف املرسحية .هناك

من مرسحية من "آالخر".

عدد من املرسحيات التي عنونت حيايت اذكر منها
مثال "نزهة ريفية غري مرخص بها" مع املرحوم
االستاذ يعقوب الشدراوي التي عرضناها عىل
مرسح البيكادييل آنذاك ،كذلك مع االستاذ فايق
حمييص "إمياء " ،"1986إمياء  "1988وشاركنا يف
مهرجانات "الشام" للمرسح .يومها ،مل تكن هناك
جوائز يف املهرجان .مع هذا حظيت بلقب "زهرة
املهرجان" يف املرة االوىل عام  ،1986و"فراشة
املهرجان" يف املرة الثانية عام  .1988ايضا
اذكر انني انجزت مع بطرس روحانا مرسحية
للكاتب الرويس انطون تشيخوف هي "طلب
زواج" ،ومرسحية للمرسحي االملاين بريتولد
بريشت "راس مدور راس مروس" يف املركز
الثقايف الرويس .كنا نسعى وقتها اىل خلق حركة
مرسحية مختلفة وغري معتادة سميناها "استديو
املرسح" .لكن الحرب كانت اقوى منا .عملت يف
عدد كبري من مرسحيات االطفال .بعد عوديت من
كندا قمت بعدد من املرسحيات املهمة بدأتها
مع سهام نارص يف "ميديا ميديا" حيث شاركنا
يف مهرجان تونس للمرسح .بعدها عملت مع
نصا
زوجي زيك محفوض كمخرج ،ومرسحنا ّ
لبول شاوول هو "حالة حب" ،وهو مونودراما،
وقدمته يف "مهرجان القاهرة" ورشحت لجائزة
افضل ممثلة .عام  1997عدت مع فايق حمييص
وقدمت "إمياء  "25يف العيد  25لدخول الفن

■ كان دخولك عامل التلفزيون يف سن متقدّمة
نسبيا حني اديت دور "مرت عمي نجاح" يف
كنت تقريبا يف
مسلسل "حلونجي يا اسامعيل"ِ .
اواخر الثالثني ،ملاذا كان هذا التأخر النسبي يف
الدخول اىل عامل التلفزيون؟
□ اعتقد ان السبب يعود اىل سفري اىل كندا ملدة
خمس سنوات عام  ،1990ثم كانت عوديت عام
 .1995لكن ما ال يعرفه كثريون ان دخويل عامل
التلفزيون كان يف واحدة من حلقات مسلسل
"نساء عاشقات" ملحمد سويد حيث اديت
البطولة ،لكل حلقة قصة وبطلة .ثم كان دخويل
االبرز الذي يذكره الجمهور كثريا يف "حلونجي
يا اسامعيل" مع احمد قعبور .انا اعرف احمد
قعبور من الجامعة .كان يكربين بصف ،وكنا قد
عملنا سابقا مع بعضنا يف برامج الذاعة "صوت
الشعب" مثل "خبز وملح" وغريه .لذلك مل يكن
تعاوننا جديدا او مستغربا ،خصوصا بعدما
شاهدين يف مرسحية "نزهة ريفية" مع يعقوب
الشدراوي اؤدي دور امرأة بريوتية .كنت اجيد
اللهجة واتقنها واحبها ،كذلك النني اشعر بانها
تنبع من القلب .كانت تلك تجربة "السيتكوم"،
املسلسل الكوميدي القصري ،االوىل يف لبنان
آنذاك .كام كانت املرة االوىل التي اص ّور بكامريا
واحدة فقط خارج االستديو .ورغم ان الكلفة
كانت بسيطة ،كان النجاح حليفنا النه بحسب
اعتقادي ،اذا كان هناك نص جيد يالمس الناس
ويتحدث عنهم ،اىل متثيل وممثلني جيدين ،فمن
الطبيعي ان يحوز هذا العمل نجاحا كبريا.
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كتاب الشهر
دراسة سيكولوجية مرجعية في أدب األطفال

تعالوا نتع ّلم من حكايا الساحرات

لوقت طويل اعترب كثريون ان حكايا الساحرات الخيالية تهدف اىل امتاع الطفل
باحداثها وتشويقها وحبكتها .اال ان عامل النفس االمرييك شلدن كاشدان يكشف
كيف تساعد هذه القصص الطفل عىل التعاطي مع رصاعاته الداخلية .كتابه
املرجعي «الساحرة يجب ان متوت» انتقل اخريا اىل املكتبة العربية
لدى صدوره عام  ،1999احدث كتاب
«الساحرة يجب ان متوت ،دور حكايا
الساحرات الخيالية يف منو االطفال النفيس
والعقيل» ضجة ال مثيل لها .تسابقت وسائل
االعالم عىل استضافة مؤلفه استاذ علم النفس
يف «جامعة ماستشوستس» شلدن كاشدان،
واكب االختصاصيون عىل ترشيح اطروحاته
ّ
ومضمونه .لعل ما جعل هذا العمل يتصدّر
واجهة االعالم ويستقطب اهتامم اهل
االختصاص انه سبح عكس التيار ،وطرح
مقاربات مختلفة عن املدرسة الفرويدية
واتباعها .كيف وال وكاشدان من اتباع مدرسة
ما بعد الفرويدية ،واجدا يف مقاربتها مبالغات
كثرية خصوصا مع اختزال كل يشء بالدوافع
الجنسية .هذه النظرة املضادة لفرويد نراها يف
وضوح يف نقطة انطالق كتاب «الساحرة يجب
ان متوت» ،وانكبابه عىل مدار الفصول عىل
تفكيك مضمون هذه الحكايا وسبب تأثريها
عىل الطفل.
كتابه الذي انتقل اخريا اىل العربية (الدار
العربية للعلوم نارشون) بجهد املرتجم
محمد جياد االزرقي ،يتوقف عند تأثري حكايا
الساحرات الخيالية عىل النمو العقيل والنفيس
للطفل .الكتاب من  12فصال ،مع مقدمة
قصرية ،يغطي مواضيع وقضايا شتى «متتد
من الحكايا الخيالية والخرافية والسحرية
اىل االساطري اىل ادب االطفال والفولكلور،
وجمعه وتدوينه ،ونظريات التحليل النفيس
وتطبيقاتها».
يستهل املؤلف الفصل االول بتزويد القارئ

نبذة تاريخية عن قصص الساحرات .امللفت
ان هذا النوع من االدب كان يتوجه اىل
البالغني ،ال الصغار خالل القرن الثامن عرش.
حينها ،كانت حكايا الساحرات تقدّم ضمن
قالب مرسحي فرجوي عىل الخشبة بهدف
تسلية النخبة املثقفة والرتفيه يف الصالونات
الباريسية الخاصة .مل يحدث التح ّول اال يف
القرن التاسع عرش بفضل الباعة الجوالني.
راح هؤالء يبيعون نسخا من هذه القصص
خضعت لعملية اعادة كتابة وتبسيط يك
تفهمها العامة ،مع نرش رسوم فيها وبيعت
باسعار زهيدة .هذه العنارص جذبت القراء
الصغار الذين اكبوا عىل قراءة هذه االعامل
التي سميت «كتيبات القصص الشعبية»،
فبدأت تلقى سوقا جديدة وهدفا آخر مختلفا
عن هدفها الذي انطلقت به.
يعتقد الخرباء واالختصاصيون يف الفولكلور
ان هذه القصص تحمل عربا ودروسا للطفل
كحكاية «ذات الوشاح االحمر» التي ّ
تحض
الطفل عىل سامع كالم امه وعدم التحدّث مع
الغرباء .اال ان املؤلف يرى ان هذه القصص

 12فصال في تأثير حكايا
الساحرات الخيالية على
عملية النمو العقلي
والنفسي للطفل

تحمل اهدافا اخرى ايضا .صحيح انها جذابة
تضم احداثا ودراما تشد الطفل ،اال ان صفتها
التي تجعلها املفضلة عند القراء الصغار انها
تعلمهم التعاطي مع رصاعاتهم ونزاعاتهم
الداخلية .هنا تحديدا يفرتق املؤلف عن
اتباع املدرسة الفرويدية .بينام يرى هؤالء ان
طبيعة هذه الرصاعات جنسية يف املقام االول،
يذهب كاشدان يف االتجاه املعاكس .يقول:
«صحيح ان ال احد ينكر ان االطفال مخلوقات
جنسية ،وان بعض قصص الساحرات الخيالية
قد تتطرق اىل الرغبة الجنسية ،لكن الجنس
يف ذاته بعيد كل البعد من ان يكون موضوعا
ملحا يف حياة االطفال املبكرة .االطفال يقلقون
اكرث حول اسعاد ذويهم ،وبناء عالقات صداقة
مع االطفال اآلخرين واملحافظة عىل دميومتها،
وان يكون تحصيلهم العلمي جيدا ،اكرث من
تفكريهم يف القضايا الجنسية» .انطالقا من
هذه النقطة ،سيكب املؤلف عىل ترشيح هذه
القصص واظهار الطريقة التي تساعد فيها
الطفل عىل التعامل مع رصاعاته وتكوين فكرة
الخري والرش.
امللفت يف الكتاب انه يالحظ يف فصله الثاين
الدور املحوري الذي تلعبه االنثى مقارنة
بالذكر .يف حني ان دور االخري محدود يف غالب
حكايا الساحرات ،تسود شخصيات االنثى هذه
القصص .يدل ذلك عىل لعب هذه القصص
دورا يف ابراز دور االم املحوري يف تكوين ذات
الطفل وشخصيته ،وملء حاجاته النفسية
والعاطفية .يتوغل كاشدان اكرث يف الرموز
والرسائل التي تبعثها هذه القصص ،فيتوقف
عند نزعات الغرور والزهو الخيالء ،ويظهر
كيف تحصن هذه القصص االطفال من هذه
اآلفات .بينام متطرنا وسائل االعالم بافكار
ورسائل عن اهمية املظاهر يف الحياة ،تذهب
قصص الساحرات اىل ان االهتامم باملظهر
ومترير صورة كاذبة عن النفس اىل اآلخرين

