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في هذا العدد

بني البصمة والبصمة
حق للبناين ان يقف متسائال عن سبب عدم توفري امكانات وتقنيات نوعية تساعد املؤسسات االمنية والعسكرية يف
عملها ،خصوصا وانها اثبتت جدارة ومناقبية نادرتني يف بلد تحكمه االهواء واالنقسامات السياسية ،وتحوط به دائرة
ناري العدو االرسائييل والخطر االرهايب الذي يلبس لبوس الدين.
حق للبنانيني ان يقفوا مطالبني مؤسساتهم الدستورية برمتها باملبادرة اىل تعزيز املؤسسات العسكرية واالمنية
وتجهيزها بكل ما تحتاج اليه كاولوية ،ألن رشط الدول هو االمن واالستقرار .ما من عاقل ميكنه مناقشة هذه
االولوية يف ظل ما يعرفه الجميع عن استنفار القوى العسكرية واالمنية ،عىل مدار الساعة ،ومالحقتها هذا املطلوب
او توقيفها ذاك املشتبه.
الجميع يعرف ان الدفاع عن امن لبنان يحصل باللحم الحي ،وبالحد املتواضع من الوسائل والتقنيات ،يف ظل
استنزاف سيايس يرهق االمن ،ألن االمن ـ كام تعودنا عليه ـ نتاج املعادالت االقليمية والدولية .لكن نتيجة اوضاع
املنطقة انقلبت القاعدة ،فأضحى ميد السياسة بيشء من الروح لبقاء لبنان ،تحت وطأة انهيار دول مجاورة.
اما االكرث مدعاة لالستغراب ،فهو مسارعة البعض اىل اعتبار نجاح االمن العام يف توقيف املطلوب من العدالة الفار
احمد االسري الحسيني مرده اىل تقنية "بصمة العني" التي ال ميلكها لبنان بعد ،او وشاية شخص ما ،او معلومات من
الخارج ،يف حني ان املهارة يف هذه املهمة التي تضاف اىل عرشات من سابقاتها ،قامت عىل الجهود املضنية يف التعقب
والرصد ،يف مدى تجاوز سنتني .فأتت "لبنانية" مئة يف املئة.
لكن ما اعطى هذه الجهود حقها ،قول املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان "بصمة االمن الوطني" سبب
النجاح ،فاصاب الحقيقة بإيفاء الجهود حقها ،ووضع النقاش عىل جادة الصواب الوطنيُ ،مظهرا معنى العمل االمني
وخطورته كسيف ذي حدين :اما ان يرضب فيصيب ،او يخطىء ف ُيصاب ومعه الوطن كله.
"بصمة االمن الوطني" عبارة تستدعي نقاشا جديا ،من طبيعة مسؤولة ،حول مغزى العبارة التي حملت رسالة
واضحة اىل الجميع بأن َمن يتنكب مسؤولية الناس يجب ان يكون مسؤوال امامهم ،وعن استقرارهم ،ال ان يبصم
او يغامر مبصالحهم.
يف بالد تشبه بالدنا ،اي انجاز امني ينسبه املسؤول اىل نفسه ويبني عليه امجادا .لكن حكمة اللواء ابراهيم وسعة
درايته بالواقع السيايس ،جعلته حازما يف تنبيه الجميع اىل اهمية االمن الوطني ،والرتكيز عىل ما يحصل ،والرتفع عن
املشاحنات التي مل تفض اال اىل تراكم التعقيدات التي تهدد السلم االجتامعي كاملياه والكهرباء والنفايات وتراجع
الخدمات والتضخم االقتصادي والبطالة وعرشات املشاكل االخرى.
رغم ذلك ،فإن االسوأ ظهر بعد ساعات عىل العملية ،عندما ذهب البعض اىل االفتئات عىل عمل االمن العام
بالحديث عن انتقائية .فكانت العبارة الديبلوماسية املسبوكة بحزم االمن وطبيعته" :مشكلتنا مع َمن لديه مشكلة
مع العدالة" ،تؤكد مجددا ان عمل املديرية العامة لالمن العام ينبثق من العدالة ويقوم عليها ،بوصفها ضامن
الوطن ،اي وطن.
االرجح ان العبارتني"بصمة االمن الوطني" و"مشكلتنا مع َمن لديه مشكلة مع العدالة" ،ستحفران يف وجدان لبنان
ركيزة فكرية لوعي معنى املواطنة الحقة التي تعني ،اول ما تعني ،وجود حس املسؤولية تجاه اي ترصف او ترصيح
قد يكون صادرا عن شعبوي ال يفقه السياسة ،ومل يسمع عن االمن سوى اسمه.
"االمن العام"
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الحدث
اللواء ابراهيم :األسير صي ٌد ثم ٌ
ني ،وكذلك أسراره

• ال ننتظر معادلة  6و 6مك ّرر للقبض على إرهابي
• توقيف األسير عمل إستباقي حمى لبنان من تحريكه خالياه
مذ اوقف االمن العام االرهايب الفار احمد االسري روت وسائل االعالم ،مبشاربها
وانتامءاتها املختلفة ،الكثري عن التوقيف وقراءة دالالته ،واسهبت يف تقدير االنجاز
االمني املهم .كذلك ابرزت اهمية الدور الذي يضطلع به االمن العام وسواه من
االجهزة االمنية يف توفري االستقرار الداخيل ،ومكافحة االرهاب والتطرف .لكن مثة
قراءة اخرى حتمية ورضورية تفصح عنها املديرية العامة لالمن العام ،املرجعية
املعنية بذلك الحدث
يف حوار مع "االمن العام" اجرى املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم قراءة ملا سبق
عملية القبض عىل احمد االسري والحدث نفسه،
وكذلك ردود الفعل عليه ،ومل ُ
يخل بعضها من
طرح اسئلة تحتاج اىل اجوبة مبارشة ورصيحة.
اكد اللواء ابراهيم ان توقيف االسري "كان عملية
نظيفة مل ُيقتل فيها املطلوب ،وشكلت انجازا
للمديرية مل يتنكر له احد" .واذ اوضح ان املهمة
نفذتها املديرية من دون تعاون مسبق مع اي
جهاز امني محيل او خارجي ،اعترب توقيف
االسري "صيدا مثينا ،وارساره ايضا" ،كاشفا انه
ّ
شكل خلية امنية لسنتني خلتا تولت مراقبته،
حملت اسمه وتعقبت تحركاته اىل ان وقع يف
القبضة ،مشريا اىل ان "ليس مثة رجل خطري او
مطلوب ليس تحت املراقبة واملتابعة" .وقال:
"عندما تكون يد االمن قصرية تطول ايدي
االرهاب واملخلني باالستقرار واالمان".
واذ الحظ ان البعض "اشاد بالعملية واستعملها
يف السياسة" ،قال" :نحن نشتغل يف االمن
الحق دينه او مذهبه.
بحرفية وال نرى يف اي ُم َ
ال استطيع القول ملجرم ما سنحت يل الفرصة
اللقاء القبض عليه ،اذهب اىل بيتك وانتظر
حتى اوفر التوازن املطلوب يف االجرام يك اوقفك
معه" .ونفى اي عالقة للمخيامت الفلسطينية
بتوقيف االسري او تعاونها يف ذلك ،رغم انه
سبق ان طلب من قياداتها تسليمه اىل الدولة

اللبنانية يف ضوء معلومات اكدت وجوده يف
مخيم عني الحلوة ،اال انها مل تستجب .واضاف:
"ليس لدينا ما يدعو اىل الخجل من اي تعاون
مع جهاز امني غريب .لو ساعدنا احد ملا انكرنا
تدخله .املساعدة ال تأيت اال من باب التبادل يف
ما بيننا .مل يرفدنا احد باي معلومة يف توقيف
االسري".
وشدد اللواء ابراهيم عىل ان توقيف االسري كان
"عمال استباقيا حمى لبنان من امكان تحريكه
خالياه من خارج البلد" ،كاشفا عن اتصاالت مع
نيجرييا التي كان االسري سيقصدها ملعرفة الجهة
التي كانت ستحتضنه هناك .وقال" :الحرب عىل
االرهاب عاملية ،واذا مل نواجهه كدول مع ّرضة
لهذا االرهاب متحدين ،ال استغرب ان يغلبنا
باملفرق دولة وراء دولة .انطالقا من هذه
الفلسفة نتعاون مع الدول يف اطار محاربة
هذه اآلفة".
■ هل مثة رواية رسمية عن توقيف احمد
االسري؟ ما اهمية ما حصل؟
□ اعتقد ان من املبكر جدا الحديث عن
رواية .مثل هذه الروايات يحتاج اىل سنوات
يك تتكشف كل الحقائق .لكن ما اريد قوله
يف علم االمن وعامله ،ان ما حدث كان عملية
نوعية نظيفة مل يصب بها احد ،ومل يجرح احد،
ومل ُيقتل املطلوب كام يف عدد من العمليات

املشابهة .فهو خزان ارسار كام اظهرت
التحقيقات االولية معه ،وقادت اىل توقيف
عدد من اتباعه والشبكات التي كان قد شكلها،
وبينهم َمن فر .يف حال الفرار يكون التعطيل
قد حصل .الفار كالذي يف السجن معطل الدور
واملبادرة ،وغري قادر عىل التحرك يف اي اتجاه او
عمل ارهايب حارضا ومستقبال ،ألنه واقع تحت
املراقبة .كام راقبنا االسري سنتني وعطلنا قدراته
االرهابية ،فإن َمن هرب سيكون يف وضع
مامثل .كنا قد شكلنا خلية امنية قبل سنتني
اسمها "خلية احمد االسري" ضمن مجموعة من
الضباط والعنارص ،لها مكتب خاص وتعمل
عىل االرض ،وكنت يوميا اتلقى نتائج عملها وما
جمعته من معطيات ،اىل ان تم القاء القبض
عليه .اليوم نعمل يف خاليا عمل عدة مشابهة يف
ملفات اخرى سوى االسري .يف البلد ارهابيون كرث
تستحق قضيتهم املتابعة .ليسوا عىل الخطورة
نفسها .لكل منهم خلية تتابع وضعه قياسا
بحجم خطورته وحجم االخطار الناجمة عنه،
تتعقبه لحظة بلحظة .اناقش يوميا عمل هذه
الخاليا واطلع اىل التقارير الخاصة بها ونتائجها.
اؤكد ان ليس مثة رجل خطري او مطلوب ليس
تحت املراقبة واملتابعة.
■ هل هي ملفات خاصة باالمن العام حرصا ام
ملفات مشرتكة مع اجهزة امنية اخرى؟
□ التنسيق بني االجهزة االمنية قائم ،وفيه فائدة
مشرتكة لنا واالجهزة االخرى يف آن .كام ان لدينا
يف االمن العام دائرة تحليل معلومات سواء التي
نتلقاها من االجهزة او نجمعها نحن ومنررها اىل
االجهزة االخرى ايضا .هي بدورها تعمل عىل
دوائر تحليل وفق السياسة التي يرسمها رئيس
الجهاز .نستفيد من تبادل املعلومات متى
تم جديا .نعطيها كل ما منلكه من معلومات،
ونحصل منها عىل معلوماتها .العمل متبادل.

لكل رجل خطري او مطلوب خلية امنية يف املديرية تراقبه وتالحقه.

■ هل ميكن القول ان هذا التعاون صادق؟ يف
فرتات اتهمت االجهزة بأنها تتنافس وتحتفظ
لنفسها باملعلومات ،وال تتبادلها مع االجهزة
النظرية .هل مثة َمن يأخذ وال يعطي مثال؟
□ استطيع القول نيابة عن االمن العام اننا
نعطي كل ما منلك من معلومات ،ونجيب عن
اسئلة محددة اذا طرحت علينا لتوضيح نقطة
ما .يف الوقت نفسه ال استطيع الجزم بأن هناك
جهازا ال يعطينا كل ما ميلك .انا ال اتجسس عليه
ملعرفة ما ميلك .اكتفي مبا يصل ايل من االجهزة
االخرى واعتربها كافية ،منطلقا من فكرة انهم
يعطونني كام انا اعطيهم.

عنرصين برشي وتقني .عىل املستوى التقني
حققنا تقدما نوعيا يف الدائرة التقنية ،اما عىل
املستوى البرشي ،فلدينا متعاونون كثريون
عاملون يف خدمة بلدهم من باب حرصهم
عىل أمن الوطن .استطيع القول ان ال مخربين
لدينا بل اصدقاء .بهذه الفلسفة نجمع الكثري
من املعلومات ونتابع امللفات بدقة .يف التقييم،
قد يكون االسري من اخطر املطلوبني ،وتوقيفه
انجاز للمديرية العام لالمن العام مل ينكره احد،

االمن الوقائي يبدأ بتثقيف
■ ما اهمية توقيف االسري عىل املستوى االمني؟ الشباب وتوجيههم في
اين نقاط القوة؟ هل ان نجاحها كان رهن قوة اتجاهات بعيدة من التطرف

شبكة املخربين ام االستطالع ام ضعف العدو؟
□ الفلسفة االمنية او العمل االمني قائم عىل

رغم ان البعض اشاد بالعملية واستعملها يف
السياسة .نحن ضد هذا املفهوم .نشتغل يف
الحق دينه او
االمن بحرفية وال نرى يف اي ُم َ
مذهبه .ال استطيع القول ملجرم ما سنحت يل
الفرصة اللقاء القبض عليه ،اذهب اىل بيتك
وانتظر حتى اوفر التوازن املطلوب يف االجرام
يك اعتقلك معه ،وقد تنتظر رمبا  10سنوات اىل
ان اكون ُوفقت مبطلوب آخر من اجل التوازن
املطلوب يف السياسة واملذهب والدين .عندما
تتوافر لجهاز امني فرصة توقيف مطلوب،
فهذا انجاز للبنان وليس لطرف سيايس .بهذه
الطريقة فقط ننظر اىل املوضوع يف معزل عمن
يكون املجرم .ال عالقة يل بهويته او مذهبه .هذا
املوقوف اليوم قتل  18ضابطا وعسكريا وحرق
بيوتا يف املعارك التي جرت يف عربا ،وترضر منه
اهايل صيدا والجنوب ،تاليا لبنان بأكمله عىل
مدى فرتة طويلة .اذا كانت كل هذه االسباب
اللقاء القبض عليه غري كافية يف انتظار القاء
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إشادة عدو ...ولكن؟
لذلك عليك ان تكون واعيا ،وعيونك مفتوحة
 24ساعة عىل  24وسبعة ايام عىل سبعة ايام
القتناص الفرصة املناسبة لالنقضاض عليه.
■ قيل عن تعاون مع قيادات فلسطينية يف
مخيم عني الحلوة س ّهل القبض عليه؟
□ سبق ان طلبنا من الفلسطينيني التعاون،
وابلغنا اليهم ان االسري موجود يف املخيم يف
الوقت الذي كان بعض الناس يقول انه يف
الشامل او سوريا او القلمون .كنت مرصا عىل
ذلك بناء عىل معلومات تقول انه يف املخيم.
سبق ان طلبنا من االخوة الفلسطينيني تسليمه
اىل الدولة اللبنانية ،وهو طلب طبيعي .هناك
قوة امنية فلسطينية ومرجعيات يف املخيم
قادرة عىل القيام بهذا العمل .لكن السباب
تتصل بتعقيدات داخلية يف اوضاعهم مل
يستطيعوا تنفيذ هذه املهمة .نحن قمنا مبا
علينا القيام به وطلبنا منهم وقلنا لهم شكرا .اما
توقيفه واملعلومات التي قادت اليه ،فلم تكن
للفلسطينيني اي عالقة بها من قريب او بعيد.
كام سبق وكررت مرارا هذا جهد للمديرية
العامة لالمن العام وحدها.

نشتغل يف االمن بحرفية ،وال نرى يف اي مُالحَ ق دينه او مذهبه.

القبض عىل مجرمني آخرين ،فذلك يعني ان
مثة مشكلة يف وطنية هؤالء الناس.
■ ما هي نقطة الضعف التي اوقعت احمد
االسري؟
□ الرسية املطلقة يف متابعة حركته كانت اكرب
نقاط قوتنا .استطيع التأكيد ان عنارص الخلية
التي تحدثت عنها وكانت مكلفة مالحقته،
ال احد يعرف ضباطها وعنارصها يف املديرية

حتى ،وال ما تفعله وتقوم به ،وهي مرتبطة يب
مبارشة .لذلك اقول ان الرسية اساس النجاح
يف مثل هذه العمليةَ .من يعمل يف االمن قد
ينتظر عرش سنوات خطأ او هفوة يرتكبها
الحق اللقاء القبض عليه .عليك ان تكون
ا ُمل َ
جاهزا الستغالل هذه الهفوة يف لحظتها .متى مل
تكن كذلك مبا فيه الكفاية عىل مدى  24ساعة
تفوتك الفرصة ،ولن تتمكن من استثامر اي
خطأ يرتكبه هذا املطلوب االرهايب او املجرم.

■ أمل يكن من دور لجهاز امني غريب؟
□ ابدا ابدا .سبق ان قلت عند القيام بعملية
توقيف االردين عبد امللك عبد السالم التي ادت
اىل توقيف شادي املولوي منذ حواىل سنتني ،ان
مثة دولة كربى واجهزة صديقة ساعدتنا فيها،
ومل نخجل .اآلن ليس هناك ما يدعو اىل الخجل.
لو ساعدنا احد ملا انكرنا تدخله .املساعدة
ال تأيت اال من باب التبادل يف ما بيننا .نحن
ال نأخذ معلومات من االجهزة الصديقة وال
نعطيها .هناك تبادل معلومات وتبادل مصالح.
اقمنا شبكة عالقات يف املديرية عىل مستوى
الكرة االرضية ومل َ
نتوان عن استثامرها كلام
سمحت الفرصة بذلك .نحن نعترب ان الحرب
عىل االرهاب عاملية ،واذا مل نواجهه كدول
مع ّرضة لهذا االرهاب متحدين ،ال استغرب ان
يغلبنا باملفرق دولة وراء دولة .انطالقا من هذه
الفلسفة نتعاون مع الدول يف اطار محاربة
هذه اآلفة .يف العملية االخرية مل يرفدنا احد بأي
معلومة عىل املستوى الخارجي.

■ كنت تحدثت يف ما مىض عام ميكن تسميته
"االمن االستباقي" .هل تعترب توقيف االسري من
اشكال هذا االمن؟
□ اكيد .ما حصل عمل استباقي حمى لبنان
من امكان تحريك احمد االسري خالياه من
خارج البلد .كان هناك احتامل تحريك خاليا يف
الداخل عندما كان يف وضع مريح .اال اننا عطلنا
حركته طوال سنتني .لو نجح يف الفرار اىل خارج
البلد ،فإن ذلك يتيح له استعادة حرية الحركة.
تاليا سيكون اكرث قدرة عىل تحريك خالياه
والقيام بعمليات ارهابية .ظهر يف التحقيقات
انه متكن من نقل عبوات من الشامل اىل صيدا،
وكانت لهذه العبوات مهامت ووظائف .لذلك
نعتقد ان ذهابه اىل البلد املقصود يرمي اىل
تحريك خالياه يف لبنان وادارتها واستئناف
مخططاته بحرية اكرب .عطلنا هذا االمكان
نهائيا ،ونحن ننسق مع الدولة التي كان
االسري سيقصدها ،اي نيجرييا ،ألن مثة َمن كان
سيحتضنه هناك ،وسنزود النيجرييني ما منلك
من معلومات.
■ هل انتهت ظاهرة احمد االسري؟
□ من دون شك .فككت شبكاته .لكن العمل
االمني لوحده ال يكفي .من املهم تثبيت االمن
يف البلد من خالل توعية الشباب املنجرفني
باندفاع عن اقتناع او عن مصلحة شخصية او
مالية ظرفية اىل االنضواء يف تنظيامت ارهابية.
العمل الوقايئ يبدأ من تثقيف هؤالء الشباب
وتوجيههم يف االتجاهات الصحيحة.
■ الرجل صيد مثني .هل كانت ارساره ايضا؟
□ طبعا .كان صيدا مثينا ،وارساره ايضا صيد مثني،
لكن اهميتها تنتهي عند احالته عىل املحكمة.
نحن نحتفظ بهذه الرسية من اجل ان نحقق
االهداف التي رسمناها منذ توقيفه .هناك
عمل كبري ال يزال مطلوبا جراء هذا التوقيف،
والرسية مطلوبة اآلن اىل ان تصبح كل الوقائع
علنية امام املحكمة .
■ رغم اشادته بالتوقيف حاول البعض القاء
نوع من الظالل عليه .ملاذا احمد االسري وهناك
مطلوبون ومجرمون كثريون فارون واحرار؟

خرب االشادة االرسائيلية بتوقيف االمن العام احمد االسري كام ورد.

نرشت اللبنانية ـ االرسائيلية جويل ابوعراج ،محللة الشؤون الرشق اوسطية يف التلفزيون
االرسائييل ،مقاﻻ لها عىل صفحتها االلكرتونية مفاده ان رئيس االركان يف الجيش
االرسائييل الجرنال غادي ايزنكوت ورئيس جهاز االستخبارات االرسائيلية «املوساد» رفعا
التحية اىل اللواء عباس ابراهيم عىل العمل االمني بتوقيف االرهايب احمد االسري الذي
اعلن اخريا مبايعته تنظيم «داعش» يف لبنان.
وذكرت ابوعراج يف مقالها ان ايزنكوت ورئيس املوساد اعتربا اللواء ابراهيم «من رجال
االمن االوائل يف لبنان ،وبات يتحكم بكل التفاصيل االمنية داخل املخيامت الفلسطينية
يف لبنان ،وبخاصة عني الحلوة الذي يعترب من اخطر املخيامت الفلسطينية ملا يضم من
جامعات تكفريية وارهابية» .واعربت عن اعجاب هذين الشخصني بـ«الشخصية االمنية
التي يتمتع بها اللواء ابراهيم ،وانه رجل عميل ﻻ يعمل كام يعمل غريه من اجل االعالم
فقط ،ولديه شبكات امنية عدة مع الفلسطينيني داخل املخيامت .وهم جميعا يعملون
تحت امرته».
سألت «االمن العام» اللواء عباس ابراهيم رأيه يف االشادة االرسائيلية بدوره يف توقيف احمد االسري،
فاجاب« :اوال واخريا هذه شهادة عدو .تحدثوا عن تقنية العمل وليس عن جانب آخر .رغم انهم
تناولوا العملية االمنية ،اال اننا ال ننىس انهم يف حال حرب معلنة علينا ،وال اريد التعليق اكرث».

□ قيل الكثري يف السابق يف موضوع راهبات
دير سيدة معلوال وانهن سوريات ،وال دخل
لنا بهن .هذا النوع من االقاويل صار وراءنا
ونسيناه .غالبية الشعب اللبناين و َمن زارنا
من مسؤولني اجانب حمل الينا التهنئة عىل
هذا اإلنجاز االنساين الكبري .قالوا ان الراهبات
سوريات ،وقلنا ان من اختطفهن مجرم ما ان
تحني الفرصة اللقاء القبض عليه او اي مجرم
علينا استغاللها ،وال ننتظر تحقيق معادلة  6و6

مكرر .مهمتنا يف لحظة الحقيقة ان نوقف َمن
نصطاده فورا ايا يكن او حاول التواري.
■ اىل اي مدى انت فخور بدور االمن العام؟
َ
كنت تشدد عىل االدوار االدارية واالمنية
والسياسية معا .اىل اي مدى تقدّم دوره االمني؟
هل باتت ذراعه طويلة اىل هذا الحد؟
□ يده طويلة وقصرية يف آن .عندما تكون يد
االمن قصرية تطول ايدي االرهاب واملخلني
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مَن يعمل يف االمن قد ينتظر عرش سنوات خطأ او هفوة يرتكبها ارهايب او مجرم لتوقيفه.

باالستقرار واالمان .انا فخور بان املديرية
العامة لالمن العام اليوم يف مصاف االجهزة
االمنية العاملية املقدّرة .قرأت يف الصحف
بعد اعتقال االسري مقارنة تحدثت عن "بن
الدن العامل" و"ابوبكر العراق" و"احمد االسري
لبنان" .بات يف مصافهم .هذا بالنسبة ايل
موضع فخر ،والفضل يعود اىل حضور ضباط
املديرية وعنارصها وسهرهم .من املؤكد

انهم يلتزمون السياسة التي يرسمها املدير.
لكن ،لو مل تكن لديهم ارادة العمل لكانت
توجيهايت ذهبت هباء .اثني عىل عملهم
وافخر بالضباط والعنارص ليس الذين قاموا
بالعملية فحسب ،بل الجميع مهنئا اياهم
عىل اخالصهم وتفانيهم ،وادعوهم اىل مزيد
من العمل واالنجازات ألن مثة الكثري الذي ال
يزال مطلوبا منا.

أهالي شهداء
الجيش في عبرا
استقبل املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم
اهايل شهداء الجيش يف
احداث عربا ،شكروا له جهوده
واالنجاز االمني املهم لالمن
العام يف توقيف االرهايب الفار
الشيخ احمد االسري.

اللواء عباس ابراهيم يستقبل اهايل شهداء الجيش يف عربا.