الغم والتعاسة .يتخذ املؤلف
امر ينتهي اىل ّ
مثاال قصة «الثلج االبيض» ،وتحديدا مراسم
دفن بياض الثلج .االقزام رأوا انها جميلة جدا
يك ُتدفن يف الرتاب ،لذا ارتأوا وضعها يف تابوت
زجاجي يك يرى جاملها الناس وكتبوا بحروف
من ذهب انها ابنة ملك ،ووضعوا التابوت
عىل قمة الجبل وتناوبوا عىل حراسته .يرى
املؤلف ان التابوت الزجاجي هو صدى لفكرة
الزهو والخيالء .فرغم انها ما عادت حية،
اال ان مظهرها سيستمر يف تبيان قيمتها ،ما
يدل للوهلة االوىل عىل ان حب املظاهر ربح
املعركة .اال ان القصة تتابع بان بياض الثلج
ومعها القراء يستطيعون التغلب عىل ميولهم
«اآلمثة» وح ّبهم للمظاهر ،إن كان يف االمكان
ان تبعث حية من جديد .هنا ،يأيت دور االمري.
وكام نزعات الزهو ،يقارب املؤلف تيمة
النهم والرشه يف الفصل الرابع .يظهر كيف
ان قصص الساحرات اظهرت ان تبعات هذه
اآلفة وخيمة فعال .يستشهد كاشدان بحكاية
«هانزل وكريتل» .بعدما ضاعا يف الغاب
ثالثة ايام ،وكاد الجوع ان يقيض عليهام ،يعرث
الطفالن عىل كوخ صغري مصنوع من الخبز
والحلويات .اكب الطفالن عىل االكل لس ّد
جوعهام ،لكنهام مل ...يشبعا! بل واصال االكل
حتى بلوغ التخمة ...كل ذلك من باب الطمع
والرشه اللذين تركاهام يتحكامن بهام .اما
ساكنة الكوخ ،فلم تكن سوى ساحرة تحب
اكل االطفال ،وهي تعرف انهم مصابون
بداء الطمع ،لذلك صنعت كوخها هذا من
الحلويات الصطيادهم متهيدا الكلهم .تلك
كانت نهاية هانزل وكريتل النهام تركا مليولهام
اآلمثة التحكم بهام!
بعد الطمع والرشه ،يأيت الحسد يف قصص
الساحرات ،اذ يخصص املؤلف الفصل الخامس
له ،متخذا من قصة «سندريال» مثاال عىل ذلك.
ينطلق من النسخة املبكرة من القصة اي
«قطة سندريال» التي ادرجت ضمن مجموعة
باسيل املعنونة «قصة القصص» ونرشت عام
 .1634تبدأ القصة بالحبكة التقليدية التي
نعرفها .يتزوج ارمل ويجلب زوجته لتعيش
مع ابنته يف القرص .تبدأ زوجة االب مبعاملة
زيزوال بطريقة سيئة ،فتلجأ االبنة اىل مربيتها

غالف الكتاب.

التي تحبها وتعطيها ما تحتاج اليه من الحنان
والحب .حني تعرب زيزوال عن رغتبها يف ان
تكون مربيتها زوجة ابيها ،تقوم املربية بحضها
عىل قتل زوجة ابيها .بعد ان تفعل زيزوال
ذلك ،تتزوج املربية من والدها ،لتكشف عن
وجهها الحقيقي .تجلب بناتها الست اللوايت
خبأتهن طيلة سنوات ،وتجرب زيزوال عىل
ارتداء الثياب الرثة ،والنوم يف املطبخ ،والعيش
كالخدم .يشري املؤلف اىل ان هذا الثمن دفعته
زيزوال النها تواطـأت مع مربيتها الحسودة
عىل قتل زوجة ابيها.
يواصل االختصايص االمرييك يف وضع قصص
الساحرات الخيالية تحت مجهره ،فيك ّرس فصال
كامال هو السابع للكذب واالحتيال وغريهام من
اشكال الخداع ،خصوصا انها تتكرر يف حكايا
الساحرات .اال انه يرى هنا ان الكذب يلعب
احيانا دورا ايجابيا يف تكوين الطفل لذاته
وشخصيته ،ويف عملية من ّوه النفيس .فالكذب
«يف ظروف معينة يساعد االطفال عىل ان
يحرروا انفسهم عقليا من ذويهم ،ويكون بذلك
عامال مساعدا عىل تنمية هويتهم الشخصية

قصص جذابة تعلم
الصغار التعاطي
مع صراعاتهم
ونزاعاتهم الداخلية

املستقلة» .االهم انه يشري اىل ان االطفال
يدركون جيدا الفرق بني الكذب الربيء الذي
يعتمده احدهم تجنبا لجرح مشاعر الطرف
اآلخر ،والكذب الذي يهدف اىل الحاق االذى.
يعتقد املؤلف ان حكايا الساحرات الخيالية
التي تتعرض ملوضوع الخداع والغش ،سواء عن
طريق االكاذيب املفضوحة او تقمص شخصية
انسان آخر او غريهام ،تساعد عىل معالجة
الذاتية نحو مثل هذه السلوكيات التي تخرب
العالقات بني البرش.
عىل الوترية نفسها ،يستعرض يف الفصل الثامن
موضوع الشبق والشهوة الجنسية العارمة من
خالل تحليل حكايتي «الدكتور جيكل والسيد
هايد» و«حورية البحر الصغرية» ،بينام يلجأ
اىل مقاربة تيامت الطمع والجشع وحب الرثوة
واكتناز الذهب من خالل التوقف عند قصص
«جاك وسويقات الفاصولياء»« ،االوزة التي
تبيض ذهبا»« ،شجرة العرعر»« ،صياد السمك
وزوجته» .اما مسائل الكسل والخمول،
فيخصص لها الفصل العارش من خالل تحليل
حكايات «امللوك الثالثة االذكياء»« ،بينوكيو»،
«الغزاالت الثالث»« ،االم هولدا».
يأيت الفصل  12يف الكتاب لييضء عىل اهمية
التقدم التكنولوجي واثره عىل حكايات
الساحرات الخيالية ،خصوصا ان االخرية صارت
تستهوي العاملني يف مجاالت االعالم وتكنولوجيا
العرص .برامج الكومبيوتر صارت تتيح للطفل
امكان قراءة الحكاية من زوايا عدة .مثال ،يسأل
الربنامج القارئ الصغري ان كان يريد قراءة
«جاك وسويقات الفاصولياء» بلسان جاك او
بلسان الغول الرهيب ،او الراوي (وهي النسخة
االصلية) .صحيح ان الخيارات الثالثة تعتمد
عىل الرواية االصلية ،اال ان االختالف بينها هو
وجهة نظر َمن يروي الحكاية .فالغول سيبدو
ضحية بعد سامع القصة من منظوره .فعال ،انها
امور مدهشة جلبها التقدم التكنولوجي اىل عامل
الحكايا السحرية.
انطالقا من هذا ،يخلص كاشدان يف عمله
املرجعي اىل التنبؤ بان حكايا الساحرات
ستشهد نهضة جديدة ،فـ «القرن الجديد
سيأيت بحكايا سيستمتع بها الكبار والصغار
عىل السواء».
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املكتبات
واجهة املكتبات
واجهة
■ اشتهر الكاتب والباحث التونيس عمر
حف ّيظ باعامله البحثية والنقدية يف الشعر
الحديث وقضاياه .بعدما اصدر اعامال عدة
يف هذا االطار ،من بينها "التجريب يف كتابات
ابراهيم درغويث القصصية والروائية" ،ها هو
يكب عىل الشاعر الكبري ادونيس.
كتاب "الكتابة وبناء الشعر عند ادونيس"
الصادر عن "دار الساقي" يقارب ادونيس
بخطابه الحداثوي ،حيث "تومض القصيدة
يف تجربة ادونيس فتيضء لك دروب السؤال ال الجواب ،وتستضيفك
لتنصت اىل اآلخر فيك ،اىل صوت الجسد يشتق من وعيه بذاته ما حجبته
االلفة ،واىل صوت الكون يرسي يف الزمان واملكان فتلتقطه الذات لتكتب
نصا يستعيص عىل التصنيف ويتمنع عىل ان َ
يحاك أو يُستنسخ".
به ّ
■ عن "دار هاشيت انطوان" ،صدرت الباكورة
الروائية للكاتب الشاب عبد الحكيم القادري.
تقارب "الخلدان الصامء" مسائل وقضايا
اجتامعية واقتصادية راهنة من خالل لغة
الرتميز .فـ"الخلدان تعيش يف االنفاق املعتمة.
هناك تتكاثر .تأكل ،ترشب ،تنام ،وتصحو".
لكن هذه الرواية عن "خلدان تعيش بيننا".
هكذا ،نقع عىل مناذج نعرث عليها يف يومياتنا
كالفتاة "التي ظلمها اهلها وغ ّرر بها حبيبها
ولفظها مجتمعها ،والشاب الذي يبيع ارضه واهله وصديق عمره مثن
تعامله مع عدو يؤ ّمن له لقم ًة مغمسة باملهانة" .شخصيات تتالعب بها
االقدار والظروف ،فنضيع يف قصصها املتشعبة التي تندثر فيها الحدود
بني الضحية والجالد .يف النهاية كل هؤالء االبطال ضحايا بشكل او آخر.
■ عىل رغم مرور  75عاما عىل صدور كتاب
"االسالم واصول الحكم" للشيخ عيل عبد
الرازق ( )1966 - 1888والنقد الذي تع ّرض له
مؤلفه يف زمنه ،اال ان اعادة قراءة هذا العمل
مهمة جدا ،خصوصا وان صاحبه ازهري منتم
بالروح والفعل اىل مدرسة الشيخ محمد عبده
ومنهجه االصالحي .هو يدرك ان االسالم اوسع
بكثري من ان يختزل يف نظام فقهي او تركيبة
عقائدية .فالدين عند الشيخ عيل عبد الرازق
يشتمل عىل امكانات فكرية خصبة ُتكن من العمل عليها ،وبذلك
نؤسس إلعادة بناء مجتمع عريب اسالمي يخرج عن التقليد ،ويؤدي
اىل انتاج مشرتك برشي فيه من حرية الفكر واالجتهاد والبحث والنظر
العقيل الكثري .اهمية كتاب "االسالم واصول الحكم" الذي تعيد "الدار
العربية للعلوم نارشون" اصداره تأيت من كونه االول من نوعه يف العامل

االسالمي الذي يؤكد رصاحة ان االسالم دين وليس دولة ،وان "الخالفة
ليست اصال من اصول االسالم ،وان هذه املسألة دنيوية سياسية اكرث من
كونها مسألة دينية".
■ مل يعد خافيا عىل احد االثر والدور الذي
تلعبه وسائل االعالم يف تكوين وعي املشاهد
وذائقته وقولبته مبا يخدم مصالحها السياسية
واالقتصادية .يف كتاب "التلفزة املعارصة،
سلطة رابعة ام سلطة مر ّبعة؟" الصادر عن
"رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش" ،يعيد
الباحث اسامعيل االمني تعريف الناس
باالسس النظرية وقواعد العمل التلفزيوين يف
زمن العشوائية يف تقديم املعلومة للمشاهد.
هكذا ،يقدّم لنا االسس السليمة إلعداد املقابلة التلفزيونية والتحقيق
التلفزيوين ،ويعيد تعريف الصدقية واملوضوعية .الكتاب يصلح ليكون
منطلقا ملادة مهمة جدا ومرجعا للطالب يف هذا املجال.
■ "تغريبة منصور االعرج" عنوان رواية
الكاتب اليمني الطبيب مروان الغفوري،
الصادرة عن "دار اآلداب للنرش والتوزيع".
يتتبع الغفوري رحلة منصور ،بقدمه
العرجاء ،مع امه الشمس يف ارجاء اليمن
خالل حرب الجبهة .يصاحب "الباهوت"
الويل الذي هو بحسب الرواية رسول غرام
بالنسبة اىل النساء ،وخزينة ارسار بالنسبة اىل
الرجال .يستمع اىل قصص الناس وحكاياتهم
ومآسيهم واميانهم وحروبهم .ينتهي به املطاف اىل عدن ليكتشف انه
ال ميكنه دخول هذه املدينة حامال سالحه.
■ عنوان ملفت اختاره الروايئ والباحث
الفلسطيني فاروق وادي لروايته الجديدة
الصادرة عن "منشورات ضفاف" و"مكتبة
كل يشء"" .ديك بريوت يؤذن يف الظهرية،
كتاب الحرب" قدّ م لها الروايئ الفلسطيني
املعروف ابراهيم نرص الله .رواية من
نوع مختلف عن بريوت وبرشها يف ازمنة
الحرب .نحن امام بناء فني متامسك ،رغم
قسوة حاالت تفتت الشخوص واستحالة
لقائهم .هنا ال تلتقي شخصيات الحكايات ،كام ال يلتقي الناس يف
الحرب اال بصورة خاطفة .لكنها شخصيات املكان بكل ما يحمله
من تشابك وتناقض ،كام لو ان الكتابة ،هنا ،هي الصورة االبلغ
للمدينة وحروبها.
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تغذية
بني اإلعتقاد الشائع واملعايير الصحية

اعداد دائرة املعاينات والعالج

هكذا نسيطر على أوزاننا

جزءا من برنامج تغذية لخفض الوزن .صحيح انها
تحتوي عىل نسبة عالية من السعرات الحرارية
والدهون ،لكن هذه الدهون جيدة وصحية وغري
مشبعة ،وتساعد عىل الحامية من امراض القلب،
وتشكل مصدرا جيدا للربوتيني وااللياف الغذائية
واملعادن مثل املاغنيزيوم والحديد.
النصيحة :استمتع بكمية قليلة من املكرسات
رشط انتقاء النيئة منها ،مع االشارة اىل ان  25غراما
منها يحتوي عىل نحو  84سعرة حرارية.
• االعتقاد الرابع :تناول اللحمة الحمراء ال يساعد
عىل خسارة الوزن
ان تناول اللحوم الخالية من الدهون بكميات
قليلة يشكل جزءا من برنامج صحي لفقدان
الوزن .اما اللحمة الحمراء ولحم الخنزير فتحتويان
عىل بعض الكولستريول والدهون املشبعة ،لكنهام
يف املقابل تضامن عنارص غذائية مثل الربوتيني
والحديد والزنك.
النصيحة :ينصح باختيار رشائح اللحوم التي
تحتوي عىل كمية اقل من الدهون ،وتشمل لحم
البقر والسمك وسفائن الدجاج الخالية من الجلد.

نستكمل يف هذا العدد الحديث عن املعايري الخاطئة التي يتداولها الناس يف ما
بينهم حول اهمية تناول بعض االطعمة واملرشوبات ،ويعتقدون بان اعتامدها يف
يومياتهم يجعلهم يحافظون عىل وزنهم او خفضه او زيادته
مثة اكرث من اعتقاد شائع ،اال انه خاطىء يف
مفاهيم التعامل مع قواعد التغذية ومعايري
املحافظة عىل الوزن ،رسعان ما يفصح عن ارضاره.
• االعتقاد االول :االكل بعد الساعة  8مساء يؤدي
اىل زيادة الوزن
تشري دراسات اىل ان ال اهمية كربى لعامل الوقت
الذي نتناول فيه الطعام خالل اليوم .بل املهم
ماذا نأكل والكمية التي نتناولها خالل النهار
تحديدا ،اضافة اىل النشاط البدين الذي نقوم به.
وهي عوامل اساسية يف كسب الوزن او خسارته
او املحافظة عليه .ايا يكن وقت تناول الطعام،
فالجسم يتوىل طبيعيا تخزين السعرات الحرارية
الزائدة كدهون.

النصيحة :اذا كان البعض يرغب يف تناول وجبة
خفيفة قبل النوم ،عليه التفكري بعدد السعرات
الحرارية التي تناولها خالل النهار .كام ينصح
بتجنب الوجبات وان خفيفة امام التلفزيون ليال،
النها تؤدي اىل االفراط يف االكل من دون انتباه.
• االعتقاد الثاين :رفع االثقال ليس جيدا لخفض
الوزن
رفع االثقال والقيام بتامرين جسدية منتظمة
ميكن ان يساعدا فعال عىل املحافظة عىل الوزن او
خفضه .كذلك تستطيع هذه االنشطة الجسدية
املساعدة عىل بناء العضالت التي تحرق بدورها
سعرات حرارية اكرث من الدهون يف الجسم .اذا

كان لدى الشخص حجم اضايف من العضالت
ميكنه حرق مزيد من السعرات الحرارية ،حتى
وان مل يقم بأي نشاط ريايض .الواقع ان القيام
بهذه االنشطة مرتني او ثالث مرات يف االسبوع
مفيد للجسم .اما التدريب املكثف ،فيساهم يف
بناء عضالت كبرية خصوصا اذا وجدت عوامل
وراثية معينة.
النصيحة :القيام بنشاط ريايض معتدل (مثل
السري مسافة  3كلم يف  30دقيقة) عىل مدى
ايام االسبوع ،ورفع االثقال مبعدل يومني او ثالثة
ايام يف االسبوع لتكبري حجم العضالت ،عامالن
يساعدان عىل حرق السعرات الحرارية ويخففان
الوزن او يحافظان عليه.
• االعتقاد الثالث :عدم تناول املكرسات النها تزيد
الوزن
ان كميات صغرية من املكرسات ميكن ان تكون

• االعتقاد الخامس :منتجات االلبان تسبب
السمنة
اللنب واللبنة والحليب والجبنة القليلة الدسم
والخالية من الدهون تحتوي عىل املكونات
الغذائية متاما مثل املنتجات الكاملة الدسم.
لكن الفارق ان كمية الدهون والسعرات
الحرارية اقل .تحتوي منتجات االلبان عىل عدد
من العنارص الغذائية التي يحتاج اليها الجسم.
توفر الربوتيني لبناء العضالت وعمل االعضاء عىل
نحو صحيح ،والكالسيوم لتقوية العظام .معظم
مشتقات الحليب تكون مدعمة بالفيتامني D
ملساعدة الجسم عىل امتصاص الكالسيوم عىل
نحو افضل.
النصيحة :اوصت التوجيهات الغذائية لالمريكيني
عام  2005باستهالك  3اكواب يوميا من الحليب او
منتجاته الخالية من الدهون او القليلة الدسم .اذا
كان الجسم ال يهضم الالكتوز (السكر املوجود يف
منتجات الحليب وااللبان) ،ميكن اختيار املنتجات
التي تحتوي عىل نسبة قليلة منه او الخالية متاما،
او املنتجات واالطعمة واملرشوبات التي تحتوي
عىل ماديت:

¶ الكالسيوم التي تتوافر يف املرشوبات كحليب
الصويا ،سمك السلمون ،الخرضوات ذات االوراق
الخرض الداكنة مثل الربوكويل.
¶ الفيتامني  Dاملوجود يف مرشوبات الصويا ،كام
ان تعرض برشة الجسم الشعة الشمس مينحها
كمية من هذا الفيتامني.
• االعتقاد السادس :النظام الغذايئ النبايت ينقص
الوزن
اظهرت البحوث ان االشخاص الذين يتبعون حمية
غذائية نباتية يتناولون سعرات حرارية ودهونا
اقل من غري النباتيني .كام مييلون اىل وزن منخفض
مقارنة بهم.
قد يكون اختيار برنامج االكل النبايت الذي يحتوي
عىل كمية منخفضة من الدهون مفيدا النقاص
الوزن .لكن النباتيني ميكن ان يجعلوا خياراتهم
يف الطعام تساهم يف زيادة الوزن مثلهم مثل غري
النباتيني .مثال :تناول اطعمة تحتوي عىل نسبة
عالية من الدهون بكميات كبرية ،االطعمة ذات
السعرات الحرارية العالية ،االطعمة التي تحتوي
عىل كمية ضئيلة او معدومة القيمة الغذائية
وعالية السعرات الحرارية مثل املرشوبات
الغازية .يجب اعتامد نظام غذايئ نبايت بعناية،

كام للوجبات الغذائية غري النباتية ،للتأكد من انها
متوازنة.
النصيحة :اختيار نظام غذايئ نبايت بنسبة دهون
مخفوضة يوفر كل العنارص الغذائية التي يحتاج
اليها الجسم .اما املواد الغذائية واملرشوبات التي
تشكل مصدرا للمواد املغذية ويفتقدها النظام
الغذايئ النبايت ،فهي:
¶ الحديد :متوافر يف الكاجو ،الفول ،السبانخ،
العدس ،الحمص ،الخبز املدعم ،الحبوب الكاملة.
¶ الكالسيوم :متوافر يف منتجات االلبان،
املرشوبات التي تحتوي عىل الصويا واملدعمة،
الك ُرنب االخرض ،اللفت ،القرنبيط.
¶ فيتامني  :Dمتوافر يف االغذية واملرشوبات
املدعمة ،مبا يف ذلك الحليب والصويا والحبوب
الكاملة.
¶ فيتامني  :B12متوافر يف البيض ،منتجات
االلبان ،الحبوب الكاملة املدعمة ،املرشوبات التي
تحتوي عىل الصويا.
¶ الزنك :متوافر يف الحبوب الكاملة ،الخبز القمحة
الكاملة ،املكرسات ،الخرض ،التوفو ،السبانخ،
امللفوف ،الخس.
¶ الربوتيني :متوافر يف البيض ،منتجات الحليب،
الفول ،البازيال ،املكرسات ،الحبوب الكاملة.
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رياضة
رئيس اإلتحاد اللبناني لكرة اليد:
الرياضة ليست أولوية املجتمع اللبناني
تواجه االلعاب الرياضية عددا من الصعوبات واملشكالت نتيجة عدم توافر الرعاية
والدعم الالزمني من الجهات الرسمية يف الدولة ،وعىل رأسها وزارة الشباب والرياضة.
ال متلك الوزارة القدرة عىل تأمني املساعدات الالزمة لالتحادات بسبب ضآلة موازنتها
التي ال تتجاوز موازنة بعض النوادي الطليعية يف لعبة جامعية

يف بعض االلعاب الرياضية اقوى من امكانات
االتحاد .كذلك عدد الداعمني عىل الصعيد
الشخيص قليل وغري كاف لتطوير الرياضة.
املفارقة الغريبة ان موازنة وزارة الشباب
والرياضة التي من مسؤولياتها وواجباتها
تطوير الرياضة وتعزيز مكانتها ،اقل من
موازنة بعض النوادي ،ما يدفعنا اىل التأكيد
عىل موقفنا بأن الرياضة ليست اولوية يف
املجتمع اللبناين.
■ اىل اي مدى أثر انسحاب نادي “السد
الريايض” من اللعبة؟
□ فعليا مل يؤثر ،خصوصا وان غالبية العبيه
انتقلوا اىل فريق “الشباب” مار الياس الذي فاز
بلقب البطولة عن جدارة .لدينا طلبات كثرية
من نواد ترغب يف االنضامم اىل اتحاد كرة اليد،
لكننا نرتيث يف بتها الننا نبحث عن ضامن بقاء
تلك النوادي يف اللعبة مواسم طويلة.