■ اصبح االمن االستباقي اساسيا وجوهريا يف
مهمة االمن العام ملواجهة االرهاب .ماذا عن
الشق االداري؟
□ كل ما يقوم به االمن العام انه ميارس
صالحياته املنصوص عليها يف قانون انشائه .هو
مسؤول عن كل ما ميس امن الدولة الداخيل
والخارجي .نحن منارس هذا الدور وفق ما
حدده القانون وطبق صالحياتنا ال اكرث وال اقل.
استطعنا يف اربع سنوات ابراز الدور االمني
للمديرية ألن الوضع يف البلد يحتاج اىل ان
تضطلع بهذا الدور ،وهي جاهزة له .موضع
فخر لنا ان يكون منوطا بنا حامية اللبنانيني
ومصالحهم ودمهم .ها نحن نستعد يف العيد
السبعني للمديرية لرفع شعاراتنا عىل الطرق
تقول "تعلن املديرية العامة لالمن العام
التصميم عىل املثابرة حتى النهاية" .اثبتت
قضية االسري يف شكلها ومضمونها وتوقيتها
اننا ال نرفع شعارات بال افعال .عىل املستوى
االداري استطيع القول ان الخطة الخمسية التي
وضعناها شارفت عىل نهايتها ،ونحتاج اىل السنة
الخامسة لالنتهاء منها .خطة ال عالقة لها باالمن.
فصلنا الشق االمني عن االداري والسيايس .لكل
من هذه الثالثية َمن يديره ويرعاه اىل النهاية.

الحدث

الشيخ احمد االسري (يف الدائرة الحمراء) ينتظر دوره يف الصف امام االمن العام.

«نعم ،أنا أحمد األسير الحسيني»
وصل الشيخ احمد االسري اىل مطار رفيق
الحريري الدويل مبفرده يف سيارة اجرة.
بعدما تجاوز التفتيش االمني ،توجه اىل
كونتوار رشكة الطريان للحصول عىل بطاقة
الصعود اىل الطائرة (BOARDING
 .)PASSمن ثم انتقل لختم وثيقة السفر
عند بوابة االمن العام.
وقف االسري يف الصف شأن املسافرين
اآلخرين ،ينتظر دوره لتقديم وثيقة
سفره اىل االمن العام.
بعد اطالعه عىل وثيقة سفره ،واالسم
املد َّون عليها وهو «خالد العبايس»،
توجه اليه الضابط املسؤول بالقول:
«كيفك شيخ احمد ،مش هيك اسمك؟».
اجابه«:نعم انا احمد االسري الحسيني».
عندئذ طلب منه مرافقته اىل املكتب.
يف مكتب االمن العام قيل له« :انت شيخ
ونريد ان نخرجك من املطار طبيعيا
وهادئا .هذا االمر يعود اليك .هل انت
موافق؟».
رد بااليجاب « :اكيد اخرج يف هدوء».
مبواكبة من عنارص االمن العام انتقل من
املطار اىل خارجه ،من دون ان يالحظ
احد من املوجودين يف الحرم حركة غري
اعتيادية.
بعد ذلك ذهب به املوكب اىل مكان
التوقيف ،وبورشت اجراءات التحقيق يف
ارشاف القضاء املختص.

عند موظف االمن العام ،ويلتفت اىل الجهة املقابلة لتفادي التحديق يف قسامته.

موقوفا يف مكتب ضابط االمن العام املسؤول (صور خاصة بـ «االمن العام»).
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الحدث
أحمد األسير:
جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

من التحريض املذهبي إلى قضبان العدالة

التحريض املذهبي.

ولد الشيخ احمد االسري الحسيني يف 13
ترشين االول  .1968والده محمد هالل االسري
عازف عود ومطرب سابق ،ووالدته شيعية
من مدينة صور .ترعرع يف حارة صيدا ذات
الغالبية الشيعية .حتى بداية الحرب يف سوريا
بقي مغمورا ،توىل اعامل التجارة باالدوات
الكهربائية والهواتف الخلوية ،ومل يتعرف اليه
اللبنانيون قبل ان يتحول اىل رجل دين يقود
تحركات شعبية مدنية ومسلحة ،لجأ فيها اىل
قطع الطرق وتكوينه مربعا امنيا خارج ارادة
مرجعيته الدينية.
امىض السنوات االوىل ساعيا وراء العلوم
االسالمية ،واتقن القرآن الكريم قراءة وتجويدا
يف السابعة .تلقى مبادئ العلوم العربية
والدينية طوال خمس سنوات ،وتابع الدراسة
الرشعية يف كلية الرشيعة يف دار الفتوى
يف بريوت ،ثم بدأ تحضري رسالة ماجستري مل

يكملها .عمل يف حقل الدعوة االسالمية منذ
عام  ،1989وسجل مواقف سياسية وطائفية
بدات ترتدد بعد احداث بريوت والجبل يف
 7ايار  ،2008فتعاطف معه بعض الشبان
يف احياء يف صيدا وبريوت والشامل والبقاع
والجبل.
مل ُيعرف الرجل يف االوساط االعالمية قبل
اندالع االحداث يف سوريا يف  16آذار ،2011
فبدا يطلق املواقف من مسجد بالل بن رباح
يف عربا يف صيدا .ذاع صيته حني راح ينتقد
قيادات حزب الله وحركة امل واخرى سياسية
وحزبية معتربا مواقفهم شكلت «تعديا عىل
اهل السنة» .ورغم االنتقادات التي القاها
واالتهامات وتنبيهه اىل اخطار التحريض
املذهبي ،وجد َمن يالقيه .بدأ التحضري
ملسلسل اعتصامات من صيدا اىل وسط
بريوت ،رافقه فيها املغني املعتزل فضل شاكر

واستقطب اليها مجموعات شبابية وشعبية
واكبته من الجنوب ومناطق مختلفة يف دعوته
اىل «نرصة الثورة السورية».
اىل تحركاته يف صيدا ومحيطها ،نظم االسري
يف  5آذار  2012تظاهرة شاركه فيها عرشات
الشبان اىل ساحة رياض الصلح يف وسط
بريوت ،فوصلوا باملئات تحت عنوان «نرصة
حمص» .حمل يومها مع منارصيه ورودا
بيضا قدموها اىل الجيش وقوى االمن تقدير
لدوريهام .توالت مواقفه التي رفع فيها
شعاراته الطائفية واملذهبية وصوال اىل
خطابات ومقابالت تلفزيونية ،منها يوم حمل
لعبة عليها عبارة «ارضب السيدة عائشة»،
زاعام انها تباع يف مؤسسات يف الضاحية
الجنوبية ،ثم اتبعها باعتذاره ألنه وقع نتيجة
معلومات خاطئة ،مرورا برفضه اعتبار قتىل
مجموعة «فتح اإلسالم» يف معارك مخيم نهر

البارد شهداء خالل مقابلة تلفزيونية ثم تراجع
عن ترصيحه .عاب يف خطابات اخرى عىل
رئيس تيار املستقبل الرئيس سعد الحريري انه
«هرب» ،مخاطبا اياه بـ«القائد الذي يجب ان
ال يهرب ويرتك شعبه».
يف زحمة التطورات االمنية ارتبط اسم االسري
ايضا بالعملية االنتحارية امام مقر السفارة
االيرانية يف برئ حسن 26 ،كانون االول .2013
ُربط بينه وهوية احد انتحاريي العملية
املدعو معني ابوظهر الذي قال يف فيديو ان له
«الرشف انني شاركت يف معركة عربا اىل جانب
الشيخ احمد االسري ضد الجيش اللبناين ،الدافع
عن منطقتنا ومسجدنا وشيوخنا بعد تغطية
الجيش حزب ايران» .كان ذلك قبل ان تتبنى
«كتائب عبدالله عزام» الهجوم االنتحاري.
نظم سلسلة تح ّركات شعبية عىل االرض يف
صيدا ،وقطع للمرة االوىل الطريق الرئيسية
عند املدخل الشاميل للمدينة ،ونفذ اعتصاما
مخيام عند «د ّوار الكرامة» استمر اياما ما
بني  27حزيران واالول من آب  ،2012انتهى
بفكه يف تحية منه اىل الجيش يف عيده .رفع
يف هذه الفرتة جملة من املطالب ،منها سحب
سالح «حزب الله» ووضعه يف ترصف الدولة
اللبنانية ،وطالب رئيس الجمهورية ووزيري
الداخلية والدفاع بتعهد بتنفيذ ذلك .تسببت

معركة عربا.

ترصفاته بسلسلة اشكاالت شلت الحركة
التجارية يف املدينة ،فاقفلت محال ومؤسسات
تجارية وتجنب الناس عبور املنطقة ،خصوصا
وان اعتصامه اعقب اشتباكا يف  18حزيران
 2012مع «رسايا املقاومة» يف محيط مسجد
بالل بن رباح ،استخدمت فيه انواع مختلفة
من االسلحة .بعد ايام تحدث االسري عن
وجود مجموعات لـ«رسايا املقاومة» التابعة
لحزب الله ،تحوط مبسجده مهمتها مراقبة
تحركاته من شقق سكنية ،واقرتح للمعالجة
ثالثة خيارات :ازالتها من املسؤولني عنها،
نقل املسجد من مكانه ،الحسم العسكري،
ما رفع من حدة التوتر .نتيجة رفض مطالبه
لبنانيا وصيداويا ،سجل عدد من الحوادث
املتفرقة ،ابرزها بني منارصيه والتنظيم
الشعبي النارصي يف  26متوز  ،2012تاله آخر
بعد فرتة مع «رسايا املقاومة» يف تعمري عني
الحلوة يف  12ترشين الثاين  2012رفع نسبة
التوتر اىل الذروة بعدما قتل اثنان من مرافقيه
جرى دفنهام يف مستديرة «د ّوار الكرامة» ،عند
مدخل االعتصام الذي كان يقيمه.
اسابيع قليلة وقعت االحداث االكرث خطورة
وايالما يف املواجهة ،قبيل ظهر االحد 23
حزيران  ،2013يف عربا باطالق نار استهدف
مواقع الجيش يف محيط مجمعاته .يف ظل

ادعاء االسري ان االشكال نجم عن توقيف
الجيش احد مرافقيه وصهره ،انطلقت رشارة
االشتباكات سمعت خاللها اصوات القذائف
الصاروخية .كان الجيش هدفا ملجموعات
مسلحة انترشت عىل سطوح املباين السكنية
املجاورة ،من بينهم قناصون صوبوا عىل
مواقعه .شل التوتر الحركة يف صيدا تحسبا،
بعدما توسعت االشتباكات يف قطر امتد اىل
اكرث من  500مرت من مسجد بالل بن رباح.
عىل وقع االشتباكات التي رافقها سقوط
وجه
قذائف يف حارة صيدا واالحياء املجاورةّ ،
االسري رسالة يائسة اىل منارصيه وفلسطينيي
مخيم عني الحلوة من اجل التوجه فورا اىل
صيدا يك «يهبوا اىل نجدتنا» ،رفضا لـ«قتلنا
من حزب الله والجيش» كام قال يومذاك .مل
يلق استجابة بقوة ما انتظر .اطلق دعوته اىل
العسكريني السنّة يف الجيش لالنشقاق فورا
وعدم املشاركة يف «قتل اخوانهم» ،فذهبت
يف واد.
قبيل منتصف ليل االحد – االثنني اصدرت
مديرية التوجيه يف الجيش اول بيان عن
االشتباكات ،وعزتها اىل مهاجمة مجموعات
مسلحة تابعة لالسري من دون اي سبب حاجزا
للجيش يف بلدة عربا ،ما ادى اىل استشهاد
ضابطني واحد العسكريني واصابة عدد آخر
بجروح ،اىل ترضر آليات عسكرية.
طلع فجر االثنني  24حزيران  2013عىل
انتهاء العملية وفرار االسري وبعض مسلحيه،
ومعه فضل شاكر ،واوقف آخرون .صادر
الجيش اسلحته يف حضور عدد من املشايخ
الصيداويني للمعاينة .يف  28شباط ،2014
اصدرت املحكمة العسكرية الدامئة يف حقه
حكام غيابيا باالعدام.
اضحى االسري فارا مطلوبا ،طريد العدالة من
منطقة اىل اخرى يف رشق صيدا والشامل
وساحل اقليم الخروب ،وصوال اىل مخيم عني
الحلوة فجدرا ،حتى مشواره االخري يف املطار يف
 15آب  ،2015عندما وقع يف قبضة رجال االمن
العام .يف الشهر الـ 26حاول الفرار اىل نيجرييا
من طريق القاهرة ،بعدما اجرى جراحات
تغيري قسامت وجهه بغية عدم التع ّرف اليه.
بيد ان تغيري املالمح وجواز السفر املزور
خذاله ،فوقع اخريا.
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موقف

أمام الض ّباط في العيد السبعين لألمن العام

اللواء ابراهيم:

ال مكان للتراجع ،واإلخفاقات ليست في قاموسنا

اللواء ابراهيم يستعرض ثلة من االمن العام.

عىل جاري عادته منذ عام  ،2013عندما
أطلق العيد السنوي للمديرية العامة لالمن
العام احتفاء بتعاقب السنني عىل التأسيس،
التقى اللواء عباس ابراهيم الضباط الكبار
وتحدث اليهم يف مسار املديرية ومهامتها،
وشؤون الوطن واستحقاقاته .قال يف العيد
السبعني يف  27آب ان "سالمة الحدود
تعني االستقرار الداخيل ،واالستقرار
الداخيل يعني العيش يف امان اجتامعي،
وهذا لن يكون اال بوعي حقيقي لخطر
االستباحة اليومية لحدودنا من العدوين
ارسائيل والتكفرييني االرهابيني ،فهام

عدوان ما م ّيزا يوما بني لبناين وآخر" .وجزم
بالعزم عىل "متابعة املهامت املوكلة الينا
مبنتهى الشجاعة واالقدام واالندفاع من
دون اي تردد ،مدركني ان قسمنا ووالءنا
ممهو َر ْين بالدم" .واكد ان "ال مكان يف
مهامتنا االمنية لكلمة تراجع او استسالم،
وال يف قسمنا مفردات الرضوخ واالنهزام،
وال يف عملنا الخدمايت التقصري او الفساد".
استهل اللواء ابراهيم اللقاء متوجها
اىل الضباط قائال" :نحتفل بالعيد الـ70
للمديرية العامة لالمن العام عىل
وقع ارتفاع حرارة االزمات االقليمية،

وانعكاسات التطورات الدولية وتأثريهام
الواضح عىل لبنان الذي يعاين ،ويا لالسف،
من استمرار الفراغ الرئايس والشلل يف
بعض االدارات واملؤسسات .اضف تصاعد
وترية التحديات االمنية واالرهابية التي
تفرض علينا مواجهة خطرها واحتواءها
وشل مفاعيلها".
قال" :ان ارصارنا عىل االحتفال بعيد االمن
العام ،وان بالحدود الدنيا ،وملف رفاقنا
العسكريني املختطفني مل يقفل بعد ،ال
يعني القفز فوق الواقع الدقيق للبنان
الذي وقع عىل خط االزمات واالهتزازات

التي تعصف باملنطقة .بل لنؤكد اننا امام
مسرية زاهرة ملؤسستنا ،عمرها من عمر
الوطن ،ساهمت وال تزال يف حفظ لبنان،
صانته بالدم والعطاء والتضحية والخدمة
الجادة الهادفة يك ينعم اللبنانيون مبا هو
ٌ
حق لهم علينا".
اضاف" :الحتفال هذه السنة ميزة خاصة،
تتمثل يف نجاح رؤيتنا التي وضعناها
عام  ،2011فاستطعنا ان نكون مؤسسة
الوطن لكل الوطن ،ال ان نكون مؤسسة
يف الوطن .انجازاتنا ليست منّة عىل احد
بقدر ما هي واجب اديناه للعىل من
اجل اللبنانيني .فكنا عىل الحدود كام
يف الداخل ،وكان االداء واملناقبية سمة
املؤسسة وسلوك عسكرييها .ان الرؤية
االسرتاتيجية التي وضعناها مذ تبوأنا
مركز املسؤولية امثرت انجازا تلو آخر
عىل املستويات االمنية والخدماتية .اما
االخفاقات فليست مدرجة يف قاموسنا،
الننا نتحرك تحت سقف القانون ،وألن
حامية لبنان واللبنانيني هدفنا الدائم
ومهمتنا الرئيسية .ال مكان يف مهامتنا
االمنية لكلمة تراجع او استسالم ،وال يف
قسمنا مفردات الرضوخ واالنهزام ،وال يف
عملنا الخدمايت التقصري او الفساد ،بل
يف وجداننا القانون وكرامة اللبناين وحقه
يف العيش بسالم واستقرار .واذ نحتفل
باملناسبة ككل عام ،نؤكد للبنانيني ان
االمن العام ليس الوهم والرساب ،بل
الواقع والرجاء ،ليس الشك والظن بل
الحقيقة واليقني .كام ان االمن العام ليس
الرتدد والضعف ،بل القوة والعزم".
وقال اللواء ابراهيم" :يف اختصار نحن
االرادة التي ال تجف يف سبيل الدفاع عن
االرض ،والحفاظ عىل الكيان ،ومواجهة
الخطر الذي يدهمنا عىل امتداد حدودنا
يف الجنوب والرشق ،مع عدوين ال
يعرفان لقيم االنسانية والحق والسالم
طريقا .لذلك احرصوا همكم ومهامتكم
باالنضباط الوطني الجامع عىل مساحة
الوطن .سالمة الحدود تعني االستقرار
الداخيل ،واالستقرار الداخيل يعني العيش
يف امان اجتامعي .وهذا لن يكون اال بوعي

امام نصب شهداء االمن العام بعد وضع اكليل زهر تكرميا.

الضباط الكبار يف االمن العام يف اثناء مراسم وضع اكليل الزهر عىل الرضيح.

االمن العام والقوى االخرى
خط املواجهة االول عن
لبنان ،وسقوطهم يسقط
الوطن والكيان
حقيقي لخطر االستباحة اليومي لحدودنا
من ارسائيل ،وخطر اصحاب الدعوات
التكفريية ،وهام عدوان ما م ّيزا يوما بني

لبناين وآخر .قتلوا اهلنا وخطفوا اعزاء من
بيننا .ال يرتددان يف اشعال الداخل متى
استطاعا اىل ذلك سبيال .كنا وسنبقى عىل
قدر التحديات التي تواجه بلدنا ،الننا
مسؤولون امام الوطن والناس ،ونعاهدهم
عىل اننا سنتابع مهامتنا وننفذ ما هو
مطلوب منا مبنتهى الشجاعة واالقدام
واالندفاع من دون تردد ،مدركني ان
قسمنا ووالءنا ممهو َر ْين بالدم .نحن
نعرف ان تحقيق ما نيط بنا من صالحيات
يسلتزم عمال فاعال وجهدا وطنيا جامعا
من كل رشائح الوطن .لكن الفراغ يف
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يلقي كلمته.

املؤسسات والسجاالت يجب ان يشعرنا
مبسؤولية مضاعفة لالستمرار يف الدفاع عن
لبنان ،ألن االمن العام وكل القوى الرسمية
االخرى ،خط املواجهة االول عن لبنان .اذا
سقطوا سقط الوطن والكيان".
وشدد عىل ان "اقتناعنا هو العيش الواحد
للبنانيني جميعا ال عيشا مشرتكا ،الن الرشاكة
تعني تقاسام ال نريده ،الننا ملتزمون لبنان

امام كبار الضباط.

ملتزمون لبنان الواحد،
وال مكان في مؤسستنا
للفئوية والطائفية
واملذهبية

الواحد وال مكان يف مؤسستنا للفئوية
والطائفية واملذهبية .ال مكان للنفعية
واالنتهازية والسمرسة والفساد والتمييز.
سمتنا ستبقى القانون والحق والعدالة
والشفافية .كان القانون وسيبقى تاجا
لحامية حقوق اللبنانيني وصونها ،وسنبقى
اشداء عىل اعداء وطن الرسالة والثقافات
املتعددة .ان املصاعب والشدائد التي
منر فيها ،والرتدي السيايس واالقتصادي،
واالنقسامات االفقية والعمودية التي
تحكم يومياتنا ،ملفات جعلت البلد
جسدا مريضا منهكا .الجنوب ساحة
مفتوحة للعدوان االرسائييل وانتهاكاته.
اما الحدود الرشقية فصارت بوابة عريضة
لرياح الفتنة والقتل والخطف واالعامل
االرهابية .رغم ذلك واجهنا متحدين مع
القوى الرسمية االخرى ،فحققنا انجازات
نوعية عىل مساحة لبنان ،وهذا مل يتحقق
اال بفضل اندفاعكم يف العمل وتفانيكم
وتضحياتكم".
وختم اللواء ابراهيم" :يف احتفالنا هذا
يجب ان نتصارح .حققت املديرية
الكثري من مخططها التطويري .لكن
هذا ال يكفي .امامنا املزيد من العمل
والتحديث عىل كل املستويات االدارية
واالمنية ،وسنعمل يف السنوات املقبلة
جاهدين عىل تحقيق ما نصبو اليه ،واي
نقص يف االمكانات لن مينعنا من ان
نكون مؤسسة الوطن الواحد .باسمي
واسمكم استذكر باجالل واكبار ارواح
شهداء لبنان من املؤسسات االمنية
والعسكرية الذين سقطوا من اجل لبنان،
واح ّيي رفاقكم االبطال املختطفني لدى
التنظيامت االرهابية .ستبقى قضيتهم
همنا اليومي حتى تحريرهم وعودتهم اىل
عائالتهم ومؤسساتهم ووطنهم .نعاهد
اللبنانيني عىل تقديم القانون عىل االهواء
والفئويات املريضة ،واالنتامء اىل الوطن
عىل العصبيات الجاهلية .لن نبخل
بيشء ايا يكن لنستحق القول اننا رجال
االمن العام ،رجال االفعال ال االقوال.
املجد والخلود لشهدائنا االبرار يف سائر
املؤسسات العسكرية واالمنية".

موسيقى
األمن العام ...
للمرة األولى
للمرة االوىل تشارك موسيقى
االمن العام يف احتفال العيد
السنوي ،وهي يف طور التأسيس
بالتنسيق مع موسيقى الجيش.
يف االطاللة االوىل ادت موسيقى
االمن العام الترشيفات للواء
عباس ابراهيم وعزفت النشيد
اللبناين ،نشيد املوىت ونشيد
الشهداء

موسيقى االمن العام تعزف النشيد الوطني.

سبعون

العلم اللبناين يحتفل بالعيد عىل املبنى الرئييس يف املتحف.

"تصميم عىل املثابرة حتى النهاية".

" 70عاما وهي يف قلبنا".

الفتة تهنىء االمن العام بعيده يف ساحة عبدالحميد كرامي يف طرابلس.

19

20

عدد  - 24أيلول 2015

عدد  - 24أيلول 2015

مقابلة
جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

في الذكرى الـ 70للتأسيس ،جردة بإنجازات التطوير والتحديث

أبوجودة :هدفنا دو ٌر رسمته القوانني
يف العيد الـ 70لتأسيس االمن العام ،السنة الرابعة عىل تويل املدير العام اللواء
عباس ابراهيم مهامته ،يبدو االوان قد حان الجراء جردة شاملة عىل انجازات خطة
التطوير والتحديث التي اطلقها اللواء ابراهيم ،عىل املستويني االداري واالمني.
اضف الدور واملهامت اللذين يضطلع بهام االمن العام يف كل اتجاه ،يف االدارة
املركزية والدوائر االقليمية واملعابر الحدودية ،وهو جبه تحديات شتى

والنوعي يف املديرية ،انطالقا مام قال به
الدستور وامليثاق الوطني ،وما نص عليه
قانون االمن العام .صدرت يف حينه سلسلة
من القرارات الوزارية متت ترجمتها مبذكرات
الخدمة والتعليامت التي حددت العناوين
واالهداف ،مبا يتالءم ودور املؤسسة ومهامتها.
ميكن تلخيصها يف اآليت:
• الهدف االول ،تكريس صورة املدير العام
كام يجب ان تكون .للتوضيح ليس املقصود
الصورة االعالمية او الشخصية للمدير ،فهو
ابعد ما يكون عن الشخصانية وال يحبها .لكن
املقصود صورة املؤسسة لتكون عىل مثاله
ومناقبيته .فهو ابن مؤسسة لها ثقافتها ،وقد
اكتسبها كاملة يف خالل خدمته عىل مدى 30
عاما يف الجيش ،وكان شعاره العمل بجهد
واخالص وتفان وصمت يف سبيل اعالء شأن
املؤسسة وليس الشخص.
• الهدف الثاين ،ان يكون لالمن العام موقف
ودور كام رسمته القوانني واالنظمة الداخلية.
وهو ما تجىل عىل نحو كبري يف الدور الذي نيط
باملدير العام عندما كلف اوال قضية املخطوفني
اللبنانيني يف اعزاز وراهبات دير سيدة معلوال
مع اربع مخطوفات اخريات ،بعد استعادة
جثث لبنانيني قتلوا يف تلكلخ ،ومواطن من
طرابلس كان قد ارس يف سوريا يف حادثة تلكلخ
ايضا ،وصوال اىل ملف عسكريي الجيش وقوى
االمن الداخيل املخطوفني يف جرود عرسال .من
دون ان ننىس قضية خطف املطرانني بولس
يازجي ويوحنا ابراهيم واملصور الصحايف سمري
كساب .عدا اللبنانيني املخطوفني يف نيجرييا.