رئيس االتحاد اللبناين لكرة اليد عبدالله عاشور.

رغم املتاعب التي عاىن منها االتحاد اللبناين
لكرة اليد هذا املوسم ،نتيجة انسحاب فريقي
“الشباب” حارة صيدا و“املشعل” بدنايل من
بطولة الدوري ،متكن من تأمني وصول البطولة
اىل بر االمان .نجح فريق “الشباب” مار الياس يف
احراز البطولة للمرة االوىل ،وكرس احتكار ناديي
“الصداقة” و“السد” الذي انسحب من اللعبة
نهائيا .خاضت “االمن العام” مع رئيس االتحاد
عبدالله عاشور يف ملف اللعبة ،واطلعت منه
عىل املشكالت التي تواجهها والنكسات التي
تعرضت لها.
■ كيف تقيم مستوى بطولة كرة اليد هذا
املوسم؟

□ شهدت مرحلتا الذهاب واالياب منافسة
مقبولة ،عكرها انسحاب فريقي “الشباب”
حارة صيدا و“املشعل” بدنايل السباب مختلفة.
لكن ما لبثت املنافسة ان احتدمت يف الدورين
النصف النهايئ “املربع الذهبي” والنهايئ .لوال
افضلية فريقي “الصداقة” و“الشباب” مار
الياس بوجود العبني اجنبيني يف صفوفهام خالفا
لفريقي الجيش وفوج اطفاء بريوت ،لكانت
املنافسة اقوى.
■ اىل ماذا تحتاج اللعبة لرفع مستواها الفني؟
□ مثل كل االلعاب الرياضية تنقصها
االمكانات املادية يك تستثمر اكرث وتتطور .من
غري املقبول ان تكون امكانات بعض النوادي

■ كيف تفرس انسحاب “الشباب” حارة صيدا
من البطولة؟
□ اعتقد ان مثة سببني اساسيني دفعا ادارة
النادي اىل اتخاذ هذا القرار :احتدام الخالفات
داخل اللجنة االدارية ،والتباين الحاد يف وجهات
النظر بني اعضائه الذين بعدما تأكدوا من ان
الفريق فقد حظوظه يف املنافسة عىل التأهل
اىل الدور النصف النهايئ “املربع الذهبي”،
قرروا االنسحاب.
■ ماذا عن انسحاب “املشعل” بدنايل؟
□ نتائجه مل تكن جيدة منذ بداية املوسم،
وبقي يف ذيل الرتتيب ،ومل يحصل عىل
املساعدات املادية التي كان ينتظرها .عندما
شعرت االدارة بان نتائج الفريق لن تتحسن،
قررت االنسحاب لتخفيف االعباء املادية.

مقال
امتنى عىل ادارة النادي املتابعة يف اللعبة
وعودة الفريق اىل موقعه الطبيعي ،خصوصا
وانه من مؤسيس لعبة كرة اليد وبرز يف صفوفه
عدد كبري من الالعبني النجوم واالداريني الذين
خدموا كرة اليد سنوات .كام امتنى عىل
اهايل بلدة بدنايل الوقوف اىل جانب ناديهم
وفريقهم ودعمه.
■ يف اي خانة تضع تراجع عدد الفرق يف الدوري
من مثانية اىل ستة؟
□ عالقة االتحاد بالناديني جيدة .ال يوجد اي
خالف مع اي من االدارتني .ما حصل مرتبط
بشؤون داخلية ومشكالت مادية ال عالقة لها
باالتحاد من قريب او بعيد.
■ ما صحة االخبار التي ترددت عن محاوالت
جرت لسحب فريق ثالث من الدوري لعرقلة
مسرية البطولة؟
□ صحيح .تداول البعض يف املوضوع ،لكنني
ساضعه يف اطار املعلومات غري املؤكدة .املهم
ان البطولة اختتمت عىل ارض امللعب ،وكان
الدور النهايئ مثريا وحامسيا وانتهى بفوز
الفريق الذي يستحق.
■ هل سيعود عدد الفرق يف الدرجة االوىل
اىل مثانية مع صعود فريقي “هوليداي بيتش”
و“البرتون ستارز”؟
□ ليس املهم رفع العدد بل تحضري الفرق
جيدا للمنافسة واالستمرار يف اللعب .نعول
عىل ادارة الناديني لتجهيز فريقيهام وتعزيزهام
بالعبني اصحاب خربة للظهور يف الدوري مبظهر
جيد يرفع من مستوى املنافسة واالثارة.
■ هل انت مطمنئ اىل مستقبل اللعبة؟
□ دخلت اللعبة عام  ،1994ثم ترأست
االتحاد عام  ،1998واللعبة مستمرة بوترية
متفاوتة وفق الظروف السائدة .مررنا يف
ظروف صعبة وقاسية اعوام  1996و2000
و ،2006لكن كرة اليد استمرت ،ومل تتوقف
رغم املعوقات الكبرية التي اعرتضت مسريتها.
اللعبة ستبقى ايا تكن الظروف ،ولن نستسلم
او نرتاجع عن هدفنا الريايض.

متى تعود البرازيل
إلى البرازيل؟
يف الذكرى السنوية االوىل للخسارة املذلة للمنتخب الربازييل امام
منتخب املانيا بنتيجة  7 – 1عىل ملعب مينرياو يف بورتو اليغري،
يف الدور النصف النهايئ لبطولة كأس العامل الـ 20التي استضافتها
الربازيل عىل ارضها ،ال يبدو ـ اقله عىل املدى املنظور ـ ان الكرة
الربازيلية قادرة عىل الخروج من نكسة ،تركت اثرا واضحا عىل واقع
اللعبة ونتائج املنتخبات الكروية الربازيلية يف املسابقات القارية
والدولية.
والن رد فعل االتحاد الربزييل لكرة القدم ،الغارق يف فضائح الفساد
والرشوة ،عىل الخسارة اكتفى باقالة املدير الفني للفريق لويز
فيليبي سكوالري وتعيني كارلوس دونغا خلفا له ،فان االخفاقات مل
تقترص عىل املنتخب االول الذي ظهر هزيال يف «كوبا امريكا» ،وخرج
من الدور الربع النهايئ برضبات الرتجيح امام منتخب الباراغواي.
بل انسحبت عىل منتخب السيدات الذي فشل يف فرض نفسه بني
الكبار يف بطولة العامل التي استضافتها كندا يف حزيران املايض ،وخرج
من الدور الربع النهايئ امام املنتخب االنكليزي .كذلك منتخب
دون الـ 20سنة الذي خرس نهايئ بطولة العامل امام رصبيا  2 – 1يف
نيوزيلندا.
مل يعد خافيا عىل احد ان الكرة الربازيلية متر يف اسوأ ايامها .وعودتها
اىل سابق عهدها تحتاج اىل خطوات عملية وحلول جذرية ،تبدأ
بوضع خطة عمل وخريطة طريق طويلة االمد تشمل آلية عمل
االكادمييات الكروية التي تعنى بالجيل الناشئ ،وصوال اىل وجوب
تغيري ذهنية االعتامد عىل النجم االوحد يف الفريق ،وبناء منتخب
شبيه بذلك الذي ضم رونالدو ورونالدينيو وكاكا وريفالدو وروبرتو
كارلوس.
لكن ،ويا لالسف ،كل ما فعله االتحاد الربازييل تغيري املدرب .مل
يستقل اي مسؤول ،ومل يتحمل احد املسؤولية .حتى ان احدا من
اصحاب النفوذ يف االتحاد الربازييل مل ير ان مثة ازمة يف االفق يجب
حلها بالتضحية باملراكز ،من اجل انقاذ تاريخ يلمع بالذهب.
مل تعد كرة القدم الربازيلية كام يف السابق .غاب السحر واللمحات
الفنية واالداء االنيق ،واصبح املنتخب معدوم الرهبة ،قليل الحيلة،
خياراته ضئيلة .ال بل شبه معدومة.
فهل يكون مونديال روسيا  2018فرصة لعودة الربازيل اىل الربازيل،
أم تشكل كأس العامل الـ 21خيبة جديدة للمنتخب االصفر؟
نجيب نصر
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■ ماذا يعني فوز “الشباب” مار الياس بلقب
الدوري وكرس احتكار االلقاب من الثنايئ
“الصداقة” و“السد” قبل انسحاب االخري من
اللعبة؟
□ كانت سياسة االتحاد وستبقى فوز االفضل
واالحسن عىل ارض امللعب ،حتى عندما كان
يفوز “الصداقة” او “السد” .ليست لالتحاد
اي مشكلة بفوز اي فريق ،رشط ان يكون
قادرا عىل الفوز بامكاناته وجهد العبيه وليس
بوسائل اخرى.