■ خطة السنوات الخمس التي بدأت مع
وصول اللواء عباس ابراهيم اىل رأس هرم
املديرية العامة لالمن العام ،ماذا كانت
عناوينها؟
□ فور تسلمنا مهامتنا ،وضعنا ما ميكن
تسميته "آلية هندسة جديدة" لالمن العام

■ ما الذي نفذ مام اعد من خطط واجراءات
لرتجمة هذين الهدفني؟
□ قبل ان يتسلم اللواء ابراهيم مهامته ،كان
االعتقاد السائد ان مهمة االمن العام ادارة
الحدود واملراىفء البحرية والجوية ،واصدار
جوزات السفر وبطاقات االقامة للعامل العرب

العميد روالن ابوجودة.

يف حوار شامل مع "االمن العام" ،يتحدث
العميد روالن ابوجودة عن انجازات السنوات
املنرصمة ،وورشة عمل املرحلة املقبلة ،يف
نطاق الدور املنوط باملديرية العامة لالمن
العام من خالل القوانني والصالحيات ،كام
املسؤوليات واالهداف ،تحت عنوان واحد:
الوطن واملواطنون.

واعادة هيكلته .حددنا االهداف االسرتاتيجيا.
كانت هذه الخطوة االوىل من مثار ثقافة اللواء
ابراهيم الذي يدعو اىل التفكري عىل املدى
الطويل .مل تقترص الرؤية عىل خطوات آنية،
بل وضعنا اسرتاتيجيا طويلة االمد ،واضحة
املعامل ،محددة االهداف ،عىل مراحل ،بحيث
تسمح لنا كل مرحلة يتم انجازها بقياسها
بسهولة ،وعىل اساسها ننطلق اىل املحطة التي
تيل .اذا ثبت لنا صحة مسار هذه االسرتاتيجيا
نستكملها ،واذا وجدنا انحرافا نصححه ،ويف
حال الخطأ نرتاجع.
■ ما العناوين الرئيسية لهذه االسرتاتيجيا؟
□ اولها تحقيق التوازن الطائفي الكمي

واالجانب .لكن القوانني واالنظمة اعطت
املديرية ادوارا اخرى امنية وادارية وسياسية
واجتامعية ،مضافة اىل مكافحة االرهاب
وحامية االمن القومي الداخيل والخارجي،
ما يعني انها مؤسسة امن وخدمات .هذه
الصالحيات تفوق صالحيات االمن العام
واملؤسسات الشبيهة بنا يف اي دولة اخرى يف
العامل .عليه ،شاركت وحدات قتالية من االمن
العام يف الخطط االمنية ،ونزلنا اىل الشوارع
اىل جانب القوى العسكرية واالمنية يف
بريوت والضاحية الجنوبية وطرابلس والبقاع
الشاميل والجنوب ،من دون تجاوز الصالحيات
املمنوحة لنا .دفعنا شهداء وجرحى من نخبة
ضباطنا وعسكريينا يف الضاحية الجنوبية
وبريوت والبقاع ،بهدف تطمني املواطن يف كل
لبنان اىل امنه ومستقبله .كل ذلك ،مل يحل
دون استمرارنا يف عمليات االمن االستباقي يف
مطاردة الشبكات االرهابية .وفقنا يف عمليات
امنية بالغة الدقة كتلك التي نفذت يف فندق
"دو روي" يف بريوت ،وتعطيل محاولة تفجري
سيارة يف مقهى كان رواده يتابعون مباراة
"املونديال" يف الضاحية الجنوبية .اىل مالحقة
الشبكات املتخصصة باالتجار بالبرش ،وتزوير
وثائق السفر واالقامات واستدراج مواطنني
ومقيمني اىل استخدامها ،ومالحقة مخالفي
نظام االقامة عىل االرايض اللبنانية .ال بد من
االشارة هنا اىل ان من مهامت االمن العام
السعي اىل رصد اي عمل امني قبل القيام
به ومنعه ،والحد من التهديدات التي تشكل
خطرا عىل امن الدولة واملواطنني ،ونزع الخوف
والذعر من نفوسهم جراء ما هو مرتقب منها.
يف ذلك دافع لالستقرار السيايس واالمني
واالجتامعي .يبقى ان نشري ايضا اىل الرسية يف
القيام ببعض املهامت .ليس رضوريا ان يعلن
عن كل ما ينفذ .االهم ترك العدو يتحدث عام
اصابه .االنجاز يف بعض االحيان ان تتكتم عىل
ما انجزت .عىل املستوى التقني وبرامج التطوير
والتجهيز واستخدام آخر التقنيات االلكرتونية
املتوافرة ،تضمنت الخطة االسرتاتيجية اجراءات
نفذ قسم منها .تم استحداث:
• مركز تلقي الشكاوى الذي يعرف بـ "Call
 "Centerبهدف توجيه املواطنني او االجانب
حول معامالتهم والرد عىل استفساراتهم.

• مركز ادارة الجودة التي تعنى بفاعلية االمن
العام عىل صعيد تطبيق املقاييس املعتمدة
دوليا .بورش تطبيقها يف مجاالت عدة :جوازات
السفر ،امن املطار ووثائقه ،الشكاوى ،مركز
االتصال ،سامت وتلزميات .ستطبق الحقا يف
مجاالت اخرى.
• مركز جديد للنظارة يف ساحة العبد
يستوعب نحو  800موقوف موقتا اىل حني
معالجة اوضاعهم عدليا او اداريا .يتميز
برشوط صحية وبيئية تراعي املعايري الدولية
من كل جوانبه .يتم التعاون يف هذا االطار
مع "رابطة كاريتاس لبنان" ومنظامت محلية
واقليمية ودولية تعنى بالشؤون االجتامعية
وحقوق االنسان.
• اصدار مجلة "االمن العام" لتكون مرآة االمن
العام وصوته ،ووسيلة تواصل مع العسكريني
واملدنيني يف املديرية ،ومع املواطنني واملقيمني
عىل االرايض اللبنانية والسفارات املعتمدة
يف لبنان وسفاراتنا يف الخارج .تتناول يف
طياتها املواضيع الداخلية والوطنية والثقافية
واالجتامعية واالقتصادية والرياضية والرتاثية
والتسلية ونشاطات املديرية.
• اطالق برنامج اذاعي اسبوعي عرب اثري اذاعة
صوت لبنان ( )93،3بعنوان "امنك بامان".
اما عىل مستوى املشاريع املستقبلية ،فيمكن
االشارة اىل اآليت:
• انشاء مستودع كبري للمعلومات ،فيه مخازن
عدة لكل القطاعات لجمع اكرب قدر من "الداتا"

دفعنا شهداء وجرحى
من نخبة ضباطنا وعسكريينا
لتطمني املواطن الى
امنه ومستقبله
ليس ضروريا شل
التهديدات ووقفها،
فاالولوية لنزع الخوف
من نفوس املواطنني

التي تستفيد منها االجهزة االمنية والعسكرية
عىل مستوى الدولة ،ما يسهل املشاركة يف صنع
القرارات من خالل آليات مبتكرة واقرتاحات
تقدم اىل املسؤولني .هذا امر مهم ال ميكن ان
نصل اليه اال عند مكننة املعطيات والتقارير
املتصلة بامللفات الكربى وجمعها وتخزينها.
فادارة معلومات من هذا النوع توفر املعطيات
عند قراءة اي حدث او حادث ،ونستجمع من
خاللها كل املعطيات التي توفر قرارا صحيحا
من جوانبه املختلفة ،يف ما يختص باالمن
االمني واالقتصادي واالجتامعي والثقايف
والصحي والبيئي والرتبوي ،عدا مكافحة
االرهاب والتجسس واالتجار بالبرش وتهريب
املمنوعات وغريها.
• درس نوع الخدمة الفضىل لالدارة
والعسكريني بهدف زيادة االنتاجية.
• املداورة يف تويل الوظائف.
• العمل عىل انشاء كلية ومكتبة خاصتني
باالمن العام.
• تطوير اآلليات املعتمدة ملراقبة املعابر
الحدودية (الجوية والربية والبحرية).
• وضع آلية ملكافحة شبكات التهريب املنظم
للعامل والعامالت االجنبيات والهجرة غري
الرشعية.
• اعتامد الوثائق البيومرتية.
• متابعة اصدار بطاقات اقامة ممغنطة
للمقيمني يف لبنان التي بدأ اصدارها يف بعض
املراكز ،عىل ان تعمم عىل ما تبقى منها
تدريجا وفق الربنامج املقرر.
• متابعة اصدار جواز السفر البيومرتي مبا
يتامىش مع املواصفات العاملية .وهو مرشوع
سيعلن الحقا عام تحقق منه وتاريخ اعتامده
ملساواة لبنان بالدول املتطورة التي بدأت
اعتامده.
• تقديم عدد من املعامالت الكرتونيا
( )e-general securityما يسمح للمواطنني
بالتواصل مع ادارات املديرية لناحية االستعالم
وتقديم الطلبات وتسلم الرد الكرتونيا.
• التعاون مع البعثات اللبنانية للحصول عىل
املستندات املطلوبة من املغرتبني.
• السعي اىل الحصول عىل شهادة الجودة
( ،)ISO 9001وعىل الجائزة اللبنانية
لالمتياز LEA
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ما اتخذ من اجراءات لتنظيم حركة الوافدين السوريني كان جديا ورضوريا.

■ اقر مجلس الوزراء خطة لتعزيز قدرات
القوى االمنية والعسكرية .ما حصة االمن
العام منها ،وما الذي تحقق؟
□ انجزت خطوات كبرية عىل مستوى
تعزيز القدرات البرشية والتقنية وعديد
االمن العام ،وصدرت قرارات عن مجلس
الوزراء سمحت بتطويع  10ضباط كل
سنة ،ومفتشني ومأمورين مبعدل 500
عنرص سنويا .ونستعد لتطويع ضباط
اختصاص يف الهندسة واالدارة والصيدلة
وطب االسنان والطب الداخيل لتعزيز
االدارة والطبابة يف االمن العام .اطلقنا
بالتعاون مع منظامت ومراكز ثقافية برامج
تدريب يف مجاالت اللغة واالختصاصات.
عىل مستوى االدارة واللوجستية ،تحققت
خطوات عدة ابرزها:
• تعزيز وسائل النقل واالنتقال للعسكريني،
وتأمني االمور اللوجستية بانواعها املختلفة.
• تطوير بروتوكوالت التعاون مع عدد من
املصارف اللبنانية ،لتسهيل منح القروض
االسكانية لعسكريي االمن العام.
• دعم النشاطات الرياضية من خالل انشاء
فرق رياضية يف االلعاب املختلفة ،واملشاركة
البناءة والفاعلة يف االنشطة الرياضية يف لبنان
والخارج.

■ قام تعاون بني االمن العام واجهزة دولية
صديقة .ما الذي تحقق نتيجة ذلك؟
□ ادى هذا التعاون غرضه .تحققت اوال نسبة
عالية من الثقة املتبادلة مع هذه االجهزة،
وترجمت يف اكرث من حادث وحدث .تبادلنا
الخربات واملعلومات يف الكثري من املجاالت
املتخصصة ،وارسيت دعائم لوضع مقاييس
لبنانية ترتكز عىل الدولية منها ،امنا بخصوصية
لبنانية م ّيزتها عن املقاييس الدولية بعدما
ادرجت فيها خربة العسكريني اللبنانيني
ومقتضيات الوضع يف لبنان .كذلك عىل
املستوى االمني ،فان هذه العالقات تطورت
وارست قنوات اتصال دامئة فعلت فعلها يف
االزمات ،وهي تخضع ملحطات تقييم لكل
خطوة عىل حدة ،ولالعامل عىل نحو شامل.
عىل مستوى مكافحة االرهاب ،اجرينا التفعيل
والتعزيز ،اىل انشاء اجهزة جديدة يف ما خص
الرصد واالستطالع االمني ،ووضعت هيكليات
مالمئة لها تتناسب مع مهامتها ،وطلبنا وسائل
حديثة حصلنا عىل قسم منها يف مجاالت
حامية امن الوثائق وامن االتصاالت والحرب
االلكرتونية واصول التحقيق.
■ القت االزمة السورية بثقلها عىل لبنان
بوجود مليون ونصف مليون وافد سوري.

اتخذ االمن العام اجراءات مشددة عىل
الحدود لضبطه .ما تقييمكم لهذه االجراءات؟
□ ليس رسا القول اننا ،حيال ما طرأ من
تطورات منها االزمة السورية ،لجأنا اىل
آلية عمل متكاملة ورسيعة لجبه النزوح
الذي تسببت به والنتائج التي ترتبت عليه،
خصوصا عىل املعابر الحدودية لتنظيم
عملية الدخول وضبطها واحصائها ،ساهمت
فيها جهات دولية وخرباء اجانب ومنظامت
اعتادت التعاطي مع شبيهات لها يف الكثري
من االزمات العاملية وفق معايري محددة.
انشأنا غرفة عمليات اساسية للتعاطي مع
املستجدات نتيجة تدفق الوافدين السوريني.
اما لجهة تقييمها ،فليس لنا ان نأخذ االمور
باآلين منها .لكن النتائج التي ظهرت اىل اليوم
مطمئنة ،وتؤكد ان ما اتخذ من اجراءات كان
جديا ورضوريا .رغم ما واجهنا من مصاعب،
متكنا من تجاوزها فكوىفء َمن استحق،
وعوقب َمن ارتكب ذنبا او مخالفة نتيجة
الخروج عن بعض التدابري .لكن العملية ككل
كانت ناجحة ،ومل تنته بعد.
■ انشئت مراكز جديدة لالمن العام يف
مناطق عدة .ما كان الهدف؟
□ وضعت خطة شاملة عززنا من خاللها
عديد االمن العام ،وخصوصا يف املناطق ذات
الكثافة السكانية من اجل تقريب الخدمات
لطالبيها ،بانشاء دوائر اقليمية جديدة
يف الشامل والبقاع والجنوب وجبل لبنان
وبريوت .ومراكز اقليمية يف االقضية ،ومنها يف
ضهور الشوير وبيت الدين وقرطبا وريفون
وغزير وبينو ،كذلك يف الناقورة وشبعا يف ابعد
النقاط الحدودية لتأكيد حضورنا عىل كل
شرب من لبنان .كام تم انشاء مراكز لتقديم
الخدمات للوافدين السوريني الذين تدفقوا
عىل نحو غري مسبوق ،يف املدينة الرياضية من
بريوت ،وبرج حمود يف ساحل املنت ،وعرسال
يف البقاع الشاميل ،وحارة صخر يف كرسوان،
وشبعا يف البقاع الغريب ،كام يف كل دائرة
اقليمية .واىل النظارة املوقتة التي استحدثت،
تم تلزيم مرشوع النشاء مركزين جديدين يف
جديدة املنت وبعبدا ،ودائرة ومركز يف بعلبك
بالتعاون مع البلديات املعنية.

بعض املراكز االقليمية املستحدثة

مركز بريوت.

مركز حارة صخر.

مركز املدينة الرياضية.

مركز قرطبا.

مركز املصنع.

مركز العبودية.

مركز دير االحمر.

مركز تبنني.
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مجلس الوزراء بين اآللية والمقاربة

ال حل سوى بإنهاء شغور الرئاسة

عندما صاغ املادة  62من الدستور ،القائلة باناطة صالحيات رئيس الجمهورية
مبجلس الوزراء مجتمعا لدى خلو سدة الرئاسة ،انطلق املشرتع من قاعدة
ان خلو املنصب موقت ،لن يطول اشهرا وسنوات .مل يحسب ما اضحت عليه
البالد بعد عقود مذ ُوضعت تلك املادة عام  ،1926بتعذر انتخاب رئيس
الدولة ثالث مرات
ألنه كان يتوقع شغور رئاسة الجمهورية
بسبب االستقالة او الوفاة او اي سبب آخر،
ومل يدخل يف حسابه تعذر انتخاب رئيس
خلف لرئيس سلف ،مل يشأ املشرتع تحديد
آلية عمل مجلس الوزراء املنوطة به استثنائيا
صالحيات رئيس الجمهورية وكالة مللء
الشغور ،عرب انتقال الصالحيات اليه .بيد ان
ما صارت عليه احوال البالد اليوم ،بعدما
اقرتب الشغور من سنة ونصف سنة ،فرض
البحث والتفكري يف آلية مامرسة الصالحيات
تلك ،يف ظل افق مسدود يجعل انتخاب
الرئيس مستبعدا يف امد منظور .وهو مصدر
السجالني السيايس والدستوري القائم اليوم
من جراء الخالف واالجتهاد املتبادل يف تفسري

انتقال الصالحيات .حددت املادة  65آلية
عمل مجلس الوزراء عندما يجتمع ،بقول
فقرتها الخامسة“ :يجتمع مجلس الوزراء
دوريا يف مقر خاص ،ويرتأس رئيس الجمهورية
جلساته عندما يحرض .ويكون النصاب
القانوين النعقاده اكرثية ثلثي اعضائه ،ويتخذ
قراراته توافقيا .فاذا تعذر ذلك فبالتصويت
ويتخذ قراراته باكرثية الحضور .اما املواضيع
االساسية فانها تحتاج اىل موافقة ثلثي اعضاء
الحكومة املحدد يف مرسوم تشكيلها” .اي ان
املشرتع قدم التوافق عىل التصويت .وهذا ما
سارت عليه الحكومات املتعاقبة يف مرحلة
ما بعد اتفاق الطائف ،فكانت املواضيع التي
تخضع للتصويت محدودة جدا.

بعد شغور الرئاسة ،حرص رئيس الحكومة
متام سالم ،انطالقا من متسكه بعدم إشعار
اي مكون بأنه غري مشارك متاما يف ادارة
الشأن العام ،عىل عقد سلسلة جلسات
ملجلس الوزراء كان الهدف منها االتفاق
عىل آلية عمل املجلس .قال االتفاق بالسري
بالتوافق ،واذا تعذر يف بند معني يؤجل اىل
حني انضاج التوافق حوله .سقطت هذه
الصيغة نتيجة االعرتاضات عىل توقيع مراسيم
معينة ،فتوقف مجلس الوزراء عن االنعقاد،
وطرحت آلية تقول بحرص املوافقة عىل
قرارات املجلس باملكونات االساسية .االمر
الذي اعرتض عليه وزراء آخرون تكتلوا يف
ما سمي “اللقاء التشاوري” ،فلم تبرص هذه
الصيغة النور .لتطرح صيغة اخرى تقول
بتأجيل البحث يف البند متى تعرثت موافقة
مكونني من مكونات مجلس الوزراء ،رشط
عدم وجود نية تعطيل.
سارت االحوال داخل مجلس الوزراء اىل
حني انفجرت مشكلة التعيينات العسكرية
واالمنية ،ليتوقف عن اتخاذ القرارات
من جديد ،ويطرح مجددا صيغة التوافق
مع عدم التعطيل ،واعطاء االولوية يف
القرارات للمواضيع امللحة التي ال تحتمل
التأجيل وتعنى بتسيري شؤون املواطنني
والهبات والقروض امليرسة واملالية العامة
وغريها .االمر الذي ال يزال مدار نقاش،
علام ان رئيس مجلس الوزراء مل يعترب
هذه الصيغة آلية ،امنا مقاربة تم التوافق
عليها ،ألن اعتبارها آلية يعني تكريس عرف
هو استسهال اطالة امد الشغور الرئايس.
اين يقف وزير الشؤون االجتامعية رشيد
درباس ووزير الثقافة رميون عريجي من
الجدلني الدستوري والسيايس حيال الخالف
عىل مامرسة صالحيات رئيس الجمهورية يف
مجلس الوزراء؟

درباس :زحف ممنهج
لشل بنية الدولة
■ هل اصبح لبنان عىل صورة مجلس
الوزراء يف االنقسام والتعطيل؟
□ مجلس الوزراء هو الذي عىل صورة
لبنان ،وانا كمشاهد سيايس اشعر بان
مثة زحفا ممنهجا لشل البنية السياسية
لهذه الدولة ،بدءا من الرأس وانتهاء
باطراف اصابع القدمني .نستطيع القول
اننا نستعمل لعبة النصاب لتعطيل
انتخاب رئيس جمهورية لفرتة ،لكن هذا
االستعامل طال اكرث مام يحتمل الجسم.
تخدير املريض يتم حتى انجاز الجراحة.
اما اذا كان التخدير اىل مدى غري منظور
من دون جراحة ،فهناك مراكز اساسية يف
الدماغ ستصاب بالتلف .عطل الدماغ اي
الرأس املتمثل بانتخاب رئيس ،واستمررنا
يف تعطيل مجلس النواب .وهذه ال ابرئ
اي طرف منها .صحيح انه مع شغور موقع
الرئاسة ،تصبح املهمة الرئيسية ملجلس
النواب انتخاب الرئيس ،وانا احرتم هذا
املبدأ .لكن عندما يتعرث انتخاب الرئيس
لحظات وساعات واياما واسابيع وحتى
اشهرا ،ال ميكن االستمرار يف تعطيل
املؤسسة الترشيعية بحجة ان ال وظيفة
لها اال االنتخاب ،ألننا يف هذه الحالة
نساهم مع َمن بارش يف تعطيل رأس الدولة
يف تعطيل روح الدولة املتمثلة مبجلس
النواب ،وهذا استتبع تعطيال لالرادة
وادوات الشغل ،اي تعطيل الحكومة .اذا،
مجلس الوزراء عىل صورة لبنان ،وليس
العكس.
■ هل اصبحنا امام معادلة الحكم
بالتصويت او التوافق؟
□ ال نستطيع ان نحكم بالتصويت ،كون
فريقا محرتما يترصف من غري حق .يف
الوقت ذاته ليس لدينا الحق يف تجاوزه،
ألن هذا الفريق لوال موافقته عىل تشكيل
الحكومة ما كانت تشكلت .نحن حاليا يف

وزير الشؤون االجتامعية رشيد درباس.

ثمة تصريف اعمال حاليا
من دون قدرة الحكومة
على اتخاذ قرارات

مرحلة تشبه ما قبل تشكيل الحكومة ،اي
الشلل .هناك ترصيف اعامل من دون اي
قدرة للحكومة عىل اتخاذ قرارات.
■ هل يعني ذلك اننا لن نصل اىل مرحلة
القرار مبَن حرض؟
□ اال اذا حصل توافق عىل تجاهل
محسوب .هناك كلمة ملعاوية بن ايب
سفيان يقول فيها «الحكم ثلثه فطنة
وثلثاه تجاهل» .يف بعض االحيان نغض
النظر .اذا غضوا النظر بارادتهم ليك منيش،
اي يعرتضون من دون ان يؤدي اعرتاضهم

اىل عزلهم ألننا ال نستطيع ذلك ،وال احد
يستطيع عزل احد ألن كل القوى لها وزنها.
■ ما قصة آلية العمل الحكومي ،كيف
بدأت؟
□ هذا الكالم بدأ عند انتهاء والية رئيس
الجمهورية ،حيث قال الوزراء نريد
االشرتاك يف وضع جدول االعامل ،فكان
رد رئيس الحكومة ان هذه صالحيتي
الحرصية .قيل له لكنك كنت تعرضه عىل
رئيس الجمهورية ،فقال لهم ازودكم اياه
قبل  72ساعة .كان يصلنا جدول االعامل
قبل  72ساعة ونضع مالحظات عليه،
واحيانا نطرح امورا من خارجه كام كان
يفعل رئيس الجمهورية ،و ُيقر .كنا نسري
يف العمل الحكومي يف اتجاه عدم طرح
املواضيع عىل التصويت ،ألن كل االمور
التي نسري فيها للمصلحة العامة ،ومل مير
قرار واحد اعرتض عليه التيار الوطني الحر
او حزب الله ،بينام مرت قرارات اعرتض
عليها حزب الكتائب .يف احدى املرات
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اعرتض عليها وزراء الرئيس ميشال
سليامن .مثة مراعاة دقيقة لالوزان.
فجأة بسبب تعيني قائد الجيش دخلنا يف
لعبة اآللية هذه ،بينام كنا منذ البداية
منيش بالتفاهم ونسهل االمور ألننا نعرف
جميعا ان وجودنا موقت واصبح هذا
الوجود مقيتا .ال نبحث عن املشكالت ،امنا
عن ابقاء البلد صالحا الستقبال الحلول
التي تأيت من الخارج ،الننا بتنا عىل يقني
بان بلدنا ال ميكن ان ينتج حله الخاص .اذ
فقد اطرافه السياسيون منذ مدة قدرتهم
عىل التصالح والتسامح والتسوية.
■ اذا فندنا موضوع آلية العمل الحكومي،
بداية كان الحديث عن آلية التوافق ،ثم
انتقلنا اىل آلية القرار للمكونات االساسية
ما ادى اىل والدة «اللقاء التشاوري»
اعرتاضا عىل التهميش ،ويطرح حاليا
التوافق مع عدم التعطيل .اىل اين سنصل؟
□ كان االمر يحتمل لو ان االعرتاض عىل
موضوع او موضوعني ،وليس عىل كل
يشء .عىل سبيل املثال ،كنت متحمسا
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جدا لتعيني مجلس ادارة املنطقة
االقتصادية الخاصة يف طرابلس ،وكان
وزير الثقافة يعرتض مبفرده ،ورئيس
الحكومة اخذ يف االعتبار هذا االعرتاض
ومتهل يف التعيني .جرت التسوية وتم
التعيني ،اذ كان االعرتاض عىل بند .لكن
عندما يأيت وزيران من التيار الوطني
الحر ليكتبا خطيا اىل رئيس الحكومة
انه بصفتنا رئييس جمهورية نعرتض عىل
كل جدول االعامل ،فهذا اصبح تعطيال.
هناك استخدام للوجود يف الوزارة والوزن
الشعبي والحلفاء من اجل الضغط وامالء
االرادة .يف املقابل هناك َمن له وجود يف ■ ما حل مسألة عمل مجلس الوزراء آلية
الوزارة ووزن شعبي وحلفاء فهل نذهب وقرارات؟
□ ال حل ،امنا هناك تفاهم سيايس ،واذا
اىل مواجهة؟
مل يحصل لن متيش االمور .انا مسؤول
■ ملاذا دخل رئيس الحكومة يف هذه عن ملف الوافدين ،وتوجهي كان اقامة
الدوامة منذ البداية ،ما دام النص مخيامت ،فرفض حزب الله والتيار الوطني
الدستوري واضحا لجهة عمل مجلس الحر ،هل ارصرت؟ مل افعل ،علام انني
الوزراء والصالحيات التي تناط به وكالة استطيع ان احصل عىل قرار من مجلس
الوزراء .لو افرتضنا ان القرار اتخذ ،هل
عند شغور سدة الرئاسة؟
□ رئيس الحكومة مل يصدر وثيقة ينفذ؟ نحن واقعيون.
واصبحت ملحقة او معدلة للنصوص ،لكنه
اتخذ نهجا او وسيلة للتسهيل .ما دمنا
نسري يف محاذاة الصالحيات وال نخرقها وال
نخرق الدستور ال مانع من التفاهم ،ألن
الدستور يقول بالتوافق .رئيس الحكومة
اخذ موضوع التوافق ومل يأخذ الجزء
الثاين وهو التصويت ،ومل يعرض حتى اآلن
اي بند عىل التصويت .وهذا دليل عىل
ان االرادة التي ك ّونت الحكومة ال تزال
موجودة لتسهيل عملها .فجأة توقفت يف
مكان ما ،ما كبح العمل الحكومي.

عريجي :آمل في صيغة
تؤمن عودة الحكومة الى العمل
■ هل دخلت الحكومة يف حال الشلل
واالنقسام؟
□ عىل االقل ،تواجه الحكومة اوضاعا
صعبة جدا .نتمنى ان ال يؤدي هذا
االمر اىل شلل كامل ،ألنها اليوم السلطة
الدستورية الوحيدة القادرة عىل العمل.
لسوء الحظ ،مجلس النواب ّ
معطل ،ومثة
شغور يف سدة الرئاسة .السياسة مهمة،
لكن مثة امورا جوهرية يف البلد تتصل
بحياة الناس واملصالح االقتصادية واالمنية
واالجتامعية العليا ال ميكن ان نغفلها .لذا
آمل يف الوصول اىل صيغة تؤمن عودة
الحكومة اىل العمل.

■ يالحظ حفاظكم عىل متايز معني يف
مجلس الوزراء .اىل اين ستصل الحال داخل
الحكومة؟ هل ميكن الذهاب اىل االحتكام
اىل التصويت ام االبقاء عىل التوافق؟
□ يقول الدستور ،يف وجود رئيس
الجمهورية حتى ،ان القرارات تؤخذ
بالتوافق ،واذا تعذر يتم اللجوء اىل
التصويت إما بالغالبية العادية او الغالبية
املوصوفة .ارتضينا بارادة من الرئيس متام
سالم كام ارتضت كل القوى السياسية ،ان
يف ظل هذا الغياب للرئيس ،يجب ان نقف
عند التوافق وال نذهب اىل التصويت ،علام
ان رئيس الجمهورية ال يص ّوت ،امنا هو

الحكم واملسؤول االعىل .لكن تأكيدا لعدم
االرتياح اىل غيابه ،وألن االمور ال تسري كام
العادة ،قررنا وضع التصويت جانبا ،وهذا
ما حصل .يف مفاصل معينة ظهرت مشكالت
ادت اىل تشنج ،وتبني ان التوافق ميكن ان
يكون معرقال ،فتم ايجاد مقاربة كام يفضل
الرئيس سالم تسميتها وليست آلية ،تقول
اذا اعرتض مكونان اساسيان السباب معينة
عىل موضوع معني ،ال يتم السري فيه .علام
اننا كتيار مردة ،ليس من باب التاميز،
لكن يف غياب رئيس الجمهورية ،نتجنب
كل ما يؤدي اىل اخرتاع اعراف دستورية
جديدة وتكريسها .نحن نسعى ونأمل يف

انتخاب رئيس للجمهورية لتعود العجلة
اىل طبيعتها .هناك موضوع دستوري مهم،
وهو ان الذي صاغ الدستور مل يكن يف
حسابه ان غياب رئيس الجمهورية سيطول
اىل فرتة كهذه .لذلك قال باناطة صالحيات
الرئيس وكالة مبجلس الوزراء ،انطالقا
من تقدير ان الشغور بسبب الوفاة او
االستقالة ال يطول اال اياما وليس سنة وستة
اشهر .من هنا ظهرت املعوقات الحالية.
■ طاملا هناك مواضيع ملحة تحتاج اىل ان
تبتها الحكومة ،اىل اين سنصل؟ هل اىل اتخاذ
القرارات بالنصاب القانوين ومبَن حرض؟
□ آمل يف ان ال نصل اىل هذه املرحلة،
النها ستؤدي اىل رشخ سيايس كبري جدا
يعمق املشكلة السياسية يف البالد .نحن
وزير الثقافة رميون عريجي.
يف وضع استثنايئ ،وعلينا التعاطي معه
بطريقة استثنائية ،وعىل الجميع تحمل
مسؤولياتهم للمحافظة عىل االمن القومي
بكل ابعاده السياسية واالمنية واالقتصادية
واالجتامعية والصحية .يف ظل غياب ارتضينا بارادة من الرئيس
رئيس للجمهورية ،عىل كل فريق تح ّمل سالم التوقف عند التوافق
مسؤوليته.
وتفادي التصويت
■ بني آلية التوافق ،وآلية القرار للمكونات
االساسية ،وآلية التوافق مع عدم التعطيل،
اي منها الفضىل التي تؤدي اىل عمل
حكومي طبيعي؟
□ نحن ّ
نفضل ان تكون كل القرارات
بالتوافق .لكن حتى يؤدي التوافق اىل
عدم التعطيل ،يحتاج اىل روح عالية
من املسؤولية ،وعلينا الرتفع عن صغائر
االمور .االمور الكبرية التي مل نتفق عليها
ونسي البلد يف هذه املرحلة.
نضعها جانباّ ،
املنطقة تغيل ،واملطلوب منا اجتياز هذه
الفرتة وحفظ بلدنا ملعرفة الوجه الجديد
للمنطقة.

يف الوسط .لكن ،ككل املكونات نتكلم مع
الجميع رغم االختالف يف وجهات النظر.
ما يهمنا اليوم امرار املرحلة الصعبة وان
عىل حساب بعض املصالح السياسية بالتي
هي احسن ،يك نرى ما يرسم للمنطقة من
سياسات.

■ اذا كان رئيس الحكومة ّ
فضل التفاهم
ومل يتمسك بحرفية النص الذي ينظم عمل
مجلس الوزراء يف ظل الشغور الرئايس،
ملاذا الدفع يف اتجاه طروحات جديدة؟
■ اي دور تلعبه كممثل لتيار املردة داخل □ نحن نحبذ التوافق .بالنسبة اىل املراسيم
الحكومة ،هل من مبادرات للتقريب بني العادية ،يجب ان يوقعها كل الوزراء النهم
ميثلون رئيس الجمهورية ،والوكالة ال تجزأ.
املتباعدين؟
□ انا مك ّون اسايس يف قوى  8آذار ولست من منطلق ما قلته ،لتسيري املرفق العام

وتسهيال لحياة الناس ،خففنا من مطالباتنا
بحيث اذا كان وزير يف سفر ،او وزير
اعرتض ،ال يتوقف املرسوم او القرار .علام
ان موقفنا الدستوري واملبديئ هو موافقة
الوزراء جميعا.
■ عندما ناط الدستور صالحيات رئيس
الجمهورية وكالة مبجلس الوزراء عند
الشغور ،مل يحدد ان كانت شاملة او محددة؟
□ عندما وضع املشرتع النص الدستوري مل
يكن يف حسابه ان الشغور سيطول .تاليا
متارس الوكالة لفرتة قصرية واستثنائية.
عندما طال الشغور برزت محدودية النص
الدستوري.
■ من موقعك ،اي حل هو االنجع لعمل
مجلس الوزراء لجهة اآللية واتخاذ القرار؟
□ الحل االنجع ان نجلس ونرتفع عن
صغائر االمور ،ونتطلع اىل مصلحة بلدنا.
منر يف املنطقة يف مرحلة خطرية جدا،
وعلينا التوافق السيام يف ما يتعلق بحياة
الناس ،وما ال نتوافق عليه نضعه جانبا.
عىل كل طرف ان يتقدم خطوة نحو اآلخر
لتمر كل االمور يف سالسة.
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بيئة

عصام شلهوب

أزمة النفايات بين الحلول التقنية والعراقيل السياسية

وزير البيئة :ال يجوز إلقاء املسؤولية على الحكومة
منذ اقفال مطمر الناعمة تراكمت جبال النفايات عىل ارصفة بريوت وداخل ازقتها
وساحاتها ،ما اثار استياء حادا .حني طرحت اقرتاحات الحلول لهذه املشكلة ،منها
شحن اطنان النفايات من بريوت اىل اماكن خارج العاصمة ،جبهت بعاصفة من
الردود ،وبات الحل مأزقا يهدد بتعميم التلوث عىل كل مكان

وزير البيئة محمد املشنوق.

قامت املراجع املعنية مبا يكفي لتجنب
وصول االزمة اىل هذا الدرك؟ ما مدى
ارتباطها بني ما هو سيايس وما هو تقني؟
جالت "االمن العام" مع وزير البيئة
محمد املشنوق عىل ازمة النفايات من
نواحيها التقنية والسياسية ،وتناولت معه
امكانات الحل.

مل تعد جبال النفايات التي اجتاحت البالد
مشكلة بيئية .للفور باتت ازمة سياسية
اقرتنت بتح ّرك الشارع ،رسعان ما دخل
عليه الشغب يف محاولة استغالل شكوى
اللبنانيني مام يعانون منه ،وقد اضحت
النفايات يف كل مكان .اشتدت الوطأة
وعبء السجال املستفيض بني اركان
السلطة والسياسيني والخرباء البيئيني
■ الشهر خلت توقعتم ان تكون البالد
واملجتمع املدين الذي خرج عن صمته.
اما السؤال الذي مل يجب عنه احد ،فهو :مقبلة عىل ازمة النفايات .ما االسباب
َمن يتحمل مسؤولية ازالة النفايات؟ هل التي ادت اىل ما نحن عليه اليوم؟

□ منذ نيل الحكومة الثقة بدأنا متابعة
املوضوع .تم تأليف لجنتني وزاريتني يف
اول جلسة لها ،لجنة لصوغ البيان الوزاري
ولجنة ملعالجة ملف النفايات .اقرتحت
اللجنة الثانية حلوال وتوصلنا يف موضوع
يعيش معنا منذ ما يزيد عن  20عاما اىل
خطة النفايات املنزلية الصلبة التي تبناها
مجلس الوزراء يف بداية سنة ،2015
وتم وضع دفاتر رشوط لتلزيم املعالجة.
لكنني آسف ان اقول ان صعوبات الواقع
السيايس اخرت تطبيق الخطة واطالق
املناقصات التي توصلنا يف نتيجتها ،يف
املرحلتني االوىل والثانية ،اىل حلول يف
خمس مناطق خدماتية من اصل ست.
ففيام تقدم متعهدون بعروضهم يف هذه
املناطق ،وبلغ عدد الرشكات التي تقدمت
بعروضها  11رشكة ،مل يتقدم اي عارض
ملعالجة النفايات يف بريوت وضاحيتيها يف
املناقصتني االوىل والثانية .واجهنا مشكلة
غياب العارضني اىل ان اطلقنا املرحلة
الثالثة من املناقصات ،حيث تم قبول
ثالثة عروض من اصل اربعة يف مناقصات
محافظة بريوت.
اما تفاصيل النتائج فجاءت كاآليت:
• املنطقة الخدماتية االوىل ،اي بريوت
وضاحيتيها ،تم قبول ثالث مجموعات
من الرشكات من اصل اربع مجموعات
تقدمت بعروض مشرتكة :مجموعة CET
و West Coastو،Saubermecher
ومجموعة  BATCOو  Lavajetو
 DanecoImpiantiااليطالية ،ومجموعة
"الجنوب لالعامر" ،و .AMA
• املنطقة الخدماتية الثانية ،اي املنت
وكرسوان وجبيل ،سبق ان تقدم ثالثة
عارضني يف املناقصة التي جرت يف املرة
االوىل.

• املنطقة الخدماتية الثالثة ،وهي الشوف
وعاليه وجزء من بعبدا ،تقدم عارضان:
الجنوب لالعامر  Holdingsورشكة CET
+ VITALIA
• املنطقة الخدماتية الرابعة ،اي الشامل
وعكارDanecoImpianti + Lavajet+ :
 Batcoورشكة الجهاد للتجارة واملقاوالت
مع رشكة .SORIKO
• املنطقة الخدماتية الخامسة ،اي
الجنوب والنبطيةSatare + Yamen :
General Trading & Contracting
والرشكة الوطنية للتنظيف وهي كويتية
مع رشكة  ،WARDاىل رشكة الجهاد
مع  ،SORIKOواخريا رشكة Lavajet+
.Danash contracting & Trading .co
• املنطقة الخدماتية السادسة ،اي
البقاع والهرمل :الرشكة الوطنية
للتنظيف  +رشكة  WARDثم رشكة +
Lavajet+ DanecoImpiantiKhoury
 ،Contractingواخريا رشكة الجهاد +
حمود .SORIKO +
■ ما هي الخلفيات والظروف التي ادت
اىل ما نحن عليه اليوم؟
□ هذا املوضوع يعيش معنا منذ ما
يزيد عن  20عاما .حصلت معالجة
جزئية للنفايات يف محافظتي جبل
لبنان وبريوت منذ  18عاما ،حيث
كانت رشكة "سوكلني" تتوىل كنس
النفايات فيهام ولها رشكة شقيقة تقوم
باملعالجة هي "سوكومي" .يف سائر
املناطق كانت هناك مؤسسات محلية
تقوم بهذا العمل ،فأدت االمناط املتبعة
فيها اىل زيادة مخيفة يف عدد املكبات
القامئة يف كل املناطق ،وهي اكرث من
 760مكبا .ويا لالسف ،قبل املواطنون
بهذه املكبات .عندما بدأ البحث عن
املطامر الصحية واجهنا رفضا قاطعا
من البلديات واملواطنني ،واحيانا من
املجتمع املدين .هنا اسأل :كيف نقبل
باملكبات ونرفض بضعة مطامر صحية
تفي بالغرض؟

■ ما هو الحد الفاصل بني ما هو تقني
ومادي وما هو سيايس؟
□ تتحول االزمات يف كثري من االحيان من
تقنية ومادية اىل سياسية .النقاش الذي
ال يصل اىل نتيجة يف مجلس الوزراء هو
الذي مينعه من اتخاذ قرارات اساسية
يف معالجة كارثة النفايات القامئة حاليا.
يبقى االهم التحرك الرسيع والتعاون
والتجاوب للمعالجة.
■ ازمة النفايات ثبتت عصبيات مناطقية
وطائفية حتى .هل هذه الظواهر هي
التي حالت حتى اليوم دون ايجاد الحل
واملخرج؟
□ نحن يف البيئة ال نشتغل سياسيا وال
مناطقيا ،بل نشتغل لتأمني النظافة
وحسن سري املرفق العام .مع ذلك
اصطدمنا برفض وضع النفايات يف عدد
من املناطق وعدنا اىل النقطة الصفر.
هنا ال يجوز ان نلقي املسؤولية عىل
الحكومة او عىل السياسيني ،ألن هذا
االمر ال يساعد عىل املعالجة وال جدوى
منه اآلن .بل املطلوب مسؤولية مشرتكة
بني مجلس الوزراء والوزارات واعضاء
اللجنة املكلفة هذا املوضوع ،بالتعاون
مع القوى السياسية والبلديات والهيئات
االهلية .بالنسبة إيل مل ارد يف حينه
تحميل مجلس الوزراء موضوع التقصري.
لكنني قلت اذا مل تلتزم القوى السياسية

االزمات تتحول احيانا من
تقنية الى سياسية ،لذا
املطلوب تضافر الجهود
الدولة التي ال تجد مطمرا
على اراضيها االميرية هي
دولة غير قادرة

مسؤولية املعالجة يف صيغة وطنية وبيد
واحدة ،فالناس ستوجه الينا االنتقادات
القاسية .اعتقد ان الجميع يسمع ما
يوجه الينا من اتهامات .اذا كان البعض
يحملني شخصيا مسؤولية ملف النفايات،
فهذا يرشفني وال يزعجني .لكن معنى
هذا الكالم ان اآلخرين يتخلون عن
مسؤولياتهم .املفرتض بالقوى السياسية
ان تكون واحدة ،وممنوع علينا ان نخرج
من مجلس الوزراء ونقول كالما مختلفا.
نحن جميعا يف الهوا سوا.
■ كيف انعكس ملف النفايات عىل صورة
الحكومة ومدى فاعليتها يف التعاطي مع
هذا امللف وامللفات الحيوية؟
□ اعلنت يف مجلس الوزراء ان الهم
الوطني الذي يشغلنا حاليا هو موضوع
النفايات .هذا املوضوع اما يستخدم
ورقة سياسية او يكون تعبريا عن حالة
تخل من القوى السياسية عموما ،او عن
حالة عجز عن ايجاد مطمر ،وهذا امر ال
يجوز .الدولة التي ال تستطيع ان تجد
مطمرا عىل اراضيها االمريية يف اي مكان
من لبنان ،او يف اي منطقة من دون لون
طائفي او مذهبي ،تكون دولة غري قادرة
عىل متابعة املشوار.
■ هل تجاوزت الحكومة القطوع باحالة
امللف عىل لجنة فرعية؟ ما هو الرضر
الذي لحق بها؟
□ من الطبيعي ان تتشكل لجنة فرعية
من الوزراء املعنيني باالزمة ،اىل ذوي
االختصاص واصحاب العالقة .لذا ،تم
التوافق عىل تشكيل لجنة وزارية فرعية
ملشكلة النفايات تتابع موضوع حلها
واحاطة مجلس الوزراء مبا اتفقت عليه.
■ ملاذا تركزت مشكلة النفايات يف بريوت
اكرث من املناطق االخرى؟
□ ال شك يف ان العاصمة بريوت تكتظ
بالسكان من املقيمني والعاملني فيها،
وكمية النفايات فيها كبرية جدا .لذلك فان
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املطمر يجب ان يرتاح ليس مبعنى انهاء
خدماته كليا ،بل ان يكون قادرا يف الفرتة
االوىل عىل تحمل النفايات يف منطقته
ذاتها .فبدال من ان تنحرص كل النفايات
يف الناعمة ،تتوزع عىل املكبات واملطامر
املوجودة يف سائر املناطق.

منذ اليوم االول لتأليفها ،سعت الحكومة اىل خطة وطنية ملعالجة النفايات الصلبة.

تحديد مواقع للتخلص النهايئ من النفايات
يف العاصمة وضاحيتيها ليس سهال.

في البيئة ال نشتغل
■ املشاريع املطروحة عرب مناقصات سياسيا وال مناطقيا ،بل
تلزيم جمع النفايات ومعالجتها وطمرها ،نؤمن النظافة وحسن سير
هل تحقق الحل املطلوب؟
املرفق العام
□ خطة ادارة النفايات الصلبة التي اقرتها
الحكومة تنقلنا من نظام اىل آخر .وهي
تغطي كل مساحة االرايض اللبنانية ،فاسحة
يف املجال امام الرشاكة بني القطاعني العام
والخاص ،من خالل اعطاء القطاع الخاص
فرصا كبرية للمبادرة عىل صعيد اختيار
التقنية للمعالجة ،او عىل صعيد اختيار
املواقع الجغرافية للمعالجة والطمر ،رشط
احرتام املعايري البيئية املحددة يف ملفات
التلزيم .وهذا يساعد الدولة عىل االستفادة
من الطاقات املتوافرة لدى القطاع الخاص،
وذلك من خالل تعاونه مع الوزارات
والبلديات واملجتمع املدين .لكننا نشدد عىل
ان الحل يحتاج اىل تضافر جميع الجهود،
ونتطلع اىل تجربة تقوم بها البلديات
بدورها الكامل يف عملية معالجة النفايات
والتزامها الفرز من املصدر والتدوير ،وصوال
اىل ايجاد اماكن الطمر .نرجو ان يؤدي
املجتمع املدين دورا كبريا يف حض املواطنني
عىل التعاون ،اىل جانب املدارس والبلديات

واالعالم يك نحقق تقدما يف ملف النفايات
الصلبة الذي يحظى اليوم باهتامم كبري.
ارسلت كتابا اىل وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق امتنى فيه عليه الطلب من
املحافظني والقامئقامني واتحادات البلديات
تشجيع املواطنني عىل فرز املواد القابلة
العادة التدوير من املصدر تخفيفا لحجم
النفايات ،والحد من الرضر البيئي الذي
ميكن ان ينجم عنها.
■ هل املوقف من مطمر الناعمة مربر؟
□ لطاملا قلنا ان مطمر الناعمة يجب
ان يغلق ،لكننا قلنا ايضا انه يجب ان ال
يبقى هاجسا ضاغطا عىل اكتاف الجميع
يف املرحلة التي ننتقل فيها من نظام
سابق للمعالجة اىل خطة وطنية ،بدأ
العمل عىل تطبيقها .ما زلت اردد ان هذا

■ هل اساءت رشكة "سوكلني" ادارة ملف
النفايات بكل تفاصيله ومندرجاته؟
□ تولت "سوكلني" معالجة النفايات يف
جبل لبنان وبريوت بالتعاون مع رشكة
"سوكومي" .لكن يف املناطق التي غابت
عنها الرشكة ،ادت االمناط املتبعة اىل
زيادة مخيفة يف عدد املكبات حتى بلغت
اكرث من  760مكبا .طلبنا من "سوكلني"
ان تتابع مهمتها خارج اطار العقد عىل
اساس انها مرفق ال يتوقف ،فقامت
باعامل الكنس كعادتها ،لكن عملية
التجميع واجهت تعقيدات نظرا اىل اطنان
النفايات التي ال تستطيع املعامل تحملها.
اخريا تبني ان "سوكلني" تلقت دعوات من
 68بلدية لرفع النفايات وجمعها ووضعها
يف اماكن خاصة ،اختارتها هذه البلديات
يك ال تبقى النفايات منترشة يف الشوارع.
■ رشط ايجاد املطامر سيبقى العقبة
الكبرية امام الحلول املطروحة .ما هو
الحل االمثل الذي يأيت عن اقتناع راسخ
لحل ازمة النفايات؟
□ االكيد اننا متفقون عىل رضورة ان
يكون لدينا حل ثابت ،النه ال ميكننا طرح
حلول جزئية .خطة النفايات ستنفذ يف
ارشاف اختصاصيني بالتعاون مع اتحادات
البلديات والحركات البيئية واملجتمع املدين.
اذا عجزت الرشكات عن ايجاد مطمر ،عىل
الدولة مساعدتها .اعلنت يف جلسة مجلس
الوزراء اننا امام معضلة ال ميكن التهاون يف
بتها .نحن منر يف ظروف حرجة مل مير فيها
اي مجلس وزراء يف لبنان .لكن هل ميكننا
الوصول اىل نتيجة من خالل قرار جريء يف
فرض املطامر ،ويف تخصيص مبالغ ملعالجة
هذا الوضع املزري؟

ذات مرّة ...ذات لبنان

تتىكء عىل الحائط.

تحت يفء شجرة.

صف منتظم من املستوعبات.

مكب علني.

كالسيارات مركونة يف خط ثان.

تنتظر املزيد.

الطريق ارحب من املستوعب.

عىل الجانب اآلخر ،مسموح.
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بيئة

رضوان عقيل

"الكارثة ته ّدد البلد وعلى الحكومة الحزم أكثر"

عىل ضبط اصحاب العطور ،واوجدت
الحل وفرضته .املشكلة انها تركت الرأي
العام يثور .التقيت مجموعات من
الناشطني يف جمعيات بيئية ،ووجدت
ان لديهم آراء عدة ومتناقضة .لذا ،عىل
الحكومة ورئيسها متام سالم مامرسة
حزم اكرب اليجاد ارادة افعل عند اللجنة
الوزارية ،ألن القرار متوافر عندها ،وهي
حكومة مصغرة للنفايات .واذا مل تتفق
فستنفجر.