■ ماذا عن بطوالت الفئات العمرية؟ هل
من جيل ناشئ؟
□ الزمنا النوادي االتحادية رضورة املشاركة
يف فئة واحدة من الفئات الثالث املعتمدة
(- 1997 ،1996 - 1995 ،1994 - 1993
 .)1998لدينا خامات جيدة من الالعبني
الناشئني ظهرت يف بطوالت املدارس ،وعىل
النوادي استيعابها وصقلها وزجها يف البطوالت
الكتساب الخربة ،مثل الالعب الناشئ الواعد
محمد منصور نجل املدرب زياد الذي قدم
اداء جيدا يف الدورين النصف النهايئ والنهايئ
لبطولة الرجال درجة اوىل.
■ البعض اعترب اللعبة مل تعد موجودة
ووصفها بامليتة ،ما ردك؟
□ هم مرىض يف تفكريهم وارائهم ،بدليل ان
البطولة استكملت عىل اكمل وجه ،والدورين
النصف النهايئ والنهايئ كانا حامسيني ومثريين،
علام ان نشاطات االتحاد يف الدرجات والفئات
العمرية املختلفة كانت تسري طبيعيا.
■ كيف تقيم مستوى التحكيم عموما؟
□ مقبول رغم بعض االخطاء غري املقصودة .ال
احب ان اظلم اي حكم خصوصا وان الحكام
يزاولون التحكيم ليس من باب الكسب
املادي ،بل حبا باللعبة .امتنى عىل االداريني
والالعبني عدم االساءة اىل الحكم اللبناين الذي

موازنة بعض النوادي
اكبر من موازنة وزارة
الشباب والرياضة
غير مقبول ان تكون
امكانات النوادي اقوى
من امكانات االتحاد

ميتلك مستوى جيدا ،مقارنة بحكام الدول
املجاورة .كام ان االتحاد يعمل عىل تخريج
حكام جدد ،ولن يتهاون او يتغاىض عن كل
َمن ييسء اىل الحكم.
■ هل تحدثنا عن االستعدادات لالستحقاقات
القارية؟
□عىل صعيد النوادي مل نقرر املشاركة من
عدمها .اما عىل صعيد بطولة آسيا للمنتخبات
املؤهلة لبطولة العامل  ،2016فلدينا حظوظ
خصوصا وان اربعة بلدان ستتأهل اىل جانب
املنتخب القطري املضيف .امتنى عىل وزارة
الشباب والرياضة دعم املنتخب حتى يتمكن
من التحضري جيدا لالستحقاق.

■ هل ان وجودك عىل رأس االتحاد منذ عام
 1998ناجم من عدم وجود بديل؟
□ رمبا ال يوجد بديل يهتم باللعبة .علام انني
مل افرض ترشيحي يف اي من املرات .بل كنت
دامئا مرشح النوادي ،عائلة اللعبة التي كانت
يف كل انتخابات ترص عىل ترشيحي وترفض
انسحايب وتريك املنصب آلخر.
■ أمل تتعب من املسؤولية واالتهامات
واالنتقادات؟
□ ال اعريها اي اهتامم النها باطلة .اقوم
بواجبي مع زماليئ يف االتحاد عىل اكمل وجه.
لوال اقتناع النوادي بعميل ملا انتخبت كل هذه
الفرتة .علام انني مستعد لالنسحاب يف حال
قررت هذه النوادي ترشيح غريي.
■ هل صحيح ان بقاءك يف منصبك  17سنة
مرتبط بقرار حزيب؟
□ ابدا .انا مدعوم من كل االحزاب والتيارات
التي ليس لها اي اعرتاض او فيتو عىل وجودي
يف املوقع االول يف االتحاد .عالقتي جيدة مع
الجميع بال استثناء ،واتوىل منصبي عن اقتناع
ورغبة شخصية وليس اي امر آخر.
■ ماذا يريد عبدالله عاشور من الرياضة؟
□ خدمة الرياضة وليس اي امر آخر .عندما
اشعر بانها خرجت عن اطارها الحقيقي،
انسحب كام حصل يف العاب رياضية اخرى ككرة
السلة وكرة القدم للصاالت .اتعاطى الرياضة من
اجل الرياضة ،وليس طمعا بأي منصب سيايس.
ن .ن
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رياضة

نجيب نصر

التزلج على الماء رياضة مفعمة بالمرح ...والخطر

شيحا :أتم ّرن شهرا في السنة واملنافسون  11شهرا

االختبار االول للتزلج عىل املاء حصل عام  1920يف بحرية انييس يف هوت سافوا
الفرنسية ،قبل ان يتبناه االمرييك رالف ساميولسن عام  1922والذي اسس رسميا
هذه الرياضة املائية .بعد ثالث سنوات ،وضع االمرييك فريد وولر مواصفات رياضة
التزلج عىل املاء ،واطلق عليها اسم «دولفني اكوا سكيز»
التزلج عىل املاء رياضة تجمع بني التزلج عىل
الثلج وركوب االمواج .ال ميكن مامرستها اال
بعد خضوع املشارك فيها للتامرين املكثفة،
واالطالع عىل ارشادات االمان نظرا اىل
خطورتها وتطلبها توازنا دقيقا ،يك يتمكن
املتزلج من السيطرة عىل حركاته ويستمتع
بالتنقل عىل املاء بسالسة وسهولة.
االتحاد الدويل للتزلج عىل املاء هو الهيئة
الوحيدة املرشفة عىل املسابقات الدولية التي
تشمل التنافس يف القفز ،والتزلج املتعرج،
والتزلج الحييل (القفزات واالنعطافات).

سيلفيو شيحا.

اقفلوا مركز التدريب
الوحيد في طرابلس ،من
دون ان يجدوا بديال منه
يف القفز يقوم املتزلجون باالرتفاع يف الجو
من منحدر يف املاء ،و َمن يحقق اطول
قفزة يكون الرابح .يتضمن التزلج املتعرج

اخرتاق سلسلة من عوامات االرشاد .يف
التزلج الحييل يتم الحكم عىل مدى جودة
اداء القفزات واالنعطافات وغري ذلك من
املناورات الصعبة االخرى .تتضمن دورة
مسابقات االقدام العارية سباق السحب
واعامل القفز .من السباقات الشعبية سباق
املاراثون من  60اىل  100كيلومرت.
يف تفاصيل مزاولة التزلج عىل املاء ،ميسك
املتزلج مبقبضني عند طرف حبل القطر الذي
يبلغ طوله  23مرتا ،ويكون الطرف اآلخر من
الحبل متصال مبؤخرة الزورق .افضل اشكال
الزوارق للتزلج عىل املاء هي التي يكون
هيكلها عىل شكل رقم  ،7النها تسحب
املتزلج يف طريق اكرث استقامة ما ال يوفره
زورق مسطح القاع .اخف رسعة للتزلج
عىل املاء هي  32كيلومرتا يف الساعة .كذلك
يتم سحب املحرتفني برسعة تصل اىل 160
كيلومرتا يف الساعة.
يف لبنان كثريون ميارسون هذه الرياضة من
باب الهواية والتسلية ،خالفا لبطل آسيا
سيلفيو اليكو شيحا الذي شق طريقه يف عامل
الرياضة املائية بثبات ونجاح الفتني.
ابن  25ربيعا دخل معرتك التزلج عىل املاء
يف عمر سنتني ،عندما كان يرافق والده
صاحب البطوالت املحلية والعربية والدولية
يف السبعينات ،فتحولت رغبته يف التسلية
عشقا لرياضة مليئة باملغامرة والتشويق.
شيحا الريايض بامتياز ،ترك بصامت ال متحى
يف التزلج عىل الثلج وااللواح الرشاعية
والجودو والسباحة والعاب القوى ،قبل
ان يتفرغ لرياضة التزلج عىل املاء .التحق
مبركز للتدريب يف مرفأ طرابلس قبل اقفاله
من دون ايجاد بديل .ورغم عدم وجود
مراكز للتدريب يف لبنان ،مل يستسلم .ارص
عىل التحدي معتمدا عىل خربة والديه
ومساندتهام .عن ذلك يقول« :حظيت

صاحب الرقم القيايس يف االلعاب اآلسيوية الشاطئية يف اندونيسيا.

برعاية كاملة من العائلة التي مل تبخل بيشء
من اجل توفري الظروف الفضىل لبلوغي
مستوى متقدما رغم الكلفة الباهظة .لجأت
اىل دورات تدريبية متتالية يف بلدان اوروبية
متنوعة وفق ما تسمح به الظروف املادية».
مل يتأخر شيحا يف حصد االلقاب عىل الصعيد
املحيل ،فاحتكر لقب بطل لبنان يف التزلج
عىل املاء منذ  18عاما ،اىل انتصارات عدة.
ثقته الكبرية بنفسه وقدراته دفعته اىل البحث
عن تحديات خارجية ،فكثف مشاركاته يف
بطوالت ومسابقات ودورات عربية وآسيوية
وعاملية .متكن عام  2005من الفوز ببطولة
العرب التي استضافتها العاصمة القطرية
الدوحة .حل ثانيا يف بطولة آسيا يف العام
نفسه ،اىل فوزه يف دورات ومسابقات يف
تركيا وقربص وبلدان اوروبية ،ابرزها :بطولة
تركيا الدولية عامي  2007و ،2009بطولة
قربص الدولية عامي  2008و ،2009رقم
قيايس عام  ،2013بطولة آسيا عام ،2014
رقم قيايس يف االلعاب اآلسيوية الشاطئية يف
اندونيسيا العام نفسه.
شيحا دعا الدولة «للمرة االلف» اىل االلتفات
وان قليال اىل رياضة التزلج عىل املاء عرب
اصدار تراخيص تسمح بالتدرب يف بعض
البحريات ،مثل سد القرعون او سد شربوح
او مرفأ مقفل «الن التامرين يف البحر خطرة
وال تستويف الرشوط الالزمة».
سيواصل شيحا التزلج عىل املاء عىل قدر
االمكانات رغم كل الصعاب التي تواجهه:
«لو كنت اعيش يف بلد يقدر املواهب
الرياضية الشابة ويرعاها ،هل كنت اعاين

احتكر بطولة لبنان منذ  18عاما.

التمارين في البحر
خطرة جدا ،وال تستوفي
الشروط املطلوبة
كل هذه الصعاب ،ام كانت الدولة تكفلت
رعايتي وادخلتني مدرسة متخصصة؟».
يروي متحرسا ان منافسا كوريا جنوبيا سأله

معدّات وارشادات
الزالجات التي تستخدم يف املاء
اعرض من زالجات الجليد .مصنوعة
من الزجاج الليفي او من انواع
مختلفة من الخشب ،متاحة
بقياسات عدة .تدخل قدما املتزلج
يف اربطة من املطاط املرن التي
تنخلع بسهولة اذا سقط الشخص ،ما
مينع اصابته .كام يرتتب ارتداء سرتة
النجاة ملزيد من االمان.
قبل انطالق املتزلج ،ينبغي ان
يكون ظهره مستقيام ،والذراعان
مرفوعتني باستقامة اىل االمام،
والركبتان منثنيتني قليال .ال يتطلب
تعلم التزلج عىل املاء سوى الشجاعة
والتوازن.