حماده :النفايات دخلت زواريب الصفقات

ال خروج حتى اآلن من نفق ازمة النفايات التي سيطرت عىل املشهد اللبناين،
وش ّوهت البيئة وارضت بالصحة العامة ،خصوصا يف بريوت وجبل لبنان ،جراء
عدم قيام الحكومات املتعاقبة باجرتاح الحلول العلمية والصحية .خيمت عىل
هذا امللف عواصف من الشبهات والسمرسات واهدار اموال املجالس البلدية
ال يصدر هذا الكالم عن ناشطني يف
املجتمع املدين وجمعيات بيئية فحسب،
بل يردده كثريون من السياسيني .رئيس
اللجنة النيابية للبيئة مروان حامده واحد
منهم .رفع الصوت واستنفر اعضاء لجنته
ملواكبة تحد سريبك الحكومة اكرث اذا مل
تتوصل اىل ايجاد حلول قبل الشتاء الذي
اصبح عىل االبواب.
تحدث حامدة اىل "االمن العام" عن
الكابوس .مل متنعه ديبلوماسيته من القول
ان "النفايات تحولت عطورا عند البعض".
■ سبق ان طالبت بتحرير النفايات
من السياسة وزواريبها .يبدو ان كالمك
جاء عىل عكس واقع االزمة التي تقض
مضاجع اللبنانيني؟
□ لو كانت زواريب النفايات سياسية
فحسب ،لكانت املصيبة ارحم .لكنها
ويا لالسف دخلت يف زواريب الصفقات.
وهي يف معظم االحيان ال تتوقف
عند حدود السياسة .النفايات عابرة
للطوائف واملذاهب واالحزاب واملناطق.
ورغم رائحتها الكريهة ،تبدو كالعطور
عند البعض .الواقع ان هذه القضية،
كمعظم القضايا ،اكرب من الحكومة
التي بالكاد تستطيع تعيني حاجب .تاليا
فان القضية اكرب من وزير البيئة محمد
املشنوق.
■ هل ظلم وزير البيئة بحيث مل تعد

□ يف النتيجة يجب ان تنجيل ارادة
للتوصل اىل حلول .وهي ال تقترص عىل
فض العروض واختيار املتعهدين ،بل ان
تعود الحكومة اىل اختيار املواقع .مثة
مناطق مؤهلة لهذا االمر اكرث من مناطق
اخرى ،لكن ال يوجد احد خارج السلطة
العامة يستطيع ان يقنع ثم يفرض هذا
االختيار.

لديه القدرة عىل عالج هذا امللف الشائك
منذ اعوام؟
□ اعتقد ان الوزير مظلوم ان اراد
احد النيل من سمعته ،وغري مظلوم يف ■ ملاذا حصلت كل هذه الضجة يف
موضوع التطرق اىل االدارة الرشيدة لهذا البلديات ،علام ان املشكلة الكربى حلت
يف بريوت ويف اجزاء من جبل لبنان؟
امللف.
□ فتحنا عيون املواطنني "وحيط السلطة
تحمله مسؤولية وصول واطي" يف كل يشء.
■ تبدو كأنك ّ
االزمة اىل االبواب املوصدة؟
□ ابدا .مسؤوليته محدودة ونسبية .غري ■ ملاذا مل تستطع الجهات املعنية معالجة
ان الخطأ الجسيم يف دفرت الرشوط ترك النفايات وجمعها يف املناطق املؤهلة؟
اختيار تحديد املواقع يف مهب الريح □ .مثة قرارات فرعية للسلطة يف بعض
يتحمل هذه املسؤولية كل َمن شارك يف الشؤون االمنية تأخذ طريقها اىل التنفيذ.
وضع هذا الدفرت ،وكل َمن احاله ووافق اما بالنسبة اىل مسائل اخرى فال تنفذ.
عليه .املسؤولية مشرتكة بنسب متفاوتة ،عىل الدولة هنا تحديد مسؤولياتها،
وظاهرة النفايات ومعالجتها تضم اىل والعمل عىل تنفيذها ومناقشة البلديات
سلبيات الحكومة التي مل تعد تحمل من للمساهمة يف حل هذه االزمة.
املصلحة الوطنية اال االسم.
■ هناك كارثة صحية تهدد البلد
■ ذكرت يف ترصيح لك ان البلد وقع يف وخصوصا بريوت جراء تجميع النفايات يف
اماكن غري صالحة مثل محيط املرفأ .ما
املحظور جراء النفايات؟
الحل االفضل لعدم استمرار هذا الواقع؟
□ يجري جمع النفايات اآلن ،وستظهر
املشكلة عند اول شتوة حيث تتوزع
عفونتها واختامرها .يف لجنة البيئة لسنا
نقل النفايات الى عكار احد
سلطة اجرائية ،وغري قادرين عىل حل
الحلول ،وما زلت مع التوزيع هذه االزمة .لكننا ملسنا يف عروض الوزير
الجغرافي لها
محمد املشنوق قسطا كبريا من حسن
النية  ،ووجدنا يف املقابل تفاوتا يف آراء
الخرباء .الحل يف االساس كان بني املطامر

رئيس اللجنة النيابية للبيئة مروان حامده.

واملحارق لجزء يسري مام يتبقى بعد
عملية الفرز.
■ هل تؤيد مقولة ان يقدم كل قضاء عىل
معالجة نفايات منطقته؟
□ قبل  15عاما ،ايام حكومة الرئيس
الشهيد رفيق الحريري بعد عام ،2000
تشكلت لجنة ملعالجة هذا املوضوع
بالتحديد برئاسة النائب االسبق لرئيس
الحكومة عصام فارس ،وانفق الرجل
عىل عدد من الخرباء مبالغ مالية ليس
من اجل مصالح شخصية .ضمت اللجنة
آنذاك الوزراء بهيج طبارة وفؤاد السنيورة
وفارس بويز وانا .توصلنا اىل قرار ان كل
قضاء او قضاءين او مجموعة اقضية
ينبغي ان تتحمل املرحلة االخرية من
النفايات وطمرها ،بعد مرورها يف املراحل
املوجبة .لكننا مل نستطع ابدا فرض ما
توصلنا اليه ،ومل يقبل اي قضاء مبعالجة
رواسب نفايات منطقته حتى .ناهيك
تحمل
ببريوت التي ال تريد اي منطقة ّ
نفاياتها ،فاضطر وليد جنبالط ألن ميدد
ملطمر الناعمة .يف السابق كان يف امكان
هذا املطمر التحمل ،لكنه اليوم مل يعد
يستطيع ذلك .مثة مسؤولية مطلوبة
لتوزيع نفايات العاصمة التي يقطنها

■ هل طرح تصدير النفايات اصبح خارج
البحث؟
□ التصدير اصال كان فكرة موقتة طرحها
وزير االقتصاد آالن حكيم ،وبحث فيها
كثريون من املعنيني بهذا امللف الستئجار
مستوعبات وارسالها اىل الخارج .لكن
الجهات التي ستستقبل هذه النفايات
لديها رشوط مسبقة .نحن نفتخر
بالبلدات التي لجأ اهلها اىل فرز نفاياتها
مثل دميت يف الشوف وعربصاليم يف
الجنوب وسواهام يف املناطق .عىل وزير
البيئة ان يستدعي املجالس البلدية
بالتعاون مع الجهات املعنية الصدار قرار
بدء فرز النفايات.

الجميع ،وال ينبغي ان نظلمها بهذا
القدر .ويا لالسف جرت "مذهبة" هذه
النفايات .اما يف صيدا فقد حلت هذه
االزمة ،ووجدت حلول موضوعية يف
الجنوب لكنها ليست كاملة .يف البقاع مثة
مساحات كبرية .املشكلة تكمن يف بريوت
وجبل لبنان .مثة قرار منذ ايام حكومة
الرئيس سعد الحريري عام  2010بالخروج
من هذه االزمة ،واملؤسف ان كل حكومة
جديدة تعترب التي سبقتها عدوتها ،ألن
استمرار السلطة غري موجود.
■ ماذا تقول عن نقل نفايات العاصمة
اىل مطامر يف عكار؟
■ كيف الخروج من هذه االزمة □ نقل النفايات اىل عكار احد الحلول.
املستفحلة التي تهدد يوميات املواطنني ما زلت مع التوزيع الجغرايف للنفايات.
واعاملهم؟ هل اصبح اصحاب العطور لكنني مع اهل عكار الذين ال يقبلون
اقوى من الحكومة؟
اال وفق رشوط معينة .املطلوب انشاء
□ لو وجدت حكومة قوية ألقدمت مجلس امناء لعكار والهرمل وجغرافيتهام
واحدة .اي حكومة تستطيع اليوم انشاء
هذا املجلس الذي يحتاج اىل اجتامع
الربملان .تبني ان شل السلطة الترشيعية
جرمية تنعكس عىل كل يشء يف البلد.
النفايات عابرة
املطلوب اوال ترييح مالية البلد ،وتوفري
للطوائف واملذاهب
القوانني التي تساعد وزارة املال عىل دفع
واالحزاب واملناطق
الرواتب ،وقبول الحكومة الهبات واتخاذ
القرارات .ال يشء يف الدستور يقول ان
موضوع النفايات يحتاج اىل الثلثني.
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جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

نعمة افرام:
هذه خارطة طريق معالجة أزمة النفايات
متس الرأي
منذ غزت النفايات الشوارع انتقلت من ازمة بيئية ـ سياسية اىل قضية ّ
العام مبارشة .خرج املجتمع املدين عن صمته ،واطلق حركات شبابية قادت اىل
تخل من عنف وشغب إفتعال من خارجها .يف موازاة غليان الشارع،
اعتصامات مل ُ
كانت مثة مقاربات شتى ملعالجة مشكلة متفاقمة عرب طرح خيارات بديلة

الرئيس السابق لجمعية الصناعيني اللبنانيني نعمة افرام.

سلة افكار واقرتاحات متداولة رافقت تحرك
الشارع ونشاطات املجتمع املدين واعتصاماته
سعيا اىل حل لجبال النفايات التي اجتاحت
العاصمة واملحافظات .للرئيس السابق
لجمعية الصناعيني اللبنانيني رئيس مجموعة
"اندفكو غروب" نعمة افرام وجهة نظر احالها
"خريطة طريق" مواجهة ازمة النفايات.
■ اي حد فاصل بني ما هو تقني وما هو
سيايس يف ازمة النفايات؟
□ يا لالسف وصلنا اىل هذه املرحلة جراء
الكثري من االخطاء التي ارتكبت ،وقادت
البلد اىل ما نحن فيه .مل نجر انتخابات
نيابية ،وارصرنا عىل التمديد ملجلس النواب.

مل ننتخب رئيسا للجمهورية منذ عام واشهر
عدة .السبب يف ما حصل فقدان فاعلية آلية
اتخاذ القرار وفشل الدولة .هذا يف رأيي خلل
بنيوي كبري نرى مظاهره يف اشكال عدة .ما
اخشاه فعال ان تكون هذه امللفات حلقات يف
سلسلة تكرب ،فتتحول القضايا الحياتية اليومية
للبنانيني ،االجتامعية منها والصحية والبيئية،
ضحية فقدان هذه اآللية .سقط تصنيف
امللفات ،ومل يعد مثة قضية كبرية واخرى ثانوية
عندما باتت كلها متس الحياة اليومية للناس.
لذلك ال اعتقد ان هناك شعبا يف العامل يعيش
معاناة الشعب اللبناين .غاب الحد الفاصل
بني ما هو سيايس او تقني ،واعتقد ان كل امر
تحول اىل سياسة يف املعنى الضيق للكلمة.

فشل القادة اللبنانيون يف توفري حل الزمة
النفايات ،فتسببت ترصفاتهم بخلق عداوات
بني اللبنانيني وبني املناطق .باتت للنفايات
هوية سياسية وطائفية ،ومل يتمكن اي سيايس
من تلقف التداعيات بصدره .اعتقد صادقا ان
"الراعي الصالح" قد فقد عندما ُفقد َمن يرعى
شؤون الناس ويكب عىل همومهم.
■ اين هو دور الصناعيني والقطاع الخاص يف
مواجهة االزمة ؟ ملاذا بقي متفرجا طيلة هذه
املدة؟
□ دور القطاع الخاص ال يبدأ اال بعد ان يرسم
القطاع العام السياسات العامة يف اي مرشوع
او ملف .االدارة السياسية يف البلد هي التي
تطلق املشاريع ليلعب القطاع الخاص دوره
يف تنفيذها .الدولة مثال هي التي تضع دفاتر
الرشوط لكل ما يتصل بالنفايات ،وتحددها
بدقة متناهية ليقوم القطاع الخاص بتنفيذها.
لكن ويا لألسف ،مل تحدد مواقع املطامر ،ومل
تضع لها رشوطا صحية وبيئية ،فجاءت ردود
الفعل عشوائية وسلبية ووصلت اىل الشارع.
مل تؤخذ املصلحة العامة اولوية .من الواجب
ان يفهم اللبنانيون ان اللجوء اىل املطامر
هو من ضمن خطة مرحلية تؤدي الحقا اىل
انتاج الطاقة .لكن ذلك مل يرتجم يف مكبات
برج حمود سابقا ،وال يف صيدا والناعمة .الفت
الجميع اىل وجود مطمر صحي مبواصفات
جيدة وممتازة يف زحلة ،ف ِل َم ال يأيت احد عىل
ذكره يك يكون منوذجا يحتذى به.
■ كانت لديك اكرث من مبادرة مل تلق تجاوبا؟
□ اطلقت سلسلة مبادرات آخرها آلية معالجة
النفايات ،وقد تفهمها اللبنانيون .افاخر بأنها
استحصلت عىل اعجاب  400الف لبناين عىل
صفحة الفايسبوك يف ايام قليلة .وهذا دليل
عىل حجم وعي اللبنانيني وغضبهم من الوضع

القائم .تزامنا ،اطلقت رصخة علمية واقرتحت
حال من ثالث مراحل قصرية ومتوسطة وبعيدة
املدى ،كاآليت:
• االوىل ،تقول بكنس النفايات من الطرق
وجمعها وكبسها ،ليسهل نقلها وتخزينها يف
اقل حجم ممكن .كام تغليفها ملنع اية آثار
سلبية بيئية او عىل صحة الناس عىل مدى
االشهر الثالثة االوىل عىل االقل.
• الثانية ،تقول بنقلها اىل املطامر التي يتم
اختيارها مبواصفات صحية وبيئية جيدة،
لتتحول الحقا اىل محميات طبيعية موزعة
عىل املناطق اللبنانية .كأن نختار عىل اسس
ال مركزية ثالثة او اربعة اماكن يف كل قضاء
بالتنسيق مع البلديات ،ليصري اىل استغاللها
الحقا يف الكثري من املجاالت.
• الثالثة ،بعيدة املدى ميكن مبارشتها عرب بناء
مصانع لتدوير ما ميكن اعادة تصنيعه وانتاج
الطاقة .وهي عملية مثالية تناسب الوضع يف
لبنان وترتد عىل الجميع بالخري.
بهذه الطريقة وحدها ميكن تجاوز االزمة،
فنتأقلم مع الواقع الجديد بالرسعة املمكنة.
اعتقد صادقا ان اكرث ما اساء اىل هذا امللف
كان بعض الناشطني الذين مل يتناولوا الوجوه
االيجابية ،فراحوا يرعبون الناس من املكبات
واملطامر حتى باتت مرفوضة بكل املقاييس ،بدال
من االشارة اىل املطامر باملواصفات النموذجية،
يك يتجاوبوا معها عوض الخوف منها.
■ ما الذي يحول دون هذه الخطة يف مراحلها
املختلفة؟
□ يالألسف يعرف الجميع ان مجلس الوزراء
مشلول منذ فرتة .تارة يناقش آلية العمل
الحكومي وطورا صالحية هذا الوزير او
ذاك ،وتركوا وزير البيئة الذي يستحق مني
التحية وحيدا يف املواجهة .مل افهم اىل اليوم
ما الذي ينتظره الوزراء ،وكيف تركوا البلد
غارقا يف النفايات؟ هل من امر اهم من
صحة اللبنانيني وحياتهم؟ لذلك اعتقد ان عىل
السياسيني ،والوزراء تحديدا ،وقف اي جدل يف
اي ملف آخر والتفرغ لهذا املوضوع ،ومقاربته
وفق املفاهيم العلمية والتقنية ،من دون اية
حسابات سياسية او مناطقية.

■ تستندون يف اقرتاحاتكم اىل دراسة الجدوى.
ما هي االرقام التي توصلتم اليها؟ وما املردود
املايل؟
□ الجدوى االقتصادية ليست وهمية ،وهي
ثابتة من خالل بدء الفرز من املصدر .اي من
البيوت واملؤسسات للتفريق بني العضوي
والحديد والبالستيك وااللومينيوم والكرتون.
من النفايات العضوية ميكن انتاج الغاز
والطاقة الكهربائية .واالخرى ميكن استثامرها
يف اعادة التصنيع والتدوير التي تنتج حركة

ميغاواط من الطاقة سنويا .بذلك نوفر عىل
مؤسسة كهرباء لبنان ما يقدر بـ 19الف
دوالر كل ساعة .واذا احتسبنا انتاجا سنويا
بـ 8500ساعة ،يكون الوفر املقدر  161مليونا
و 500الف دوالر .عدا عن ذلك ،فان ورشة
من هذا النوع توفر فرص عمل آلالف الشباب
اللبنانيني .ميكن الوصول اىل هذه املرحلة من
خالل استثامرات مالية كبرية يف هذا القطاع
ترتاوح ما بني  600و 700مليون دوالر خالل
السنوات االربع او الخمس املقبلة.

يف مقدورنا انتاج ما يفيض عىل  100ميغاواط من الطاقة سنويا مصدرها النفايات.

فقدان فاعلية آلية اتخاذ
القرار وفشل الدولة سبّبا
ازمة النفايات
مهمة .نحن يف معامل "اندفكو غروب" يف
العامل ،نعيد تدوير ما بني  700اىل  800طن
من الكرتون والورق يوميا وتصنيعه ،وما
يقارب  200طن من البالستيك التي نحولها
اىل اكياس وصناعات اخرى .وفق الدراسات
االولية يف مقدورنا انتاج ما يفيض عىل 100

■ ما الذي يحول دون اقناع اللبنانيني مبا
كشفته؟ هل تربر للناس رفضهم املكبات؟
□ لقد أخطأنا يف مخاطبة الناس .كان من
الواجب الرتكيز عىل الجوانب العلمية
والتقنية املفيدة ،وان ننزع الخوف من
قلوبهم وعقولهم ،وننبههم اىل ان ما يقومون
به من حرق للنفايات له مضاره املضاعفة
عىل تركها كام هي .اذا ترك االمر عىل ما هو
عليه ،ساكون يف موقع املشكك يف ان كل ما
يحصل مدروس ،ومثة َمن عمل عىل ادارة
الرأي العام ملصالح شخصية .اخىش ما اخشاه
ان يكونوا قد نجحوا يف توفري االجواء السلبية
التي تخدم مصالحهم اآلنية وتيسء اىل البلد
اكرب اساءة ممكنة.
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مقابلة
غالب نصار

ّ
موقتة إلى حقيبة ثابتة
من إدارة

املهجرين :رغم ما أنجزناه لم تتم العودة
وزيرة
ّ
ال يزال ملف املهجرين مفتوحا منذ وضعه يف عهدة وزارة معنية يف بداية
التسعينات .يُعزى السبب تارة اىل نقص يف االموال ،وطورا اىل عدم استكامل
املصالحات ،ودامئا اىل دوافع سياسية .تدريجا تحولت وزارة املهجرين من ■ ما ابرز املشكالت التي تعرتض عمل الوزارة؟
□ ابرز مشكلة شح املال .تم دفع مبلغ  2750مليار
ادارة موقتة لرعاية عودتهم اىل وزارة دامئة
للفروع ،وهناك دفعات مل تدفع حتى اآلن.

لرية خالل السنوات الـ 21املاضية حتى عام 2013
لكل ملف املهجرين ،دفعت منها الدولة 2400
مليار ،اي يف معدل  110مليارات يف السنة (75
مليون دوالر) ،والبقية دفعتها رشكة "سوليدير"
ومؤسسة "اليسار" .منذ تسلمي الوزارة وصلني
حتى اآلن  35مليارا ،وما زلت منذ سنة ونصف
سنة موعودة بعرشة مليارات مل يصل منها قرش
ألن الدولة معطلة ،مع اننا نحتاج اىل اكرث من
ذلك النهاء ملف بلدة بريح وحدها .هناك ملفات
معقدة قانونيا ،وملفات مؤجلة اىل درجة ان بعض
املترضرين مثال فضلوا ان يقبضوا تعويض ترميم
منجز مليوين لرية بدال من ان يحصلوا عىل حقوقهم
كاملة حتى يقفل ملفهم .الناس راضون بذلك.

وزيرة املهجرين القاضية أليس شبطيني.

اثري الكثري من الكالم واملالحظات واالنتقادات،
سياسيا وماليا وانتخابيا ،حول عمل وزارة
املهجرين وصندوق املهجرين التابع لها .لكن
االنجازات التي تحققت ـ وان مل تكن كاملة ـ
ساهمت يف ترسيخ استقرار اجتامعي كبري يف قرى
شملتها اعامل الوزارة ،خصوصا يف بلدات جبل
لبنان الجنويب التي شهدت اقىس جوالت الحرب
االهلية وابشعها .عىل ان امللف مل ُيط َو بعد ،بينام
تقول وزيرة املهجرين القاضية أليس شبطيني
لـ"االمن العام" ان ما يعوزها االموال الكافية المتام
املصالحات واعامل االعامر والرتميم.
■ ما ابرز ما لفتك يف ملف املهجرين بعد نحو سنة
ونصف سنة من تسلمك اياه؟ ملاذا مل ينجز بعد؟
□ ملف املهجرين اضخم مام يتصوره البعض،
لذلك مل يقفل .ما زلنا نتعامل مع عرشات ان
مل نقل مئات الوف الطلبات من اعامر وترميم
وترميم منجز ودور عبادة وبنى تحتية للمقيمني

والعائدين .رغم ما وصلنا اليه وانجزناه مل تتم
العودة بعد كام يجب السباب كثرية ،اهمها النزوح
اىل املدن منذ عام  .1975ف َمن تركوا قراهم كل
هذه السنوات من الصعب ان يعودوا اليها .من
املؤسف ان ال تعويضات لهم السباب قانونية،
كام هي حال افراد بعض عائالت املريجة الذين
راجعوين اخريا ،وهم كانوا من املستأجرين وليسوا
مالكني .اذا نظرنا اىل عدد الطلبات املقدمة لالعامر
والرتميم فقط ،نالحظ ضخامة امللف .بالنسبة
اىل الرتميم املنجز هناك تضييق مايل علينا ،لكننا
نعتقد ان من حق هذه الفئة من الناس ان تنال
تعويضاتها .اما يف ما يتعلق مبترضري الضاحية
الجنوبية من حرب متوز  ،2006نفذنا ما علينا مع
ان ذلك ليس من مهامت وزارة املهجرين .املدير
العام احمد محمود تابع كل التفاصيل ،وهو عن
حق مهندس اعادة املهجرين واعادة اعامر ما تهدم
يف كل لبنان ،ولديه الخربة الكافية لهذه املهمة .ما
تبقى من ملف املهجرين ترميم منجز وتعويضات

■ ملف بريح متى ينجز؟
□ دفعنا الصول العائالت وتركنا الفروع ،وح ّولنا
امللف اىل لجنة املصالحة املسؤولة عنه حتى
تبحث يف  1800طلب .تم التفاهم عىل 1080
طلبا منها ،ودفعنا حتى اآلن لـ  900طلب اعامر،
وهناك  180طلبا ننتظر استكامل ملفاتها ،اضافة
اىل ترميم الكنائس التي تهدمت واعادة اعامرها.
بلغ مجموع ما دفعناه العامر دور العبادة
 802.368.500مليون لرية من  2014/4/1حتى
 ،2015/6/30وبلغ مجموع املرصود الهايل بريح
وفق الخطة  28مليارا ،دفع منها  27مليارا و35
مليونا و 793الف لرية ،ويبقى  963مليون لرية
حتى نستكمل الدفع لالهايل.
■ هل انجزت املصالحة بني االهايل نهائيا؟
□ انجزنا املصالحة بني املسيحيني والدروز عام
 ،2014وتم االتفاق يف حضور الرئيس ميشال
سليامن والبطريرك املاروين مار بشارة بطرس
الراعي والنائب وليد جنبالط ،وزرنا البلدة واتفقنا
عىل العقارات املختلف عليها.