خالل بطولة آسيا للتعرج املايئ التي اجريت
يف احدى بحريات مدينة جاكرتا االندونيسية:
«كم يوما تتمرن يف السنة؟» .اجاب« :شهرا
واحدا» .ضحك السائل وقال« :انا اتوقف
شهرا عن التمرين؟».
يحلم الشاب الذي يحمل شهادة ماجستري
يف االقتصاد من جامعة القديس يوسف
بـ»جيل يواكبه ليتطور معه» ،ويقر بأن
االنتقال اىل العمل ودخول معرتك الحياة
حاال دون التقدم يف هوايته والشق االسايس
من حياته .يتكلم بواقعية لعله اكتسبها
من املاء ،حيث يفضل مياه البحريات عىل
تلك املالحة ،نظرا اىل صفاء االوىل وسهولة
انسيابها.
سيشارك يف بطولة البحر املتوسط يف بيسكارا
يف ايطاليا اواخر ايلول ،لكنه ال يتمرن بسبب
ارتباطاته العملية« :لن اتفرغ للتامرين قبل
مطلع ايلول ،والتي ساخضع لها يف «واتر
سيك برادايز» يف اليونان مع املدرب الدويل
اليوناين جورج حاتسيس».
يفضل عدم التطرق اىل تكاليف الرعاية،
ويكتفي بالقول ان والده يؤمن له كل
حصص التدريب املمكنة بني قربص واليونان،
ويشجع عىل االقبال عىل اللعبة بالقول ان
كلفة يوم التزلج املايئ ال تتعدى تلك التي
تدفع ليوم واحد للتزلج عىل الثلج .ال يقلل
من شأن ابناء جيله ،اذ يعرتف انه يتعرض
لتنافس شديد من الرفاق «علام اننا نسعى
اىل تعميم هذه الرياضة ،وايجاد املزيد من
االبطال فيها ،خصوصا وانها ستدخل االلعاب
االوملبية قريبا».
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رياضة

 14ميدالية لألمن العام
في األلعاب القتالية للبحر املتوسط

فريق االمن العام يف االلعاب القتالية.

املفتش ثاين املتمرن دينا بوذياب :ذهبية يف الكيك بوكسينغ “اليت كونتاكت” وفضية يف التاي بوكسينغ.

حقق فريق االمن العام لاللعاب القتالية بقيادة رئيس شعبة الرياضة
والرمي املالزم اول دميرتي صقر  14ميدالية ( 9ذهبيات و 3فضيات
وبرونزيتان) يف بطولة البحر االبيض املتوسط االوىل يف الرياضات القتالية،
“تاي بوكسينغ”“ ،كيك بوكسينغ” وااللعاب القتالية “جوجتسو والكونغ
فو” ٬يف املدرسة االنطونية يف غزير ٬مبشاركة العبني من مرص وسوريا
وفلسطني والربتغال وهولندا واندونيسيا وايران ،وحرضها العقيد الركن
وليد عون ممثال املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم وتسلم
درعا تذكارية .احرز امليداليات كل من :املفتش املمتاز عبري الجردي
(ذهبية يف الكيك بوكسينغ “اليت كونتاكت”) ،املفتش اول ساندي نادر
(ذهبيتان يف االلعاب القتالية املختلطة والتاي بوكسينغ) ،املفتش اول
محمد الجويدي (ذهبية يف الكيك بوكسينغ “اليت كونتاكت”) ،املفتش
ثاين اندرو العلم (ذهبية يف الكيك بوكسينغ “فل كونتاكت” وبرونزية
يف الكونغ فو) ،املفتش ثالث احمد حميضه (ذهبية يف االلعاب القتالية
املختلطة وفضية يف التاي بوكسينغ) ،املأمور شادي نرص الله (ذهبية يف
الكونغ فو وفضية يف التاي بوكسينغ) ،املأمور صهيب الحسني (ذهبية يف
التاي بوكسينغ وبرونزية يف املالكمة العربية) ،املفتش ثاين املتمرن دينا

املفتش ثالث احمد حميضه :ذهبية يف االلعاب القتالية املختلطة وفضية يف التاي بوكسينغ.

بوذياب (ذهبية يف الكيك بوكسينغ “اليت كونتاكت” وفضية يف التاي
بوكسينغ”) ،املفتش ثاين خليل مراد (فضية يف التاي بوكسينغ) ،املفتش
ثاين روبري بوسليامن (فضية يف االلعاب القتالية املختلطة) ،املامور املتمرن
محمد القادري (فضية يف الكيك بوكسينغ “اليت كونتاكت”) ،املفتش اول
عيل عيد (برونزية يف الكيك بوكسينغ “فل كونتاكت”).

املفتش بوذياب
«مقاتلة» واعدة

احرزت املفتش ثاين املتمرن دينا بوذياب ميدالية ذهبية
يف بطولة لبنان للمحرتفني يف الكونغ فو ساندا التي اقيمت
يف نادي بودا ادما ،اثر فوزها الساحق يف مبارياتها كلها.
واملفتش بو ذياب من افضل العبي لبنان يف الرياضات
القتالية ،ومرشحة لخوض بطوالت دولية محلية وخارجية
وتبرش مبستقبل واعد.

املفتش ثاين دينا بوذياب بطلة لبنان يف الكونغ فو ساندا.
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رياضة
 1،2مليار دوالر قيمة العالمة التجارية ليونايتد
حل مانشسرت يونايتد االنكليزي عىل رأس قامئة االندية االغىل قيمة
للعالمة التجارية ،برصيد  1،2مليار دوالر ،وفق تقرير نرشته صحيفة
«مريور» الربيطانية.
اشار التقرير اىل ان قيمة يونايتد ترجع عىل نحو كبري اىل الرقم
القيايس الذي حققه يف بيع حقوق بث مبارياته يف الدوري

العالمة التجارية ملانشسرت يونايتد.

االنكليزي املمتاز (برميريليغ) ،بدءا من موسم  2017-2016الذي
وصل اىل خمسة مليارات جنيه اسرتليني .
وتراجع بايرن ميونيخ االملاين اىل املركز الثاين ،بعدما بلغت قيمة
عالمته التجارية  933مليون دوالر امام ريال مدريد االسباين يف
املرتبة الثالثة برصيد  873مليونا ،ومانشسرت سيتي االنكليزي رابعا
برصيد  800مليون ،وتشيليس االنكليزي خامسا برصيد  795مليونا،
وبرشلونة االسباين سادسا برصيد  773مليونا.
وكشف التقرير ان فوز برشلونة عىل جوفنتوس يف نهايئ دوري
ابطال اوروبا اضاف مبلغ  28مليون دوالر اىل عالمته التجارية.
وجاء ترتيب النوادي العرشة االوائل عىل الشكل اآليت:
¶مانشسرت يونايتد  1،2مليار دوالر.
¶بايرن ميونيخ  933مليونا.
¶ريال مدريد  873مليونا.
¶مانشسرت سيتي  800مليون.
¶تشيليس  795مليونا.
¶برشلونة  773مليونا.
¶ارسنال  703ماليني.
¶ليفربول  577مليونا.
¶باريس سان جريمان  541مليونا.
¶توتنهام  360مليونا.

لوثر ماتيوس :التدريب ال يتماشى وخططي الحالية
اعتزل القائد السابق ملنتخب املانيا الفائز بلقب كاس العامل  1990يف
ايطاليا لوثر ماتيوس ( 54سنة) التدريب يف عامل كرة القدم.
قال« :سيكون من الصعب ان اعود مجددا اىل الجلوس عىل مقعد
املدير الفني .لدي امكان القيام بالتدريب يف اي لحظة ،لكن ال اريد.
هذا االمر ال يتامىش مع خططي الحالية”.
سبق ملاتيوس ان د ّرب عددا من الفرق من بينها رابيد فيينا
النمساوي ،واملنتخب املجري ما بني عامي  2003و ،2005واملنتخب
البلغاري ما بني عامي  2010و.2011
ويعمل ماتيوس يف الفرتة الحالية معلقا رياضيا تلفزيونيا.

املدرب لوثر ماتيوس.

فضيحة الفساد في «فيفا» إلى هوليوود

ليونيل ميسي :أنا مدمر
بهذه العبارة اخترص ليونيل مييس كابنت املنتخب االرجنتيني الحال
املحزنة التي عاىن منها بعد خسارة فريقه نهايئ «كوبا امريكا» امام
منتخب تشييل  4 – 1برضبات الرتجيح ،بعد تعادلهام  0 – 0يف
الوقتني االصيل واالضايف .وهو النهايئ الثاين تواليا الذي تخرسه
االرجنتني بعد سقوطها امام املانيا  1 – 0يف نهايئ كاس العامل 2014
يف ريو دي جانريو يف الربازيل.
اضاف مييس يف دردشة مع مجموعة من االعالميني« :يف الحقيقة
انني مدمر .نادوين ما شئتم ،جبان منافق مخطئ .لكنكم ال تعلمون
الضغوط .قد ابدو انانيا ،لكن ال امتنى الحد ان يكون مكاين .كل
خطوة خطوتها وكل كرة لعبتها ومل احقق منها اي اصابة او فرصة
داخل املربع هي عذاب .اقسم بانني لو استطيع استبدال كل انجازايت
يف مقابل جلب السعادة اىل وطني ملا ترددت .رغم انني العب مع
فريق آخر اال ان قلبي دامئا وابدا ازرق وابيض» ،يف اشارة اىل قميص
املنتخب االرجنتيني.

مقر «الفيفا».

فتى يوايس ليونيل مييس بعد املباراة النهائية لـ"كوبا امريكا ."2015

يعتزم نجم "هوليوود" بن افليك انتاج فيلم
سيناميئ ضخم عن فضيحة الفساد التي هزت
ارجاء االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا»،
وعصفت بعدد كبري من املسؤولني فيه.
ووفق ما نقلته صحيفة «مريور» الربيطانية عن
موقع «هوليود ريبورتز» ،فان الفيلم حتى االن
مل يتم االستقرار عىل اسمه ،وان كان سيتناول
قضية تشاك باليزر املسؤول السابق يف االتحاد

الدويل لكرة القدم الذي قدم املعلومات اىل
مكتب التحقيقات الفيديرالية االمريكية ،وتم
من خاللها الكشف عن قضايا الفساد االخرية.
وحصلت رشكة «وارنر بروس» التي ميتلكها بن
افليك ومات دامون عىل حقوق تحويل كتاب
«هاوسز اوف ديسيت» للصحايف كني بينسنجر
اىل فيلم سيناميئ .ومن املنتظر ان يكون
جافني اونور مخرج الفيلم ،عىل ان يكتب

توين تامكنز السيناريو .واقر باليزر بانه مذنب
يف عرشة اتهامات موجهة اليه بالفساد عام
 ،2013بعدما تعاون مع مكتب التحقيقات
الفيديرالية قبل عامني.
وكان رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم
السويرسي جوزف بالتر تنحى عن منصبه،
بعد ايام قليلة من فوزه بالوالية الخامسة
لرئاسة «فيفا».
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الكلمات املتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
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مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة
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ﮬ
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افقٌاأفقيًا

عموديًا

غارد" – مادة عىل شكل مسحوق
 1بلدة لبنانية يف قضاء املنت – نوع 1عاصمة اوروبية – اهم جائزة سينامئية غينيا االستوائية فيها العاصمة ماالبو –جمهورٌة
العود– -2
اوتار
سٌنمائٌةظن فً
عاصمة
يف -1
تركًيف الحبوب ويف النباتات
ابيض توجد
رئٌسمنطقة
محافظة يف
ضخم جدا
العالم ––من اغلظحيات
وشك وتهمة
جائزةاالنفجار 9-
اوروبٌةرئيس– اهم صوت
اوتار العود 2-
العامل – اغلظ
الغنية رمى
حسك" –
املدينةمن
استدٌو الفن
ضمري لبنا
وممثل
اليد –الٌدمغن– مغن
راحة
راحلاحل-3
بالسكر كالبطاطا  9-لقب االمري
"سمكعىلبالساحل
افالمهالسعودية
املنورة يف
خرٌجالتلميذ
نً– اخفق
منفصل
الخرض –
 3راحةجمهورية تريك ر
العظم – شهر هجري  10-أمر
مص
بعد منطقة
االحمر 2-
امليت البحر
الشديد عىل
االمتحان 10-
من -فنان يف
وممثل لبناين خريج
ومدينة–يففنانة – ّ
سعودٌة -5
باالجنبٌة
والصخور –
الحجارة
البكاءمن
التماثٌل
ٌصنع
الفن 4
استديو فمه
الشراب من
تعسفي واعتباطي – مدينة جزائرية
– مدينة ايرانية عاصمة محافظة اذربيجان الكويت – خاصته وملكه –
افالمه "سمك بال حسك" – رمى الرشاب
عيون–
هوغو
البؤساء
رواٌة
شخصٌة ادبٌة
الفاكهة –
من  11-دولة افريقية
لبنانٌةوخالق
فنانة – إله
لالديب
شهرية
فٌكت –وررواية
الفرنسًالنبات
لالدٌب  3-سقي
الحفظ – ماء
 11سهلمن للنفي
الرشقية –
التامثيل من
من فمه 4-منفنان يصنع
كل
من
االمر
ادرك
6
ا
مسرحٌاتهم
فً
ومثلت
ا
الحانهم
من
غنت
الرحبانً
االخوٌن
يتحدث كثريون من سكانها اللغة
الرويس ليو تولستوي ترجمت اىل
قليل – من اسامء السيف  12-قانون او
اكتشافبعد باالجنبية –
الحجارة والصخور –
مقياس بحري – ذايت وتلقايئ
بحدٌدةالعربية
حياته –
لغات-7العامل 4-
رسيعا –سرٌعة معظم
المدٌح – وجه
شخصيةمع رشيعة
الفاكهة –
فنانة سعودية 5-
حامٌة– –
ٌحرقيفقدالجلد
الجري
هجوماخٌول
الجيش –
والتعظٌم
اشاد به
من –
النواحً
صالحةلعاب الفم – اب – مقاليد
الحركة 12-
استديو
برنامج
خريج
شهري
لبناين
فنان
الفارسية
اندماج
من
الهند
يف
نشأت
لغة
الفرنيس
لالديب
البؤساء
ادبية من رواية
غزال ابٌض – ما بٌن الركبة والقدم  -8نبات كثٌر الشوك ٌنتشر فً االراضً وٌجعلها غٌر
والهندية وبعض املفردات العربية والرتكية الفن عام  – 1973اصل البناء  5-جرى السلطة والحكم او السيطرة عىل
فيكتور هوغو – فنانة لبنانية من
االنفجار 9
ماالبو –
العاصمة
فيليبينيةفٌها
االستوائٌة
فًوكرثغٌنٌا
جزٌرة بركانٌة
للزراعة
ظنقرص بريطاين من القرن
االمور13- -
صوت زعامء
بواسطتي – من
وانساب –
املاء
الزرع – رئيسة
 13زاد– غنت من
الرحباين
اكتشاف االخوين
البكاء الشدٌد
االمتحانيف11
الثورة فً
اخفق التلمٌذ
منفصل
ضمٌر
مرسحياتهام– 6-من
وشكيفوتهمة
على– فرار من السجن  14-ذو
الثالث عرش
اوج-مجده له
الفرنسية اغتيل
جنس–حرشات
التاجر 14-
الخضراحلة–– نقود
ر
ادرك
الحانهام ومثلت
كتاب "سالسل العبودية"  6-امرباطور الشعر من الغنم خالف الضأن – دولة
متتص دم االنسان – احفر البرئ – اسم
االمر من كل النواحي – اشاد به مع
اوروبية  15-موقع يف سوريا انترص فيه
روماين قتل امه – عاصمة اوروبية
حمله عدد من ملوك يف دول اوروبية
املديح والتعظيم – خيول رسيعة الجري
سليم االول عىل املامليك عام 1516
 7امور فظيعة – اهم مدن سويرسا 15رئيس جمهورية اليمن الدميوقراطية 7يحرق الجلد بحديدة حامية – غزالفكان الفتح العثامين للرشق – مارشال
واكربها عىل االطالق – مل يعد يتذكر
الشعبية سابقا وقع عىل اتفاق الوحدة
ابيض – ما بني الركبة والقدم  8-نبات
ايطايل ورئيس الوزراء بعد سقوط
او يحفظ الدرس  8-مغنية وممثلة
مع الرئيس عيل عبدالله صالح لتأسيس
كثري الشوك ينترش يف االرايض ويجعلها
موسوليني
امريكية راحلة اشهر افالمها "بادي
الجمهورية اليمنية – سهل ونهر ايطايل
غري صالحة للزراعة – جزيرة بركانية يف
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  9حروف:
دولة عربية
السعودية – السودان – اريرتيا –
البحرين – املنامة – العراق – الدوحة
– االردن – اليمن – باب املندب
– بريوت – بغداد – تونس – تبوك –
جزر القمر – جبل طارق – جيبويت –
دمشق – ديب – سلطنة عامن – سوريا
– صحراء تدمر – صومال – صور
– عدن – فلسطني – فيلكا – قطر –
قم – لبنان – ليبيا – مسقط – مغرب
– مرص – مخ

107

108

تسلية

عدد  - 23آب 2015

حروف مبعثرة

عدد  - 23آب 2015

متفرقات

حروف مبعثرة

ناار

ترجوب

وصاني

اطدنم

حلىالب

ووببنر

يﺌاغبةب

فزفاار

انسفر

زوةرامن

لتاوبن

عورزر

كةأم

أقزم

ثﮬلماي

يفاوكرت

װ

װ

װ

װ

32

36

38

30

SU DO KU

حدث يف مثل هذا الشهر
= 32
= 30
= 34
= 40

8

آب  :1807اول رحلة لسفينة بخارية
نظامية اخرتعها املهندس االمرييك
روبرت فلتون ،مدشنا بذلك عرص
املالحة ذي الدفع امليكانييك.

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

زعيمة سياسية امريكية ) (1884 - 1962اخذت
دورا بارزا كداعية للحقوق املدنية .دعاها
الرئيس هاري ترومان السيدة االوىل يف العامل
اشادة بانجازاتها يف مجال حقوق االنسان

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 4+2+3+10+6+16عاصمة البانيا
 = 14+9+13+1بحر رويس
 = 5+12+8خشبة الحائك
 = 11+7+15مدينة ايرانية

مستوى صعب Sudoku
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9

8

2

2
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4

شروط اللعبة

5

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

9
6

7

5

6

2

3
3

2
1
9

7

4

6

8

6

مستوى وسط

4
1

5

1

4

اقوال مأثورة

1

8

مستوى سهل Sudoku

5

1

9

5

مستوى صعب

3

3

2

2

3

2

2

4
7

1

2

«مثة شخص واحد مل يذق طعم
الفشل يف حياته ،هو الرجل الذي
يعيش بال هدف»
«فريدريك نيتشه»

3

9

7

معلومات عامة

طرائف

7

8

آب  :1991اوكرانيا تعلن استقاللها
عن االتحاد السوفيايت.

قال رئيس وزراء بريطانيا السمني
ونستون ترششل لربنارد شو الكاتب
االيرلندي الساخر وكان نحيفاَ :من يراك
يظن ان بريطانيا تعاين من ازمة غذاء.
اجابه شو عىل الفور :و َمن يراك
يعرف سبب االزمة.

7

4
3

آب  :1962محاولة فاشلة الغتيال
الرئيس الفرنيس شارل ديغول.

8

2

6

آب  :1934ادولف هتلر يصبح قائدا
الملانيا.