■ كم تبلغ نسبة العائدين من املهجرين خالل
هذه االعوام؟
□ ال ارقام دقيقة .نحتاج اوال اىل اعادة اعامر كل
ما تهدم .هناك نحو  %40من املهجرين يقومون
باعامر ما تهدم يف قراهم .لكن ذلك ال يعني
انهم يعودون اليها نهائيا ،والباقون الذين قبضوا
تعويضات ومل يبارشوا االعامر ،اين هم؟ هل
نعيدهم بالقوة؟ نحن نلزمهم تقديم مستندات
معينة وخريطة اعادة بناء .عىل هذا االساس يقبض
املواطن الدفعة االوىل ،لكنه ال ينهي التنفيذ،
وحقه علينا يف دفعة ثانية النه قدم املستندات
املطلوبة .وهذا يخلق لنا مشكالت معقدة .اذا
بارش االعامر وتوقف ثم عاد بعد خمس او عرش
سنوات يطالب بالدفعة الثانية ،كيف نترصف؟
هل تبقى الوزارة قامئة خالل هذه املدة؟ يجب ان
نحدد لهم مهلة العادة االعامر من دون اسقاط
حقهم يف الدفعة الثانية.
■ اين دور صندوق املهجرين؟
□ بعدما تسلم املدير الجديد للصندوق العميد
نقوال الهرب مهامته ،بدأ تنسيق جيد جدا بني
وزارة املهجرين وصندوق املهجرين ،ال سيام بني
املدير العام للوزارة ومدير الصندوق بهدف اقفال
امللفات يف كل قرية .انجزنا مثال ملف بلدة عني
كسور يف عاليه ،وبقي نحو  484مليون لرية القفاله
نهائيا .لدينا ايضا ملف اخالءات يف بلدة كفر
سلوان نعمل عليه بهدوء ،وبعض امللفات لديها
بقايا دفعات مالية قبل ان تقفل نهائيا.
■ هل من وقت محدد النهاء ملفات املهجرين
كلها؟
□ اعطوين املال وال تسألوين .نحن مستعدون
ألن ننام يف الوزارة يك ننجز كل امللفات .الوزارة
قامت  -قبل ان اتسلمها -باشغال مهمة جدا
كلفت اياها اضافة اىل اعادة االعامر والرتميم.
قانون انشائها ينص عىل مهامتها وهي :اخالء
املنازل وتسليمها اىل اصحابها ،ترميم املنازل
املترضرة ،رفع االنقاض ،اعادة االعامر ،الرتميم
املنجز والجزيئ .بعد تعويض اصول العائالت،
كلفت الوزارة التعويض عىل الفروع ،لذلك
ازدادت الكلفة والحاجة اىل املال ،مع اننا زدنا
قيمة التعويض قليال بسبب ارتفاع كلفة البناء.
لكن العودة تحتاج ايضا اىل انشاء بنى تحتية

كاملة من ماء وكهرباء وطرق وخدمات عامة
وآبار واقنية رصف صحي ،وكلف اياها صندوق
املهجرين .هذا كله يحتاج اىل طاقات كبرية عهد
الينا فيها كسبا للوقت وتالفيا للروتني يف الوزارات
االخرى املعنية مبثل هذه االعامل ،اىل تكليفنا
اعامال ليست يف صلب مهمتنا ،مثل ترميم قرى
االصطياف وواجهات االبنية عىل الطريق الدولية
من بريوت اىل صوفر .الجدير قوله ان من الصعب
تحديد مهلة نهائية القفال ملف املهجرين كله
ما دام هناك اصحاب حقوق مل يقبضوا حقوقهم،
ومل ننه ملف التعديات عىل االمالك والعقارات،
خصوصا وان آلية عمل معالجة التعديات صعبة
ومعقدة.
■ ماذا انجزت الوزارة ايضا غري ملف مهجري الجبل؟
□ لدينا ملفات مل تنجز مثل كفرسلوان والضاحية
الجنوبية وبريح التي انجز منها  %70تقريبا،
ونحن يف صدد استكاملها .مثة مرشوع الشامل
السكني يف طرابلس انجز واغلق بواسطة الوزارة
وصندوق املهجرين ،وشمل اعامر  850منزال
وترميمها ،وتأهيل دور عبادة يف الشامل ونهر
البارد .كذلك تم انجاز عقود مصالحات يف 30
قرية ،واضفنا ايضا عىل التعويضات معالجة
التعديات عىل العقارات من االشخاص االفراد
او البلديات .طلب منا رئيس الحكومة متام سالم
الئحة بالتعديات الحاصلة .هناك ايضا تعويضات

البلدات املتضررة
وطلبات االعمار والترميم
وفق احصاءات وزارة املهجرين ،مثة
وتهجر عدد من
 1038بلدة ترضرت ّ
اهلها جراء االحداث ،موزعة كاآليت:
محافظة بريوت 18 :منطقة.
محافظة جبل لبنان 525 :بلدة.
محافظة الشامل 339 :بلدة.
محافظة البقاع 156 :بلدة.
عدد الطلبات املقدمة اىل الوزارة
لالعامر والرتميم 269255 :طلبا.
املعالج منها  152180طلبا ،الباقي
 117075طلبا ،يعني ان نسبة املعالج
منها نحو الثلثني تقريبا.

الضحايا الذين سقطوا يف حاالت معينة خاصة
يف قرى املصالحات وعددها  26قرية ،عدا ان
بعض مشكالت التعديات ال حل لها بسبب شق
طرق عامة عىل امالك الغري او حصول تخطيط او
تعديات عىل اكرث من عقار مجاور ،فباتت تحتاج
اىل ضم وفرز .نشري هنا اىل ان املبلغ االسايس
امللحوظ لتعويضات التعديات هو  11مليارا
و 943مليونا و 664الف لرية ،تم دفع  3مليارات
و 191مليونا و 920الف لرية ،واملتبقي  8مليارات
و 751مليونا و 726الف لرية.
■ هل من معوقات تقنية مثال امام العمل؟
□ هناك عقبات بسبب عقلية بعض املواطنني،
وصعوبات يف انجاز بعض املصالحات ألن بعض
املترضرين خصوصا من جرائم القتل ال يريد
املصالحة ،بل مالحقة املسؤول عن الجرمية رغم
مرور الزمن عىل االحكام .هذه مشكلة فعال ،ألن
هذا النوع من الناس ال يريد العودة اصال ألنه
متلك واسس اعامال يف اماكن اخرى .هناك اشخاص
ال يريدون ترك املنازل التي احتلوها رغم عرض
تعويضات مالية عليهم الخالء املسكن.
■ اذن ال مهلة محددة القفال ملف املهجرين
نهائيا؟
□ ال نستطيع ان نقفله ما دام هناك ناس لديهم
حقوق .وفق القانون ال ميكننا ان نقول الصحاب
الحقوق لن نعطيكم ماال ألنكم مل تنجزوا البناء
او الرتميم ،فهذا االمر يف حاجة اىل قوانني جديدة.
كام اننا ال نعلم اذا كانت الحكومة ستكلف
الوزارة مشاريع اخرى .ليعطوين االموال الكافية
حتى انجز كل امللفات واقفلها نهائيا .انجزنا
ملفات بقيمة مليار و 800الف دوالر ومل نكلف
الدولة قرشا واحدا بدل اتعاب املوظفني واعامل
ادارية ،ألن رواتبنا من الدولة .هذه الوزارة حملت
مسؤوليات كبرية ومل نستعن برشكات او مؤسسات
خاصة استشارية تتقاىض اتعابا مالية باهظة،
خصوصا يف اعادة االعامر بعد حرب متوز .2006
كل فريق عمل الوزارة انجز كل االعامل وحده،
اىل اعامله االساسية يف قرى التهجري .هناك مناطق
ترضرت من الحرب يف كل لبنان من الجنوب اىل
الشامل ،مرورا بالبقاع وبريوت وجبل لبنان .لذلك
كان عمل الوزارة ضخام جدا ،ومن الصعب ان
ينتهي يف مهلة قصرية.
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تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

إنهاؤها يتط ّلب تعديل إستراتيجيا التحالف الدولي

خارطة إنتشار "الدولة اإلسالمية"
تنظيم "داعش" (الدولة االسالمية يف العراق والشام) ليس موجودا يف سوريا والعراق
فحسب ،امنا يف كل مكان ميكنه الوصول اليه .اخذ يف التمدد والتغلغل يف كل
االتجاهات ،ويف االرجاء املختلفة من الرشق االوسط .ومع انه حديث العهد ومل مير
عىل ظهوره املفاجئ اال عام واحد ،نجح يف ان يكون عابرا للحدود والدول
رغم استهداف تنظيم "داعش" برضبات
جوية من تحالف دويل عريض ،اال انه ما
زال صامدا يف سوريا والعراق ،ساعيا اىل
التوسع يف كل دول املنطقة باشكال وطرق
مختلفة .لكن ،مل يكن يف مقدور التنظيم
ان ينمو ويتوسع اال يف بيئات حاضنة
ومغذية ،بيئات الفوىض االمنية والرصاعات
السياسية والتوترات الطائفية التي تجتاح
املنطقة العربية منذ خمسة اعوام .مل يكن
لهذا التنظيم ان ينفذ اىل داخل الدول
واملجتمعات لوال عوامل مساعدة ،وحال
الوهن والتفكك التي تنخزها .التمدد
والتوسع يجعالن من "داعش" مصدر الخطر
االول عىل االمن واالستقرار يف املنطقة
والعامل ،ويفرضان عىل التحالف الدويل
ادخال تعديالت عىل االسرتاتيجيا والوسائل
التي يعتمدها ،اذا كان حقا يريد انهاء
الظاهرة وليس محارصتها واضعافها فقط،
واذا كان يطمح اىل وقفها عند حدها بعدما
بلغت مرحلة مقلقة يف خارطة انتشار
مرتامية الطرف.

يف املناطق الكردية بالتقدم نحو تدمر ،ما
فتح الطريق امامه اىل حمص والسويداء،
واىل تقليص وجود النظام يف بقعة جغرافية
يف العمق السوري ،معزوال عن البلدان
املجاورة باستثناء لبنان ،وذلك بفعل تقاسم
"داعش" والوحدات الكردية السيطرة عىل
الحدود مع العراق ،يف حني يتقاسم التنظيم
وفصائل اسالمية السيطرة عىل الحدود مع
تركيا ،فيام تسيطر "جبهة النرصة" وفصائل
اسالمية معارضة للنظام عىل معرب نصيب
الحدودي مع االردن.
اذا كان "داعش" عابرا للحدود ،فان
العمليات العسكرية واالمنية ستكون
عابرة للحدود وبقصف اهدافه ومقاره
اينام وجدت يف العراق وسوريا .هذه
العمليات ستبقى جوية ولن تتطور اىل
عمليات عسكرية عىل االرض .يتزامن ذلك
مع اعادة تأهيل الجيش العراقي وهيكلته
من جهة ،وتعزيز قدرات املعارضة السورية
التي توصف باملعتدلة بعدما اوكلت اليها

العراق وسوريا

تنظيم الدولة االسالمية ال يضعف وال

يرتاجع ،ومل ينتقل بعد اىل الدفاع ،امنا يتقدم الحرب املتعددة الطرف
ويقاتل يف وضعية الهجوم واملبادرة وتحقيق على "داعش" تحتاج
الى ارضية سياسية غير
مكاسب يف العراق وسوريا.
يف العراق رد عىل خسارته تكريت بالسيطرة متوافرة حاليا
عىل الرمادي ،ما جعل معركة تحرير املوصل
اصعب وابعد مناال .يف سوريا رد عىل تراجعه

مهمة محاربة "داعش" داخل سوريا .لكن
هذه الحرب املتعددة الطرف عرب انخراط
متعدد الشكل والحجم لدول املنطقة فيها
(ايران والسعودية وتركيا ومرص) تحتاج
اىل ارضية سياسية غري متوافرة حاليا ،واىل
تفاهامت واسعة تشمل وضع العراق
ومستقبله السيايس ومصري االزمة السورية
الحقا.

ليبيا

بات لتنظيم الدولة االسالمية وجود يف دول
شامل افريقيا خصوصا ليبيا ،نتيجة تزايد
البيعات له من قوى ومنظامت اسالمية
سواء كانت مرتبطة بـ"القاعدة" او االخوان
املسلمني.
جاءت الفوىض العارمة املنترشة يف ليبيا
مثابة الهدية لـ"داعش" الذي سارع اىل
استغاللها مبا يناسب مصالحه وظروفه ،كام
ان هناك بيئة حاضنة ميكنه االعتامد عليها
لالنتشار والتوسع ،وامكانات مادية وموارد
نفطية من شأنها توفري حاجاته املالية.
تكمن الحال الليبية يف انها نقلت تجارب
الحركات املتطرفة من العمل يف الظل اىل
العلن ،عرب السيطرة عىل مساحات واسعة
تشمل مدنا وطرقا اسرتاتيجية تصل بني
البحر االبيض املتوسط والصحراء االفريقية
(الصحراء الكربى).
تتوزع خريطة متركز "داعش" يف ليبيا عىل
مدن ومناطق عدة منها :درنة يف رشق البالد
التي يقطنها نحو مئة الف نسمة ،وتبعد
نحو  270كيلومرتا عن مدينة بنغازي و350
كيلومرتا تقريبا عن الحدود مع جزيرة كريت
اليونانية .اصبحت هذه املدينة الساحلية
حاليا اول معقل لـ"الدولة االسالمية"،
اضافة اىل رست التي تطل عىل البحر
االبيض املتوسط وتقع يف منتصف الساحل

 %60من مقاتيل "داعش" االجانب يصلون اىل سوريا عرب تركيا بفضل "االجواء املتساهلة".

الليبي بني طرابلس وبنغازي ،وهي مسقط
الرئيس معمر القذايف ،والسدادة جنوب
مدينة مرصاتة قرب مدينة بني وليد ،وجبال
ترهونة .يبلغ العدد االجاميل ملقاتيل التنظيم
نحو خمسة االف ،بينهم الف مقاتل فقط
من الجنسية الليبية ،بينام يتبع اآلخرون
لجنسيات  10دول افريقية واوروبية .يوجد
حاليا  80قياديا من "داعش" عىل االرايض
الليبية ،حيث يسعى التنظيم اىل السيطرة
عىل الحقول النفطية.
يخطط "داعش" لجعل ليبيا التي متتلك
امكانات هائلة بوابة لغزو اوروبا ،خصوصا
وان نحو  300ميل ( 480كلم) هي املسافة
الفاصلة بني ليبيا وجنوب السواحل
االوروبية ،وميكن الوصول اليها باستخدام
قارب بدايئ .يأمل التنظيم يف مد نفوذه اىل
الدول املجاورة :مرص وتونس والجزائر.

اليمن

بات اليمن مهيأ متاما لزرع خاليا ارهابية
هنا وهناك .كام هو واضح سوف يكون
مالذا لعدد من القيادات االرهابية املطاردة
دوليا بحكم التضييق عليها وتقليص متدد
"داعش" يف العراق وسوريا.
تؤكد مصادر متابعة لنشاط الجامعات

املتطرفة يف اليمن ،انتشار خاليا تابعة
للتنظيم يف مناطق متفرقة من البالد،
وجلبه مئات املقاتلني من جنسيات عربية
واجنبية ،من دول يسيطر عىل اجزاء واسعة
منها كالعراق وسوريا وليبيا حتى ،بهدف
تأسيس نواة قوية للتنظيم عىل االرايض
اليمنية ،وتوسيع قاعدة اعضائه ومنارصيه،
مستغال بذلك االوضاع السياسية واالمنية
التي يعيشها اليمن ،ووجود منارصين له
من املنشقني عن الفرع اليمني لتنظيم
"القاعدة" .وهو تنظيم متطرف دخل يف
مواجهات مع الحكومة اليمنية ابان حكم
الرئيس السابق عيل عبد الله صالح وعهد
الرئيس الحايل عبد ربه منصور هادي.
تحتضن محافظات مينية عدة كالعاصمة
صنعاء شامال ،والبيضاء يف وسط اليمن،
وحرضموت جنوبا ،املئات من مقاتيل
"داعش" من جنسيات عدة اجنبية
كاالمريكية والكندية والربيطانية والفرنسية
واالوسرتالية وبلدان رشق آسيا وجنوب
القارة االفريقية ،اىل جنسيات عربية تسكن
يف اماكن تسمى "املأوى" ،وتتخذ منها مراكز
دعوة لنرش الفكر املتطرف.
افادت املصادر ان التنظيم استطاع خالل
االشهر الستة االخرية توسيع قاعدة اعضائه

ومنارصيه يف اليمن ،وكسب تأييد جزء
كبري من عنارص تنظيم "القاعدة يف جزيرة
العرب" يف محافظات مينية كالبيضاء وشبوة
وحرضموت ،ليحصل عىل اكرث من 3000
منارص له ،نفذوا الكثري منهم عمليات
ضد جامعة "انصار الله" الحوثية ،وااللوية
العسكرية التابعة للرئيس اليمني املخلوع
عيل عبد الله صالح ،فيام نفذت مجموعات
اخرى منهم عمليات ذبح وقتل يف حق
الجيش اليمني.

تونس

الجامعات املتشددة واملتطرفة ليست ظاهرة
جديدة يف بلدان املغرب العريب ،من بينها
تونس ،بل هي اقدم من الناحية التاريخية
من حركات االسالم السيايس .ازدادت حاليا
قوة لتشكل اهم رافد للمقاتلني االجانب
املنترشين يف سوريا والعراق وليبيا.
استرشت الظاهرة يف تونس بعد ثورة .2011
اذ ان انخراط املئات ممن كانوا يقاتلون يف
الجبهات يف العراق والجزائر وافغانستان
وموريتانيا وليبيا وبعض املناطق الساخنة
يف العامل ،عزز من حضورهم واقنعهم بأن
"االسالم املعتدل" ممثال بـ"حركة النهضة"،
عىل وجه الخصوص ،ال ميكن ان يؤدي
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اىل اقامة "الدولة االسالمية" وتطبيق
الرشيعة.
انقسم املتشددون يف تونس ،مثلهم مثل
اقرانهم يف العاملني العريب واالسالمي ،اىل
قسمني اساسيني :نظري ،وحريك متطرف.
حقق الشق املتطرف انتشارا رسيا متزايدا
يف منطقة املغرب العريب منذ منتصف
عقد الثامنينات من القرن املايض ،غري ان
السلطات واجهته بالسجون.
وتؤكد دراسات عدة ان الجزائر متثل
"الدينامو" املحرك للتيارات املتشددة يف
املغرب العريب من ناحية ثقلها العددي
واللوجستي .علام ان مثة عوامل اخرى
ساهمت يف انتعاش التيارات املتشددة يف
تونس نفسها ميكن تصنيفها عىل انها عوامل
اقتصادية واجتامعية ،وكذلك اعالمية عرب
دور الفضائيات يف نرش فكرها ومواقفها.
غري ان القفزة التي حققتها الجامعات،
خصوصا "انصار الرشيعة" و"كتيبة عقبة
بن نافع" التي بايعت "داعش" بعدما
كانت مرتبطة بتنظيم "القاعدة يف بالد
املغرب االسالمي" ،اتت بفضل مرسوم
العفو العام الذي سنته حكومة الغنويش
بعد اطاحة الرئيس زين العابدين بن عيل
( ،)2011والذي افرغت مبوجبه السجون
من الجهاديني وجميع اصناف االصوليني
املتشددين .مل مييز قرار العفو بني سجناء
الرأي ودعاة العنف ،فراح اعضاء التنظيامت
يعيدون تنظيم الصفوف ويستقطبون مئات
الشباب بال سلطة او رقيب ،وسط شلل
املؤسسة االمنية التي عصفت بها الثورة
وابعدت قياداتها عن مواقعهم.
يعترب املتشددون التونسيون الذين يقاتلون
اليوم يف ليبيا مع "انصار الرشيعة" و"داعش"
و"فجر ليبيا" مصدر الخطر الرئييس عىل
بلدهم ،اذ ما فتئوا يعملون عىل ادخال
كميات كبرية من السالح واملتفجرات اىل
الجانب التونيس من الحدود ،استعدادا
لتنفيذ عمليات ارهابية اسوة بعملية
متحف باردو يف آذار املايض وسوسة يف
االيام االخرية .ضبط الجيش التونيس مخازن
اسلحة يف مدن وقرى حدودية ،كان يجب
ان تصل اىل الجامعات املسلحة املتحصنة
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خاليا تابعة للتنظيم
انتشرت في مناطق يمنية،
وجلبت مئات املقاتلني من
جنسيات مختلفة
اذا كان "داعش" عابرا للحدود ،فان العمليات العسكرية تتطلب قصف مقاره اينام وجدت.

يف جبال محافظة القرصين .لعب املهربون
دورا محوريا يف نقل االسلحة من ليبيا .اذ
تعمل يف املناطق الحدودية التونسية مع
الجزائر وليبيا شبكات تهريب تجارية كثرية
وواسعة النفوذ.

مرص

ساعد الفراغ االمني الذي اعقب الثورة ،قوى
مسلحة عىل ان تجد موطئ قدم يف سيناء.
اسس متطرفون جامعة "مجلس شورى
اكناف بيت املقدس" التي ضمت شتات
جامعة "التوحيد والجهاد" التي قىض عليها
نظام الرئيس السابق حسني مبارك .عزز
املسلحون نفوذهم يف سيناء ،واقاموا محاكم
رشعية فيها ،ونصبوا كامئن يف شوارع مدن
رئيسية ونظموا عروضا عسكرية علنية.
بعد عزل الرئيس السابق محمد مريس ،برز
اسم "انصار بيت املقدس" ،وارث "مجلس
الشورى" قبل ان تبايع الجامعة "داعش"
لتغري اسمها اىل "والية سيناء".
ان الهجامت النوعية التي تبناها التنظيم
يف الفرتة االخرية مؤرش عىل تنامي قدراته
العسكرية .استخدمت جامعة "والية سيناء"
التابعة لتنظيم "داعش" ،للمرة االوىل،
مضادات طائرات يف معركة استمرت ساعات
مع الجيش املرصي يف مدينة الشيخ زويد يف
شبه جزيرة سيناء الشهر املايض.
ال توجد ارقام دقيقة عن االعداد املحتملة
للمسلحني .لكن التقديرات تشري اىل انهم
يف حدود  5000مسلح .الدالئل توضح ان

قدرة تلك القوى املتطرفة عىل التجنيد قلت
بسبب حصار الجيش .مثة قرى ومناطق
مل يكن مسموحا لسلطات الدولة دخولها
اصال كانت مرتعا للتجنيد ،وكانت الدعوة
اىل االنضامم تتم علنا .حاليا اصبح الوضع
اصعب ،فضال عن ان مامرسات املسلحني
ضد ابناء القبائل انفسهم نفرت غالبيتهم
من هذه املجموعات.
يف موازاة تصفية بؤر االرهابيني وحصارهم،
وتجفيف منابع تجنيد انصار جدد ،فان
هناك جهدا كبريا يبذل ملنع تهريب السالح
اىل تلك املجموعات املتطرفة ،واملسلحون
يغريون مسارات تهريب االسلحة كلام
سيطرت الدولة عىل احدها .حملة هدم
االنفاق بني مرص وقطاع غزة تأيت يف هذا
السياق ،وايضا اقامة منطقة عازلة عىل
الحدود يف عمق  5كيلومرتات.
ومن املتوقع ان متتد املواجهة يف شبه جزيرة
سيناء فرتة طويلة .مثة عوامل تساعد عىل
استمرار العمل املسلح يف سيناء ،منها توافر
السالح والدعم االستخبارايت واملايل الخارجي
الالمحدود .ودور القبائل التي نالت بعض
مجموعاتها تدريبا عسكريا جيدا ،يف القبيلة
نفسها تجد َمن يساندون الدولة و َمن
ينضمون اىل املسلحني ،اىل طوبوغرافيا
املنطقة.

غزة

دخلت العالقة بني حركة "حامس" وتيار
"السلفية الجهادية" يف قطاع غزة مرحلة

نقاط القوة في "داعش"
يتحدث خرباء امريكيون يف شؤون االرهاب ،بعد عام عىل نشوء "الدولة االسالمية" ،عن ثالثة
اسباب اساسية تقيد االسرتاتيجيا االمريكية:
• محافظة الجهاديني عىل قوتهم العسكرية (نحو  20الف مقاتل اىل  30الفا) رغم الرضبات
بفضل تدفق الجهاديني االجانب.
• احتفاظ التنظيم مبوارده املالية وخصوصا النفط.
• تأقلمه مع اسلوب الغارات الجوية.
يرى هؤالء ان تنظيم "داعش" جيش صغري متحرك ،عابر للحدود ،يضم مقاتلني اشداء
متطرفني تم غسل ادمغتهم واخضعوا لدورات تدريب فعلية ،وميلك اسلحة حديثة .شديد
الخطورة ألنه ال يؤمن بالدول القامئة وال التعايش بني مكوناتها .ما يعني ان دخوله اىل هذه
الدولة او تلك يقود اىل الحرب االهلية واملذهبية والفتك باالقليات.

 ...ونقاط الضعف
مهام طال نشاط "داعش" وتوسع ،ال مستقبل له بسبب طبيعة مرشوعه املختلفة عن
التنظيامت الجهادية االخرى ،مبا يف ذلك تنظيم "القاعدة" ،النه مرتبط بفكرة الدولة واالمارة
ويهدف اىل اقامة دولة الخالفة االسالمية وفق منظور سلفي اصويل ،معتمدا عىل آليات القوة
والقتل واالرهاب وبث الرعب والذعر .والنه مرشوع غري واقعي ومرفوض ومستحيل عمليا،
وتكفي محارصته اقليميا ودوليا حتى يصاب يف الصميم .اضافة اىل ان مامرساته وسلوكياته
العنيفة والدموية واالجرامية تضعه خارج الدين االسالمي وقيمه واحكامه ،وتساهم يف
القضاء عليه معنويا ورمزيا قبل القضاء عليه عمليا وواقعيا.
يرى خرباء يف شؤون الحركات االسالمية ان مثة تطورين يف املنطقة الحقا رضرا بشعبية
"داعش" واهميته ،اكرث من القصف الجوي:
• االول ،يتمثل يف تقدم تنظيامت سورية معارضة يف شامل البالد ،ما ادى اىل رسقة االضواء
والقوة الجاذبة من "داعش".
• الثاين ،يتمثل يف االندفاعة السعودية العسكرية والسياسية يف املنطقة وقيادة تحالف
عريب ضد ايران ،وهو ما جعل كثريين يرون يف الدور السعودي الجديد مرشوعا يغنيهم عن
االنحياز اىل تنظيم متطرف ويحايك هواجسهم وتطلعاتهم.