رغبة االنسان يف اكتشاف الفضاء
ال حدود لها :اول مركبة وصلت اىل
سطح القمر هي املركبة الروسية
«لونا  »2عام  ،1959واول َمن صعد
اىل الفضاء الخارجي هو الرويس
يوري غاغارين يف املركبة «فوستك
 »1عام  ،1961واول َمن سبح يف
الفضاء الخارجي هو الرويس الكيس
ليونوف عام  ،1965واول َمن وضع
قدمه عىل سطح القمر هو االمرييك
نيل ارمسرتونغ عام  ،1969واول
فتاة صعدت اىل الفضاء هي الروسية
فالنتينا تريشكوفا يف املركبة «فوستك
 »6عام .1963

9

1

 -1جنس شجري معمّر ٌعٌش فً البرٌة خاصة فً لبنان ،ثمره احمر او اصفر ٌمتاز بحالوة لها تأثٌر على اللسان

يعيش اويفمأتم  -8بحرية سياحية بلجيكية تشكلت
شجري مع
اللعبةالقماش ُتنصب-1
شروط
احتفال ّمراو عرس
جنسالناس فً
الجتماع
كبٌرة من
 -2خٌمة
الربية خاصة يف لبنان ،مثره احمر نتيجة بناء سد
من
نة
و
مك
اللعبة
 -3هذه
ّ
قصر بارٌسً على الضفة الغربٌة لنهر السٌن شٌّد عام  .1722هو المقر الحالً للجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة
او اصفر ميتاز بحالوة لها تأثري عىل -9
مرتفعكل
مكان ًال .فوق
مستطي
16
 -4تل او
-10
مستطيل تتبعرث حروف
-11المسافرٌن
كبٌرة لنقل
الهٌدروجٌن ،حاملة
بواسطة
 -5مركبة هوائٌة تطٌر فً
موقف صعب حرج او ورطة
القامش ُتسلةنصب
غاز كبرية من
خيمة
جواباًالجو -2
عند انتظامها تشكل
الناس يف احتفال او عرس او
الجتامع
بعلبك
 -6حجر اثري رومانً ضخم فً مدٌنة
أدناه.
لألسئلة
الواردة معرفة االٌام والشهور وطلوع الشمس والقمر على مدار السنة -12ارخبيل سعودي يف البحر االحمر
ٌتضمن
كتٌب
األسئلة
أحد
معرفة
 -7عند
بارييس عىل الضفة الغربية
 -3قرص
بلجٌكٌة تشكلت نتٌجة بناء سد
سٌاحٌة
بحٌرة
 -8نضع الجواب داخل
لنهر السني ش ّيد عام  .1722هو املقر  -13عبارة ُتقال لشخص يردد ويكرر
العقاب
 -9فرخ
السؤال
النسرمعاورقم
املستطيل
ما يسمعه من كالم من دون ان يفهم
ملعرفة
دواليك.
وهكذا
-10
الرسمٌة
االٌرانٌة
االنباء
وكالة
 -4تل او مكان مرتفع
نجمع
األجوبة
صحة
-11
وضٌق
ورطة
او
حرج
صعب
موقف
 -5مركبة هوائية تطري يف الجو بواسطة  -14شجرة من فصيلة الصنوبريات
ُ
جازانحاملة سلة كبرية تعد من اهم االشجار الحرجية يف
الهيدروجني،
ارخبٌلاملوجودة
 -12األرقام
غاز تابع لمنطقة
داخلالبحر االحمر
سعودي فً
35
تضم
تتطابق
قال ليك
املستطيالت
معناه
العاملٌ،فهم
املسافرينكالم من دون ان
لنقل ٌسمعه من
ٌردد وٌكرر ما
لشخص
 -13عبارة ُت
صيغة مبالغة مبعنى القدرة
العالم ،تضم-15
الحرجٌة يففًمدينة
روماين ضخم
اثري
املوجودة يف
األرقام
 -14مع
 35نوعا
االشجار
حجراهم
-6عد من
الصنوبرٌات ُت
من فصٌلة
شجرة
والسلطة والعظمة
صٌغةويسار
 -15أسفل
بعلبكوالعظمة
الشبكة .القدرة والسلطة
مبالغة بمعنى
من اعظم شالالت العامل تقع عىل
وزٌمبابوي االيام
يتضمن معرفة
-16امتار
بارتفاع 108
كتيببٌن زامبٌا
 -7الحدود
 -16من اعظم شالالت العالم تقع على
والشهور وطلوع الشمس والقمر عىل الحدود بني زامبيا وزميبابوي بارتفاع
 108امتار
مدار السنة

مستوى وسط Sudoku
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3

8

4

1

مستوى سهل

حلول العدد22
حل حروف مبعثرة

 1بولشوي  2-جريال  3-سيغوفيا 4معصم  5-دانتون  6-كركدن 7بلخش  8-معطف  9-البلقاء 10-دلتونية  11-منقرع  12-هيليوم
 13سوتيش  14-زنجار  15-اليمونةُ 16-رهاب

حل الكلمة الضائعة

عصام رجي

حل اسماء من التاريخ

والدة بنت املستكفي

حل مثل في الدائرة

خيل قدميك جديدك ما بيدملك

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku
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حل مستوى وسط Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

مستوى سهل

حل كلمات متقاطعة
افقيا
 1شم النسيم – بالوما  2-ياموسوكرو – كابول  3-رت – اربد –ارشح – ال  4-سنري – مرتو – تيس  5-نس – دنانري – باريم  6-باطن
– السوم – را  7-بال – اوسلو – الم  8-دف – جف – فم – لويس
 9اليوشن – يتبارد  10-الما – دباغة – بويس  11-وط – نابامل –صينية  12-هوداس – دموع  13-انا – نزوح – آر – جوز  14-لد
– انطوين كوين  15-رميون جبارة – فهد

عموديا
 1شريين عبد الوهاب  2-مات – افالطون  3-ام – بل – يم – دايل 4لواندا – جوانا – دم  5-نرسين طافش – اسن  6-سوبرانو –ندب – زان  7-يكد – سف – باسونج  8-مر – ميال ميال – حطب
 9واترلو – تغمد – وا  10-رش – هبة – مانر  11-اكروبول –صورية  12-الح – ام الربيع  13-وب – تر – مودون – جوف
 14-موليري – سيبويه  15-االسامعيلية – زند
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رئيس التحرير المسؤول
العميد م .منير عقيقي

أكثر من عيد
يحتاج تحديد االهداف االسرتاتيجية لبلد ما اىل متتني االمن الوطني
من خالل جمع كل مقوماته السياسية ،االقتصادية ،االجتامعية،
الثقافية ،الترشيعية ،التقنية ،البيئية واالمنية ،ثم تعريفها وتحديد
االخطار والتحديات التي قد تواجهها .بالتايل وضع الخطط اآليلة اىل
تطويرها وتحديثها وتعزيزها لحامية هذه االهداف.
اذا ،ال بد من تعريف االمن الوطني بوجهيه:
االول :مادي ،يقصد به دولة خالية من الخطر والتهديد.
الثاين :معنوي ،يشري اىل استقرار الوطن واطمئنان الناس وعدم
شعورهم بالخوف.
يشكل االمن العام بني هذين الوجهني ركيزة اساسية من ركائز
املنظومة االمنية منذ تاريخ تأسيس لبنان الحديث .فهو منا ايام
االنتداب الفرنيس وكان نواة ،ثم حرض منذ االستقالل وال يزال يف
صلب الدولة اللبنانية .يذود عنها ويحمي ابناءها ومؤسساتها ،وبات
يتعذر فصل احدهام عن اآلخر نظرا اىل الدور املحوري الذي قام به
هذا الجهاز يف املحطات املفصلية ،وحجم املهامت والصالحيات التي
نيطت به يف اطار تحصني الدولة يف مواجهة االخطار التي تهددها.
منذ ثالثينات القرن املايض كانت مديرية الرشطة والبوليس العمود
الفقري لالمن يف لبنان ،وانتقلت هذه الخربة اىل االمن العام .طورها
ونظمها حتى صار يضاهي االجهزة العاملية يف االدوات واساليب
العمل .مع التقدم وتنوع االجهزة االمنية وعملها ،برز سؤال محوري
حول مفهوم االمنَ :من يحدّده ،السلطة السياسية او الجهاز املعني
مبامرسته؟ وما عرف آنذاك بـ"االمن السيايس" او "السياسة االمنية".
ما انعكس جدال حولَ :من يحمي اآلخر ،السياسة ام االمن؟
الجواب واضح ُيخترص يف معادلة مفادها:
"ال يحمي الوطن اال االمن ،وكل اسرتاتيجيا امنية تكون موجهة
بسياسة وطنية".
اضافة اىل ان من اساسيات عمل الدولة ان تضع اسرتاتيجيا امن
وطني تندرج يف اطارها االسرتاتيجيات االخرى للدولة ،واهمها:
• اسرتاتيجيا السياسة الخارجية.
• اسرتاتيجيا دفاعية.
• اسرتاتيجيا اقتصادية.
• اسرتاتيجيا اجتامعية.
• اسرتاتيجيا صحية
• اسرتاتيجيا اعالمية.
• اسرتاتيجيا تربوية.
• اسرتاتيجيا بيئية.
• اسرتاتيجيا ترشيعية.

خالل الفرتات السابقة ،مارس االمن العام دورا رياديا يف مواكبة
اعامل االدارة والوظيفة العامة ونشاط االحزاب والجمعيات وحركة
دخول االجانب اىل لبنان ومغادرتهم ومهامت اخرى .كان يقوم
بعمله بحرفية عالية رغم قدراته الضئيلة آنذاك.
م ّر االمن العام مبراحل عدة بعد انشائه يف  ،1945/8/27وتدرج
يف الصعود خالل فرتة البناء حتى تك ّرس دوره يف االمن والسياسة
واالدارة منذ عام  ،1971ومن ثم انتقل اىل عرص التطور ،فالحداثة
يف عهد اللواء عباس ابراهيم الذي وصفه ايضا احدهم بعهد
حقوق االنسان.
بات االمن العام اليوم عنرصا رئيسيا يف منظومة االمن الوطني من
خالل املشاركة يف عمليات حفظ االمن ،وجمع املعلومات باوجهها
االمنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية ،ودراستها
وتحليلها وتنظيم التقارير ،وتقديم االقرتاحات اىل السلطة الرسمية
ملساعدتها عىل اتخاذ القرارات التي تخدم الوطن واملواطن ،بهدف
تأمني االستقرار واملساهمة يف تطوير املؤسسات .اىل مت ّيز االمن العام
بتقديم الخدمات عىل انواعها للمواطنني واملقيمني عىل ارض لبنان.
تصمم قيادة املديرية العامة لالمن العام ،يف العيد السبعني ،عىل
العمل من اجل الوطن واملواطن عرب النقد الذايت املتواصل ،والتفكري
االسرتاتيجي البعيد االمد ،وليس عرب ردود الفعل املترسعة .ذلك
ان ما تقوم به واجب وليس منّة الحد ،وان كفاية االمن يف ابعاده
املختلفة قد تكون "استبدادا" اذا ما غالينا يف تطبيق االجراءات،
و"فوىض" اذا ما تساهلنا فيها ،وقد تتحول "امنا وقائيا" يطبق يف
اسرتاتيجيا مرنة تحقق التوازن بني حقوق االنسان وامنه.
ما تطمح اليه املديرية هو مثرة اجتهادات متواصلة ،وتراكم
خربات وطنية واقليمية ودولية متعاونة ومتعاضدة ،ترسم حدودا
للمشاركة يف ادارة امن الوطن بكل مكوناته وتنوعها .فتذوب
فيها االستقطابات العاملية ،وتتحطم عىل صخرتها احتكارات
املرافق الكربى مثل التكنولوجيا والنظم املالية واسلحة الدمار
املوجه ،وصوال اىل مفاهيم تنساب منها ثقافة
الشامل واالعالم ّ
السالم واالمان ،وتفتح لالنسان مشاريع متقدمة تلبي متطلبات
الحياة ،وحضارة تتحقق فيها غاية االنسان العظمى اال وهي
انسانية االنسان.

إلى العدد المقبل