املواجهة ،بعد اعتقاالت واسعة شملت
الكثري من عنارص التيار املقرب من تنظيم
"داعش" ،وتهديدات من "كتائب القسام"
مبالحقة َمن اطلقت عليهم "الخفافيش
املرتزقة" اثر التفجريات التي طاولت
سيارات قيادات يف "كتائب القسام" و"رسايا
القدس".
بحسب خرباء يف الجامعات االسالمية،
ال ميكن يف الوقت الحارض اثبات وجود
امتدادات سلفية جهادية لتنظيم "الدولة
االسالمية" يف غزة او نفيه ،او ان نقول ان
مثة اشخاصا يتبعون لـ "التنظيم" مبارشة،
ويجري التنسيق يف ما بينهم .لكن ذلك ال
ينفي وجود تنظيامت جهادية يف القطاع
متيل اىل تبني افكار "الدولة االسالمية".
متثل شبه جزيرة سيناء املرصية ،املتاخمة
للحدود الجنوبية لقطاع غزة ،منبع
التنظيامت الجهادية يف املنطقة .وهي
املصدر االم لهذه التيارات الجهادية يف
القطاع ،ومتول عنارصها يف غزة بالسالح
واملال عرب االنفاق الحدودية املتبقية بني
غزة ومرص ،خصوصا وان تنظيم "مجلس
شورى ا ُملجاهدين ـ اكناف بيت املقدس"
كان قد اعلن املبايعة من سيناء ،ويف اسمه
ارتباط وثيق بالقدس وضواحيها.
رغم ذلك ،تبقى الجامعات الجهادية يف غزة
مشتتة .غالبيتها تنظيامت صغرية انشقت
عن تنظيم "القاعدة" ،وتحاول االن االنضامم
اىل "داعش" لسبب بسيط ،هو ان تلك
الجامعات ترى ان التنظيم هو االقرب اليها
فكريا وعقائديا ،مقارنة بغريه من التنظيامت
العاملة يف الساحة الفلسطينية.
هناك املئات من سكان غزة م ّمن يتعاطفون
مع "الدولة االسالمية" ويتبنون بعضا من
افكارها ،لكنهم غري مستعدين لالنضامم
اليها .وال ميكن ان نقول هنا ان هؤالء
يتبعونها .يف الوقت الذي اعلنت فيه الحرب
عىل "داعش" ،خرج العرشات م ّمن يتبنون
افكار التنظيم وينارصونه يف قطاع غزة،
السيام يف مدينة رفح ،يف مسرية منددة
بالحرب عليه .لكن رسعان ما قمعت حركة
"حامس" هذه التظاهرة ،واخفتها عن
االعالم.
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الفوىض العارمة يف ليبيا هدية للتنظيم ،فسارع اىل استغاللها مبا يناسب مصالحه.

واذا كان هناك وجود لعنارص جهاديني
يتبعون "داعش" يف القطاع ،فان ذلك
ال يشكل خطورة ،عىل االقل يف الوقت
الراهن .لكن يف حال قبول مبايعة هؤالء
من خليفة الدولة ،فانهم سيتلقون املال
والسالح والتوسع والتنظيم ،ليصبحوا قاعدة
ثابتة للتنظيم يف القطاع مستقبال .وهذا
ما تخشاه "حامس" :ان تجر اىل مواجهة
عسكرية محتملة مع "داعش" يف غزة.

تركيا

دخلت تركيا بطريقة دموية يف حسابات
تنظيم "داعش" ،مع مقتل  30شخصا
واصابة نحو  100يف تفجري انتحاري يف
مدينة سوروتش الرتكية القريبة من الحدود
السورية ،واستهدف ناشطني يساريني
ومؤيدين لالكراد كانوا يستعدون للتوجه
اىل مدينة عني العرب (كوباين) السورية
لبدء اعادة اعامرها .هذه املرة الثانية التي
تتعرض فيها تركيا لهجوم انتحاري يشنه
"داعش" ،حيث فجرت انتحارية نفسها يف
اسطنبول يف كانون الثاين ،ما ادى اىل مقتل
رشطي وجرح آخر .لكنها املرة االوىل الذي
يسقط هذا العدد من القتىل والجرحى.
يقول محللون اتراك (صحيفة "حرريت")

املئات في غزة يتعاطفون
مع "الدولة االسالمية"،
لكنهم غير مستعدين
لالنضمام اليها
ان هذا الهجوم االنتحاري هو مثابة اعالن
حرب من الدولة االسالمية عىل تركيا.
ويدل الهجوم وطريقة تنفيذه عىل انه مل
يكن مجرد رسالة اراد الجهاديون توجيهها،
بل هو اقرب اىل تحد للسلطات الرتكية
واملساعي التي تبذلها ملحاربة "داعش"
داخل البالد ويف سوريا .ليس هذا اول هجوم
تشنه "داعش" يف تركيا ،لكنه االعنف واالكرث
وحشية .املخيف يف االمر احتامل تسلل
عرشات االنتحاريني يف الفرتة االخرية .قد
يكون من اسباب الهجوم قرار انقرة تصعيد
حربها عىل "داعش" خالل االسابيع الستة
االخرية ،وتوقيفها عرشات املؤيدين للتنظيم
يف انحاء تركيا ،ومنع مئات املتطوعني من
عبور اراضيها لالنضامم اىل القتال يف صفوفه.
هذا االمر يعني نهاية التعايش الذي كان

قامئا بني السلطات الرتكية والتنظيامت
الجهادية .وبعدما كانت ممرا اساسيا للعتاد
والرجال والسالح ،باتت انقرة اآلن هدفا.
حتى اليوم ،كانت الداعم االقليمي االول
لـ"داعش" بالسالح والعنارص واللوجستية.
كان رئيس االستخبارات االمريكية جيمس
كالبر اكد ،يف اثناء جلسة استامع امام
لجنة القوات املسلحة يف مجلس الشيوخ،
ان محاربة "داعش" ليست اولوية لرتكيا.
وكشف ان  60يف املئة من مقاتيل "داعش"
االجانب يصلون اىل سوريا عرب تركيا بسبب
"االجواء املتساهلة" .تحدث عن استطالعات
يف تركيا تؤكد ان االتراك ال يعتربون "داعش"
تهديدا رئيسيا ،وان النزعة االنفصالية
الكردية هي اكرث اهمية لهم.
يقول الكاتب الرتيك نعامن ارالك ان قادة
حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وجدوا يف
تنظيم "داعش" حليفا موضوعيا ،من دون
ان يعني ذلك انهام حليفان متكامالن .فهام
امتلكا خصوما مشرتكني ،سواء يف العراق او
سوريا التي كان نظامها حليفا قبل ان يصبح
عدوا .كام ان لديهام عدوا آخر مشرتكا هو
التنظيامت الكردية يف سوريا التي تخىش
تركيا ان تؤثر نزعتها االستقاللية عىل اكراد
تركيا انفسهم.
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"جرائم األذكياء" املنظمة العابرة للحدود:
عاملي يستدعي ّ
دق ناقوس الخطر
خط ٌر
ٌ

كام شكل االستعامر القضية العاملية االبرز يف القرن التاسع عرش ،والحرب الباردة العنوان االهم يف القرن العرشين،
فان الجرمية املنظمة (التسمية القانونية الدقيقة هي "الجرمية املنظمة عرب الوطنية" او "الجرمية املنظمة العابرة
للحدود الوطنية") ستشكل يف القرن الحادي والعرشين القضية العاملية االبرز واالهم واالخطر
ال تعريف عامليا موحدا لـ"الجرمية املنظمة
عرب الوطنية" .كرثت التعريفات واختلفت بني
قانون وطني واخر ،بني فقيه من هنا ومجتهد
من هناك .اما القانون اللبناين فلم يعرفها
ايضا ،ومل يذكر مصطلح "الجرمية املنظمة"
سوى يف الفقرة الثانية من املادة االوىل يف
قانون تبييض االموال رقم  .318/2001لكن
الدولة اللبنانية صادقت عام  2005عىل اتفاق
االمم املتحدة "ملكافحة الجرمية املنظمة عرب
الوطنية" ،يف املؤمتر الذي عقد يف مدينة
بالريمو االيطالية عام  ،2000والذي يعترب من

اهم االنجازات القانونية العاملية عىل صعيد
االجرام املنظم حتى اليوم .تاليا ،اصبحنا يف
لبنان نتبنى مضمون ذلك االتفاق مبا فيه
الفقرة (أ) من مادته الثانية التي عرفت
الجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية،
كاآليت:
"يقصد بتعبري "جامعة اجرامية منظمة"
جامعة ذات هيكل تنظيمي ،مؤلفة من ثالثة
اشخاص او اكرث ،تعمل بصورة متضافرة بهدف
ارتكاب واحدة او اكرث من الجرائم الخطرية او
االفعال املجرمة وفقا لهذا االتفاق ،من اجل

الجرائم املنظمة العابرة للحدود تختلف عن الجرائم االرهابية ،وان تقاطعت معها

الحصول عىل منفعة مالية او منفعة مادية
اخرى".
اوضحت الفقرة (ب) يف املادة نفسها انه
"يقصد بتعبري جرمية خطرية سلوك ميثل جرما
يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية ملدة
ال تقل عن اربع سنوات ،او بعقوبة اشد".
وتابعت يف الفقرة (ج)" :يقصد بتعبري "جامعة
ذات هيكل تنظيمي" جامعة غري مشكلة
عشوائيا".
كام ان الفقرة الثانية من املادة الثالثة ذكرت
التعريف ،وهو "ان الجرم املنظم عرب الوطنية
هو:
 -1اذا ارتكب يف اكرث من دولة.
 -2اذا ارتكب يف دولة واحدة ،لكن جانبا كبريا
من االعداد او التخطيط له او توجيهه او
االرشاف عليه جرى يف دولة اخرى.
 3اذا ارتكب يف دولة واحدة ،لكن ضلعت يفارتكابه جامعة اجرامية منظمة متارس انشطة
اجرامية يف اكرث من دولة ،او ارتكب يف دولة
واحدة لكن له آثارا شديدة يف دولة اخرى".
تعرف الجرائم املنظمة العابرة للحدود التي
ترتكب من مجموعة اشخاص يرتاوح عددهم
بني ثالثة وخمسة اآلف كام تؤكد الوقائع،
بأنها "جرائم االذكياء" و"جرائم النافذين".
اذ ان قسام كبريا من اعضائها من اصحاب
املناصب السياسية ،االجتامعية ،الرسمية،
االمنية ،القضائية ،املرصفية ،التجارية ،املهنية،
املرموقة يف عدد من دول العامل ،ومن ابرع
املتخصصني يف مجال املعلوماتية ،االلكرتونيات،
االتصاالت ،تزوير الوثائق واملستندات وغريها،
اىل جانب افرادها املنفذين لالجرام الدموي.

من هنا تكمن خطورة مواجهة هذا النوع
من املجرمني االذكياء بتخطيطهم ،النافذين يف
مواقعهم واموالهم ،االثرياء ،اصحاب املواقع
االجتامعية املحرتمة التي تخفي ومتوه خلفها
اعاملهم الرسية ،املحرتفني يف اجرام يرتكبونه
وفق اعىل معايري العلم والذكاء ،وباساليب

تبدو مرشوعية حيال الشكل لشدة حنكتهم،
املرتابطني بعضهم ببعض عرب هيكلية منظمة
لها امتداد عاملي خطري يهيمن عىل كثري من
الحكومات والدول.
اعترب التقرير العام للمؤمتر الدويل لقانون
العقوبات ان هناك  43جرمية تقرتفها

ّ
املنظمة
األمن العام والجرائم
“يجب ان نصل اىل مرحلة يكون فيها كل عسكري يف االمن العام مدركا خطورة كل انواع الجرائم
املنظمة وتفاصيلها ،كاالتجار بالبرش واملخدرات وتبييض االموال ،يك ننجح يف مكافحتها”.
هذا التوجه العام الذي اطلقه اللواء عباس ابراهيم ،يف مناسبة وضع خطة التطوير االسرتاتيجي
للمديرية العامة لالمن العام منذ ما يقارب اربع سنوات ،ترجم حتى اآلن انجازات نوعية عدة
صبت يف اكرث من اتجاه:
 1ـ اتجاه ذو طابع امني محيل -دويل متثل يف تعزيز التعاون وتفعيله والتنسيق االمني وتبادل
الخربات بني املديرية العامة لالمن العام واالمم املتحدة ،منظمة الرشطة الجنائية الدولية
(االنرتبول) ،االتحاد االورويب ،الرشطة الفيديرالية االملانية ،قوات االمن امللكية التابعة لوزارة الدفاع
الهولندية وسواها ،بهدف مكافحة الجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية محليا واقليميا ودوليا.
 -2اتجاه ذو طابع امني  -تقني متثل يف استقدام االمن العام معدات وبرامج حديثة متطورة
تتيح مكافحة جرائم تزوير جوازات السفر وبطاقة االقامة ،كشف منتحيل الصفات واالسامء،
كشف االسلحة واملتفجرات ،تعقب املجرمني عرب تقنيات معلوماتية متطورة ،اعتامد نظام ()SIFA
للبصامت الذي يتيح مطابقة مئة مليون بصمة يف الثانية ،اعتامد بطاقة االقامة الذكية البيومرتية
املتطورة ،استحداث شعبة الرصد والتدخل...
 -3اتجاه ذو طابع تدريبي -تثقيفي متثل يف اطالق برنامج دائم للمحارضات والدورات االمنية
والعلمية والتقنية والقانونية داخل املديرية ،مبا يساهم يف تطوير قدرات الضباط والعسكريني
عىل صعد معرفة تفاصيل كل الجرائم املنظمة ،وسائل التمويه والتضليل التي تعتمدها املنظامت
االجرامية البعاد الشبهات عنها ،آلية تنفيذ عملياتها باساليب الخداع التي تبدو كأنها رشعية
وقانونية ،كيفية تجنيد االعضاء الجدد ،االحكام القانونية والعقوبات.
تأيت مواجهة املديرية العامة لالمن العام الجرائم الدولية الخطرية تلك ،انسجاما مع نصوص
القوانني اللبنانية النافذة التي تنيط بها كل هذه الصالحيات ،كذلك االتفاقات واملعاهدات الدولية
التي وقعتها الدولة اللبنانية وابرزها اتفاق االمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية
لعام  0002الذي صادق عليه لبنان عام  .5002تبعا لذلك ،اتت النتائج االمنية النوعية التي حققها
االمن العام اخريا عىل صعيد مكافحة الجرائم املنظمة ،منها عىل سبيل املثال توقيف  268شخصا
خالل سنة وخمسة اشهر وتحديدا بني  4102-1-1و ،5102-5-82حاولوا السفر من لبنان او اليه
وهم يحوزون وثائق مزورة ،بينها  464جواز سفر مزورا باسامء مواطنني من جنسيات مختلفة.
علام ان عددا كبريا منهم مطلوبون دوليا لضلوعهم يف جرائم منظمة يف اوروبا وافريقيا وروسيا.
جاءت تلك النتائج لتجعل االمن العام محط تقدير اقليمي ودويل كبري ،ال يستنتج من كتب الشكر
واالمتنان والتقدير املرسلة اليه من الدول والسفارات املعنية فحسب ،امنا ايضا مام ورد يف “تقرير
امني رسمي موثق” مرفوع من احدى اهم املنظامت الدولية الناشطة يف مجال مكافحة االجرام
املنظم .قال“ :تكاد تكون املديرية العامة لالمن العام يف لبنان ،يف ضوء ما حققته من نتائج نوعية
الفتة عىل صعيد مكافحة الجرائم املنظمة عرب الوطنية محليا واقليميا ودوليا ،مثابة ضوء مشع يف
الظلمة التي تسود الرشق االوسط عىل صعيد الجرائم الخطرية تلك”.
م .ش

العصابات االجرامية املنظمة ،من ابرزها:
االتجار غري املرشوع باملخدرات ،االتجار
بالرقيق االبيض ،تبييض االموال ،االتجار
باالسلحة ،االتجار باالعضاء البرشية ،االتجار
بالنفايات النووية والكيميائية ،الفساد يف
الحياة السياسية ورشوة املوظفني العموميني،
البغاء الدويل ،خطف الطائرات ،تزوير
العمالت ،تهريب املهاجرين غري الرشعيني،
القرصنة البحرية والنصب البحري ،الجرائم
املرصفية ،االعامل التجارية غري املرشوعة،
الفساد ،الرشوة ،الغش يف عمليات التأمني،
التهرب من دفع الرضائب ،االحتيال ،التزوير،
رسقة املمتلكات الثقافية ،رسقة التحف الفنية
القدمية واالثار ،رسقة املجوهرات ،رسقة
السيارات ،رسقة االيقونات ،رسقة االموال
البالستيكية وااللكرتونية ،االفالس من طريق
الغش والنصب ،االختطاف.
اقل ما يقال عن االخطار التي متثلها الجرائم
املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،ان كل
جرمية منها تشكل مأساة انسانية او اجتامعية
او اقتصادية او امنية ،يهتز لها الضمري
االنساين وتؤدي اىل مصائب وكوارث اجتامعية
واقتصادية متنوعة .فاالتجار باملخدرات يقتل
االجيال الصاعدة من الشباب ،والبغاء يهتك
كرامة املرأة ويحولها سلعة ،وتبييض االموال
يرضب اقتصاد الدول ويفسده ويهدده
باالنهيار ،والفساد يعرقل قيام الدولة الفعلية
ويبقيها شبه مزرعة ،واالتجار باالعضاء
البرشية يتم عرب خطف االطفال يف الدول
النامية وقتلهم النتزاع "القطع منهم" ،فأي
مشهد نتخيله هنا؟
مثة اجامع قانوين وامني عىل ان شبكات
االجرام املنظم تتميز بخصائص عدة ،ابرزها:
 -1التنظيم :تقوم جامعات منظمة بارتكاب
تلك الجرائم وفق هيكلية صلبة تشبه
بتعقيدها هيكلية شبكات االستخبارات.
 -2التخطيط :من اهم عنارص الجرمية
املنظمة .يحتاج اىل خربة ومعرفة باالخطار
املتوقعة لتالفيها قدر املستطاع.
 -3االحرتاف يف العمل :ميكن توضيح الفكرة
عرب املثل اآليت :تنفيذ عملية تبييض االموال
ضمن مرصف ما تتم عرب احد اعضاء
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املنظمة الذي يشغل منصبا مرموقا يف
املرصف ،مبا يتيح له امتام العملية باحرتاف
تقني يقيه من اي خلل مايل او قانوين ،وهو
العارف بآلية سري امللفات املالية وتفاصيلها،
فضال ان موقعه الوظيفي يبعد عنه اي
شبهات.
 -4الهرمية :شبيهة اىل حد بعيد بالهرمية
املعتمدة يف الرشكات او املؤسسات او
الجيوش ،اي رئيس ومرؤوس.
 -5الرسية :الرسية املطلقة هي عصب االجرام
املنظم ،وعادة تكون تحت طائلة التصفية
الجسدية ملَن قد يفيش اي رس.
 -6االستمرارية :عمليات ليست متقطعة او
ظرفية ،بل دامئة متاما كام تعمل الرشكات
واملؤسسات بتواصل.
 -7العنف والفساد :يتم اللجوء اىل العنف
عندما ال يتاح سبيل آخر النجاح الصفقات،
وخصوصا ضد احد افرادها يف ما لو خرج عن
الطوع .اما الفساد فهو عصب الحياة اليومية
العضاء املنظات االجرامية ،كرشوة املوظفني.
 -8تحقيق االرباح :تهدف الجرمية املنظمة
اساسا اىل تحقيق الربح كهدف رئييس ،مع
احتامل وجود اهداف اخرى .يقال ان االرباح
الطائلة التي تحققها سنويا عىل مستوى الدول
تقدر بـ 500بليون دوالر ،منها ما يقارب 500
مليار دوالر من االتجار باملخدرات.
 -9الدولية :تتوزع مراحل تنفيذ االجرام
املنظم بني دول عدة .يتم مثال تزوير العملة
يف دولة ومن ثم ترصيفها يف دول اخرى.
ساهم التطور التقني والتكنولوجي يف انتشار
االجرام املنظم دوليا ،كالنار يف الهشيم.
 -10تعايش املجتمع مع ظاهرة الجرمية
املنظمة :تعترب هذه الخاصية من اخطر
خصائص الجرمية املنظمة ،ألن الجرمية عندما
تستطيع التغلغل يف اوساط املجتمع تصبح
سلوكا مألوفا يخضع له الناس القتناعهم
ضمنيا بأنهم عاجزون عن وقف مسلسل
الفساد واالجرام والصفقات .وهذا ما يؤدي
اىل تفيش ظاهرة الفساد االجتامعي اكرث
فاكرث .فاملنظامت االجرامية تسعى عن سابق
تصور وتصميم اىل جعل الفساد منط عيش
طبيعيا.
 -11التمويه والخداع :يشكل عصب العمل

رشعية ومربرة عند ادخالها اىل حسابات
املصارف.

دولة واحدة او مجموعة
دول لن تستطيع جبه االجرام الجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية
املنظم والقضاء عليه
تختلف عن الجرائم االرهابية ،وان كانت
لدى عصابات الجرمية املنظمة ،اذ ان معظم
ـ لئال نقول كل ـ عمليات املنظامت االجرامية
تتم برسية ومتويه من طريق الخداع ،مبا
يجعلها تظهر للعلن كأنها رشعية وقانونية
مئة يف املئة.
حول سبل دعم االجرام املنظم ،نذكر عىل
سبيل املثال:
• التغلغل بني السياسيني واالمنيني والقضائيني
واملرصفيني الكبار عرب توفري افضل العالقات
معهم ،وتأمني كل الدعم املايل لهم تحت ستار
يبدو مربرا ،كالتعاون لتحقيق اهداف سياسية
او طائفية مشرتكة ،صداقة ،مشاركتهم يف
مشاريع تجارية بهدف كسبهم واستغالل
نفوذهم مع الوقت بطرق تبدو مرشوعة،
لكنها يف حقيقتها تخفي اهدافا غري مرشوعة.
• الرشاوى والتربع لتمويل الحمالت السياسية
واالنتخابية ،او تسديد ديون احزاب او
سياسيني او دول ،بغية تاليف التعرض للمالحقة
القضائية عرب استغالل نفوذهم.
• دخول املعارك االنتخابية من جانب بعض
اعضاء الجرمية املنظمة لبسط نفوذهم
السيايس ،حامية النشطة االجرام املنظم
الرئيسية من املالحقة القانونية والجنائية.
• غسل االموال املحصلة من االنشطة
االجرامية الرئيسية لالجرام املنظم ،ومن
ثم توظيفها يف تأسيس مشاريع اقتصادية
مرشوعة كاملجمعات التجارية التي يدخلها
آالف الناس يوميا ،ليتم يف ما بعد تبييض
اموال جديدة عربها يوميا تحت ستار ارباح
هائلة حققها بيع السلع ملئات الزوار مبوجب
فواتري رسمية .هذا االمر يعني اختالق مئات
الفواتري الرسمية التي ال يذكر فيها اسم
الزبون ،بحيث ال تستطيع الدوائر املالية
معرفة املصدر الحقيقي لالموال التي تبدو

تتشابه او تتقاطع معها يف بعض االحيان:
اوال -اوجه االختالف:
 -1الدوافع :الجامعات االرهابية تتحرك وفق
عقيدة راسخة لديها لتحقيق اغراض سياسية
او دينية او غريها ،بينام تسعى املنظامت
االجرامية اىل الكسب املادي وتجميع االموال
كهدف رئييس.
 -2العلنية :وان كانت الرسية من اسس
العملني ،اال انه يالحظ تبني املنظامت
االرهابية اعاملها عرب وسائل االعالم ،بعكس
املنظامت االجرامية التي تسعى اىل نفي
تورطها يف الجرائم املنسوبة اليها ،وتبتعد كليا
عن االعالم.
 -3اعداد املرتكبني :نجد ان شخصا واحدا
ميكنه ان يخطط وينفذ عمال ارهابيا ،اما
االجرام املنظم فال ترتكبه اال منظامت مكونة
من افراد.
ثانيا  -اوجه االرتباط او تقاطع املصالح:
عىل هذا الصعيد ،كثريا ما نرى االجرام املنظم
يسهل عمل االرهاب الهداف او مصالح
تناسبه يف دول معينة ،من خالل:
 -1تقديم الدعم املادي واملعنوي من االجرام
املنظم اىل االرهاب.
 -2تزويد املنظامت االرهابية ما تحتاج اليه
من وثائق مزورة.
 -3تسهيل انتقال اعضاء املنظامت االرهابية
عرب حدود الدول بطرق مختلفة.
من املؤكد ان دولة واحدة او مجموعة
من الدول مهام عظم شأنها ،لن تستطيع
جبه االجرام املنظم والقضاء عليه بانواعه
ووجوهه كلها .لذا ال بد من تضافر جهود كل
الدول والحكومات واملجتمعات والسلطات
القضائية واالجهزة االمنية يف العامل لتحقيق
هذا الهدف ،عرب خطط اسرتاتيجية تؤدي اىل
تطوير الترشيعات الوطنية والعاملية والقدرات
االمنية والقضائية وغريها ،يف اطار من التنسيق
والتعاون وتبادل املعلومات والخربات.

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ّﻳﺔ
ّ
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
 70ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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ذاكرة

أرشيف املسرح في خزائن األمن العام
نص تختصر تاريخ لبنان
 60ألف ّ
قصة ارشيف املرسح الذي حفظته خزائن االمن العام عمرها من
عمره تقريبا .بدأت عام  ،1949اربع سنوات بعد التأسيس .اخترص
االرشيف تاريخ لبنان يف اعامل مبدعيه عىل الخشبة حينام جعلوا
منها منصة احالمهم وتطلعاتهم ،ومخترب افكارهم ورؤاهم مذ
ُوضعت عىل ورق .نجحت الحرب يف القضاء عىل جزء من هذا
الكنز الثقايف الذي حفظه االمن العام ،عندما اتت «حرب السنتني»
عليه .اآلن عاود دوره يف الحفاظ عىل ما تبقى ،واحتفظ مبا امثرته
السنوات التالية

للنصوص املرسحية التي بلغ عددها  60الفا يف خزائن املديرية
العامة لالمن العام قصة ،مثلام هي قطعة من تاريخ فكري
وذاكرة ثقافية .ليست االعامل املرسحية كلها تلك مص ّورة او
مسجلة عىل امتداد عقود ،اال انها ال تزال محفوظة عىل الورق،
ما يتيح استعادتها وبث الروح يف الورق ،والعودة اليها يف توثيق
ردح طويل يف تاريخ املرسح اللبناين .يروي القصة رئيس دائرة
املطبوعات يف املديرية العامة لالمن العام العقيد رمزي الرامي
ورئيس شعبة املرسح بني عامي  1984و 2008النقيب املتقاعد
جورج الحاج.

رمزي الرامي :حافظنا
على ارشيف املسرح
■ يعترب ارشيف املرسح الذي يحتفظ به
االمن العام مثابة تاريخ لبنان .ما قصته واىل
اي حقبة يعود؟
□ تقيض القوانني اللبنانية بان يقدم كل نص
مرسحي اىل االمن العام للموافقة عليه قبل
عرضه ،ويكون عىل نسختني ،واحدة تتم
املصادقة عليها ،واخرى يحتفظ بها االمن
العام كمستند ميكن الرجوع اليه يف حال
كان هناك خروج عىل النص يف اثناء عرض
املرسحية .اما قصة ارشيف املرسح اللبناين
فعمرها من عمر االمن العام .بدأت عام
 .1949من خالل االحتفاظ بهذه النصوص
تكونت ذاكرة املرسح يف لبنان .لكن بعد
اندالع الحرب عام  1975تعرض مركز االمن
العام يف سبريز يف بريوت للتدمري الذي قىض
ليس عىل ارشيف املرسح فحسب ،بل عىل
كل املستندات االخرى.
■ بعد الذي حصل ،هل استطاع االمن العام
االحتفاظ بارشيف املرسحيات التي قدمت بعد
تلك املرحلة السوداء ،وعىل ماذا يحتوي اآلن؟

□ بعد عام  1975جمعت املديرية العامة
لالمن العام كل النصوص املرسحية يف ارشيفها،
لكن وفق الطرق البدائية .استمر هذا الوضع
حتى عام  1982حيث تم تخصيص مركز ثابت
لشعبة رقابة النصوص املرسحية والسينامئية
واملسلسالت التلفزيونية بطريقة نهائية،
بعدما تنقلت بني اماكن عدة سابقا .كانت
حريصة يف عملها عىل االحتفاظ بالنصوص
الورقية يف مكان آمن ملصلحة املديرية
العامة لالمن العام ،خوفا من ان يتكرر ما
حصل لدى اندالع الحرب .عندما تسلمت
مهاميت يف هذه الدائرة عام  ،2012ولدى
تفقدي االرشيف ،وجدت  35خزانة مليئة
باوراق متحللة اصيبت باالهرتاء بفعل الزمن
وعوامل الرطوبة والحرارة .بلغ عدد االوراق
املتعلقة باملرسح  60الف ورقة .طرحت
املشكلة عىل املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم مع اقرتاح حل النقاذ هذه
الرثوة الثقافية والتاريخية ،يقيض بأرشفة
هذه النصوص بالوسائل الحديثة .حصلت
منه عىل موافقة فورية مع تأمني ما يلزم

لم نحذف كلمة واحدة
في اعمال االخوين
رحباني وروميو لحود
ورفيق علي احمد

رئيس دائرة املطبوعات العقيد رمزي الرامي.

لنا لهذه الغاية .هكذا حافظنا عىل ارشيف
املرسح اللبناين ،وخزّناه يف ثالثة اماكن ليبقى
ساملا يف حال حدوث امر ما ال سمح الله.

وهو موجود اآلن عىل اقراص مدمجة ،ويف
وحدة تخزين خارجية ،ويف املشغل االسايس
للمديرية العامة لالمن العام.
■ كم مرسحية يتضمن هذا االرشيف؟
□  2007مرسحيات.
■ اي نوع من النصوص؟ هل تلك التي متت
املوافقة عىل عرضها ام ايضا تلك التي مل تنل
املوافقة؟
□ نحن نحتفظ بكل النصوص النهائية التي
متت املوافقة عليها .لو تسلمنا نصا مرسحيا
ومل نوافق عليه ،نحتفظ به كام هو يف نسخته
االساسية املقدمة الينا.
■ ما هي املعايري التي يحددها االمن العام
للموافقة عىل اي عمل مرسحي؟
□ الدستور اللبناين هو الذي يحدد هذه
املعايري وليس االمن العام .نحن نعمل
مبوجب القوانني واالنظمة مثل عدم التعرض
لالديان الساموية والقديسني واالنبياء ،او
لرئيس الجمهورية والرموز الوطنية ،كام
للدول الصديقة ورؤسائها ،وعدم اثارة
النعرات الطائفية واملذهبية والعرقية ،وعدم
الحض عىل الفجور واالعامل املنافية لآلداب
والشذوذ الجنيس وعبادة الشيطان .االمن
العام يضع املعايري استنادا اىل القوانني التي
تحكم عمله وتتناسب مع التطور االعالمي
واالجتامعي ،خصوصا يف غياب اي ترشيعات
حديثة يف هذا الخصوص والتي نأمل يف ان
تحصل قريبا ألن هذا القطاع وغريه يف حاجة
اىل اعادة تحديث قوانينه بالتنسيق مع
الوزارات املعنية .املجتمع املدين مقرص جدا
يف هذا املجال ،واالمثلة كثرية .رغم ذلك اقدم
االمن العام يف االعوام االخرية ،مبباركة املدير
العام ،عىل خطوة هي االوىل يف تاريخه
وتاريخ املرسح اللبناين تتعلق بتصنيف
املرسحيات بحسب االعامر 18 ،سنة وما
فوق ،كمرسحيتي «كعب عايل» و«فينوس»،
االمر الذي حقق للمرسحيتني اقباال ما كانت
لتحققه اي حملة اعالنية .متكن مخرج هذين
العملني من تقديم ابداعه الفكري يف املكان
املناسب من دون مس نصه املرسحي.

املقال

من أجل ذاكرة
جديرة بنا
عب رواد املرسح يف ستينات القرن املايض وسبعيناته عن همومهم وهواجسهم
ّ
يف الحياة ،فطرحوا مشكالت االنسان مع نفسه واملجتمع ،وتطرقوا اىل املسائل
الوجودية ،وعملوا عىل اظهار ما يف داخلهم من افكار جديدة مبتكرة من
ضمن املواضيع التي طرحوها.
تلك املرحلة كان عنوانها التمرد عىل الواقع وعىل كل سلطة استبدادية،
سياسية كانت او دينية ،فاستعان املرسحيون بخشبة املرسح للتعبري عن
آرائهم بجرأة متناهية ،واشاروا اىل مكامن وجع االنسان .هذه الجرأة ادت اىل
حرمان بعضهم من عرض اعاملهم املرسحية ،لكنهم واصلوا الدرب رغم كل
الظروف ،وتركوا لنا ارثا غنيا ،شهد لبنان من خالله ثورة ثقافية فعلية.
غري ان هذه الذاكرة ،ويالالسف ،محتها الحرب فلم يبق منها اثر .من هنا،
تكمن اهمية االرشيف الذي يعترب مستندا تاريخيا يصبح مع مرور الزمن
ثروة ال تقدر بثمن ،وال تعوض يف حال خسارتها .عىل هذا االساس ،تربز
اهمية ما قام به االمن العام من حفظ مستندات ونصوص مرسحية منذ عام
 1949حتى اندالع الحرب عام  ،1975مع االحداث التي عاشها رواد املرسح
يف الستينات والسبعينات من القرن املايض ،والرقابة والسلطة السياسية ،ومع
الجمهور الذي كان يتذوق الفن بنهم .علام ان من غري املمكن اعادة عمل
مرسحي قدم يف حقبة معينة ويف ظروف ال ميكن استعادتها.
طبعا نأمل يف ان يأيت َمن يحيي هذه الذاكرة ،فعال ،باعامل مشابهة بنوعيتها.
فالصور ال تزال مطبوعة يف عيون َمن يخربنا عن الحقبة الجميلة تلك ،واعامل
رواد املرسح فيها ،وما كانوا يطرحونه من افكار جريئة عىل الخشبة .فاىل َم
يحتاج ارباب املرسح يف هذه االيام يك يبتكروا ذاكرة جديدة تستحق ان تكون
ثروة لالجيال املقبلة؟
املستغرب ان ارباب مرسح ما بعد الحرب هم اقل جدية يف طرح هذه
القضايا التي اصبحت اكرث تعقيدا من قبل ،بسبب معاناة االنسان يف لبنان
خالل هذه الفرتة .يف حني كان من املتوقع ،بعد كل ما حصل يف االعوام
االربعني املاضية ،ان نرى مرسحا جديرا بالقهر الذي عشناه.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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■ يف حال مل يتقيد املمثلون بارشادات االمن
العام ،ما هي االجراءات التي يتخذها؟ هل
يتم وقف املرسحية يف اثناء عرضها؟
□ القانون يجيز لنا توجيه مالحظة اللتزام
النص ،ومن ثم يتم وقف املرسحية واقفال
املرسح بالشمع االحمر مع توقيف صاحبه
بعد مراجعة القضاء املختص .حصل يف
التسعينات ان تم توقيف مرسحية للفنانة
نضال االشقر يف اثناء عرضها عىل مرسح
مارون نقاش.
■ هل كانت اعامل االخوين رحباين تخضع
لرقابة االمن العام؟ هل تعرض اي من
نصوصهام للحذف؟
□ امام هذين الكبريين عايص ومنصور
الرحباين او غريهام من الكبار الذين مارسوا
نوعا من الرقابة الذاتية عىل اعاملهم ،اين هو
دورنا نحن كأمن عام؟ دورنا هنا هو اصدار
االجازة فقط .مل يقم االمن العام يوما بحذف
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كلمة قدمها االخوان رحباين .كام ان اعامل االرتجال عىل املرسح ،اذا مل يتضمن احدى
الفنان روميو لحود واملمثل رفيق عيل احمد املخالفات ،نتغاىض عنه .لكن اذا وصل اىل
وغريهام منحت الرتاخيص ومل تحذف منها حد التامدي نطلب وقف املرسحية.
كلمة واحدة ،ألن اعاملهام واعامل غريهم لها
طابع وطني وفني وثقايف وتربوي ،بعيدة من ■ دأبت مرسحيات الشانسونييه التي كرث
االبتذال .ليسوا يف حاجة اىل االثارة لتسويق عددها بعد الحرب عىل استخدام عبارات
مرسحياتهم ،فضال عن ان حسهم االديب نابية ومبتذلة .كيف كان االمن العام
والفني يجعلهم يعتمدون رقابة ذاتية رائعة .يتعاطى معها؟
□ اذا مل تكن هذه العبارات التي تقال
■ يلجأ بعض املمثلني اىل االرتجال عىل من النوع الذي يشكل اهانة اىل شخص او
املرسح .ما هو دور االمن العام يف هذه طائفة معينة ،ملاذا نوقف املرسحية؟ لكن
الحال ،وما االجراءات التي ميكن ان يتخذها االمن العام قام يف االعوام االخرية بعدم
اذا وجد يف ما يقال اساءة اىل احد؟
اصدار موافقة عىل مرسحيتني قدمتهام
□ الخروج عىل النص ضمن ضوابط امر احدى الجمعيات بسبب ما ورد فيهام من
ال نعتربه مشكلة .حاولنا قدر املستطاع كالم يتناىف مع القوانني .ال نخاف من قراراتنا
التخفيف من الرقابة عىل االعامل املرسحية ،النها نابعة من حرصنا عىل الفن اللبناين
امال يف ان يقوم املرسحيون بالرقابة الذاتية ومحافظتنا عىل قيم مجتمعنا وثقافتنا ضمن
عىل اعاملهم .هذا التوجه انطلقنا به بتوجيه اطر القوانني املعمول بها ،وبانفتاح وتعاون
من املدير العام اللواء عباس ابراهيم .مع املرسحيني والفنانني واملخرجني جميعا.

جورج الحاج :مع االنترنت
باتت حياتنا بال رقيب
■ متى بدأ االمن العام مراقبة النصوص
املرسحية؟
□ بدأت الرقابة بعد اصدار مرسوم يف مطلع
عهد الرئيس الياس رسكيس يف 1977/1/1
حمل رقم  ،2تضمن ثالث مواد تنص عىل
ان تخضع املرسحيات للرقابة املسبقة لالمن
العام .تعطي املادة الثالثة يف املرسوم املدير
العام لالمن العام الحق يف منع عرض اي
مرسحية كليا او جزئيا او اباحة عرضها.
■ كيف كانت تتم مراقبة املرسحيات؟
□ ايام خدمتي كانت تقيض بان يوفد االمن
العام شخصني يوميا ملراقبة سري العمل يف
اثناء التامرين وقبل عرض املرسحية امام
الجمهور ،وكانا يشاركان ايضا يف حفل
االفتتاح .ثم يكلف عنرصان مراقبة املرسحية

يف اثناء العرض للتأكد من التقيد بالنص،
وينحرص الرتكيز بعد ذلك عىل االرتجال
الذي يتبعه بعض املمثلني .اذا وصل اىل املشكالت التي اعترضتنا
مس شخص او جهة ما ،يستدعى صاحب انحصرت برغبة البعض في
املرسحية اىل شعبة املرسح يف االمن العام ،احداث ضجة من حول اعمالهم
التابعة لدائرة املطبوعات والتسجيالت،
ويطلب منه توقيع تعهد بعدم تجاوز النص
الذي تم التوافق عليه.
■ ما هي املشكالت التي واجهتها مع
املرسحيني؟
□ ال اريد مقاربة املوضوع مبثل هذا السؤال
الذي يعني اننا كنا يف مشكالت مع املرسحيني
يف لبنان .عالقاتنا معهم كانت محرتمة ،وكانوا
يتقيدون بقرارات املدير العام لالمن العام.
لكن عندما تغري الوضع السيايس يف لبنان،

رئيس شعبة املرسح سابقا النقيب املتقاعد جورج الحاج.

املرسحيات التي شهدت اقباال كبريا بعدما
اوقف االمن العام عرضها ريثام يتم الحصول
عىل الرتخيص الالزم .علام ان البعض منها مل
يكن مخالفا ملعايري الرقابة .تسببت احدى
املرسحيات يف فرتة التسعينات مبشكلة
كبرية عندما ادى احد املمثلني دور الله عىل
الخشبة ،فقام بعض املتدينني من الجمهور
بتحطيم املرسح ،وتوقف عرض املرسحية
من دون تدخل االمن العام.

ومع تزامن دخول االنرتنت اىل عاملنا ،واجهنا
تساؤالت من الناس حول دور الرقابة يف
ظل هذا الواقع الجديد ،وكيف تكون هناك
مراقبة العامل مرسحية فيام االنرتنت منفتح
عىل العامل الخارجي وعىل كل الحضارات
الغربية بال اي رقابة عليه .لكن القانون لحظ
هذه املسألة وحدد كيفية التعامل معها.
اما املشكالت التي اعرتضتنا مع املرسحيني
فنادرة ،واسبابها رغبة البعض منهم يف
احداث ضجة حول اعاملهم ،فيقومون
بعرض مرسحيتهم من دون الحصول عىل ■ اي نوع من املرسحيات كان رائجا؟
الرتخيص املسبق .هذا ما حصل فعال لبعض □ كل االنواع كانت رائجة .الشانسونييه،

املرسح الحكوايت ،القصيص والرتفيهي،
مرسح الدمى ،والسيايس طبعا من ضمن
الشانسونييه ،واملرسح االحادي للممثل
رفيق عيل احمد ،واملرسح الجامعي
املؤلف من نوعني :نصوص متارس عليها
الرقابة واخرى ال رقابة عليها .االوىل توجه
بطاقات دعوة عامة اىل فئات من املجتمع
لحضورها تكون غري مجانية ،والثانية التي
ال رقابة عليها يقدمها الطالب الجامعيون
لنيل الديبلوم ويكون الجمهور مقترصا عىل
االساتذة واالهل والطالب.
د .م

جدول بعدد املرسحيات املؤرشفة
سنة
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

مرسحيات

عدد
579
97
99
75
87
74
71
43
66
125
63
74
96
109
70
111
83
85

مجموع 2007 :

تخزين النصوص يف الكومبيوتر لحفظها.

قراءة عىل الورق.
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تحقيق
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

مركز أمن عام العبودية الحدودي:
التطور والتحديث
مبنى نموذجي يواكب
ّ

مبقدار ما ارخت االزمة السورية بظاللها عىل لبنان ،خصوصا حيال االزدحام
عىل املراكز الحدودية وابرزها مركز امن عام العبودية ،ثاين اكرب معرب
حدودي بري بعد املصنع ،متكن ضباطه وعسكريوه من تحقيق انجازات
ادارية سهلت معامالت املسافرين .يف املوازاة بدأ تشييد مبنى جديد سيمتد
عىل مساحة  1500مرت مربع

■ ملاذا نقل املركز عام  2011من داخل احدى
البلدات اىل الحدود اللبنانية  -السورية مبارشة؟
□ كان املركز سابقا يف عمق االرايض اللبنانية،
بحيث ان َمن يجتازه نحو سوريا مير بعده يف
بلدتني لبنانيتني قبل وصوله اىل الحدود ،فكان
سكان هاتني البلدتني يشعرون كأنهم خارج
حمى الدولة اللبنانية .مع تسلم اللواء عباس
ابراهيم مهامته ،قرر نقل املركز اىل نقطة
حدودية بني لبنان وسوريا ،آخذا يف االعتبار عدم
جواز ترك بلدتني لبنانيتني خارج االطار االمني
واالداري للدولة .القى قراره ارتياحا لدى كل
سكان البلدات الحدودية.

رئيس مركز امن عام العبودية النقيب اوغست عبد النور.

من كشف عبوة ناسفة زنة  35كيلوغراما من
مادة  TNTالشديدة االنفجار وتفكيكها،
وتوقيف عرشات الضالعني يف اعامل ارهابية،
وافتضاح شبكات دولية متخصصة يف تزوير
املستندات ،اىل سواها ،انجازات حققها مركز
امن عام العبودية الحدودي الربي ،ناهيك بعبء
املهامت الناجمة عن تدفق الوافدين السوريني
اىل املعرب بحكم الحرب الدائرة يف بالدهم.
تحدثت "االمن العام" اىل رئيس املركز النقيب
اوغست عبد النور مع ّرفا بداية" :هو احد املراكز
التابعة لدائرة امن عام الشامل الثانية .بنيته
االدارية تضم اىل رئاسته اربع شعب ،هي امانة

املراسالت التي لها صفة العجلةَ .من يتبني ان
يف حقه تدبريا عدليا ما يتم توقيفه واحالته عىل
القضاء املختص وفقا للقوانني املرعية االجراء.
• منح تأشريات دخول تلقائية لرعايا بعض الدول
العربية واالجنبية وفق ما تنص عليه القوانني
والتعليامت.
• القيام بكل املهامت املنوطة باالمن العام
بوصفه ضابطة عدلية ذات اختصاص نوعي عام
وشامل لكل انواع الجرائم.

الرس وخدمة املسافرين والتحقيق واالستقصاء
واملقصف .اما ابرز املهامت التي يضطلع بها:
• ضبط حركة املسافرين يف الدخول والخروج
عرب التدقيق يف مستنداتهم الشخصية ،والتأشري
عىل وثائق السفر وبطاقات الدخول واملغادرة،
وتسجيل حركة دخولهم وخروجهم عىل
الكومبيوتر مع ذكر نوع املستند ورقمه.
• اجراء تدقيق عديل يف اسامء املسافرين عند
انجاز معامالتهم للتأكد من انهم غري مطلوبني
من القضاء .لهذه الغاية يتم تحديث املعلومات
العدلية مرات يوميا ،يك تكون متطابقة مع
كل املستجدات القضائية ساعة تلو اخرى ،اىل

■ اي انعكاس لالزمة السورية عىل حركة العبور؟
□ مبا ان املركز محاذ للحدود السورية ،وهو ثاين
اكرب معرب حدودي بري يف لبنان بعد املصنع،
شهدنا مع بدء االحداث يف سوريا تدفقا هائال
غري مسبوق من الوافدين عىل لبنان قارب
شهريا  170الف شخص يف بعض االحيان .هذا
االمر استدعى منا زيادة عديد العسكريني ورفع
الجهوزية االدارية واالمنية اىل الحدود القصوى.
كذلك تعرض املركز مرات لسقوط قذائف
عشوائية يف محيطه ،فضال عن اصابته برشقات
نارية مبارشة من اسلحة خفيفة ومتوسطة ،ما
كان يستدعي منا اتخاذ اوضاع قتالية دفاعية
لحامية الحدود اللبنانية من اي اعتداء .ناهيك

بأننا متكنا من توقيف مئات االشخاص الذين
حاولوا العبور من سوريا اىل لبنان ،ويف حوزتهم
اسلحة او متفجرات وغريها من االفعال التي
تشكل جرائم تعاقب عليها القوانني .وقد
اودعناهم القضاء بعد التحقيق معهم يف ارشاف
النيابة العامة املختصة.
■ كيف انعكست االجراءات االخرية التي
نظمت دخول السوريني واقامتهم يف لبنان عىل
عمل املركز؟
□ منذ وضع تلك االجراءات قيد التطبيق ،بدأت
اعداد السوريني الوافدين اىل لبنان تنخفض
تدريجيا .بعدما تراوح عددهم االجاميل خالل

• كشف عبوة ناسفة تزن  35كيلوغراما من مادة
 TNTالشديدة االنفجار ،كانت معدة للتفجري
عىل بعد  50مرتا من املركز ،وقامت الفرق
املتخصصة بتفكيكها.
• توقيف عرشات االشخاص الضالعني يف اعامل
ارهابية او املنتمني اىل منظامت ارهابية ،كانوا
يسعون اىل رضب السلم االهيل يف لبنان عموما،
ويف مناطق الشامل خصوصا ،بالتعاون مع مكتب
شؤون املعلومات يف املديرية .تم التحقيق معهم
يف ارشاف النيابة العامة ،ثم احيلوا عىل القضاء
املختص.
• توقيف  190شخصا مطلوبا من القضاء خالل

ماكيت املبنى الجديد للمركز.

عام  2014ما بني  3500و 6000وافد يف اليوم،
انحرس حاليا اىل ما بني  650و 900شخص .لكن،
يف املقابل بدأنا نالحظ ازديادا نسبيا يف اعداد
املواطنني السوريني املخالفني لنظام االقامة ،او
الحائزين وثائق ومستندات مزورة ،او املنتحلني
صفة اشخاص من الجنسية اللبنانية .يف كل
االحوال ،نقوم مبكافحة كل االفعال الجرمية يف
ارشاف القضاء املختص.
■ هل من انجازات حققها املركز؟
□ رغم ضغط العمل الهائل ،متكنا من تحقيق
كثري منها:

عام  2014اوقفنا 190
مطلوبا من القضاء بموجب
مذكرات عدلية
عام  2014مبوجب مذكرات عدلية الرتكابهم
جرائم متنوعة كالقتل والرسقة واالحتيال
والتزوير وغريها .خالل هذه السنة نجحنا يف
توقيف ما يقارب  80مطلوبا من القضاء.

• كشف عدد من الشبكات الدولية املتخصصة
يف تزوير املستندات ،وكذلك ضبط مسافرين
كانوا يستعملون وثائق ومستندات مزورة .تم
التحقيق معهم يف ارشاف النيابة العامة ،واحيلوا
عىل القضاء املختص.
• تحديث شبكة املراقبة وكامرياتها داخل املركز
ويف محيطه ،ما ساهم يف تعزيز دقتها وفاعليتها
وتوسيع نطاقها الجغرايف.
• تزويد املركز آالت متطورة يف مجال كشف
تزوير الوثائق واملستندات ،خصوصا واننا نضبط
يوميا مستندات مزورة نحيل حامليها عىل
القضاء املختص.
• فصل عدد من عسكريي املركز يك يتولوا مهمة
رعاية الوافدين املنتظرين باعداد كبرية عند
مداخله ،من خالل تقديم كل االيضاحات الالزمة
لهم لناحية تعريفهم عىل املستندات املطلوبة
قبل ان يهدروا وقتهم يف االنتظار .كذلك االرشاف
عىل تنظيم صفوف االنتظار يف اوقات الزحمة،
والتدخل لحل اي نزاع قد يقع بني املنتظرين.
• تعزيز املركز باعداد اضافية من العسكريني،
آخرها قبل اشهر حيث تم زيادة العدد بنسبة
 %15للمساعدة عىل تخفيف الضغط الهائل
وتسهيل معامالت املسافرين واستعجالها.
• امام ظاهرة انتشار السامرسة يف محيط املركز
وعند مداخله بهدف استغالل اوضاع املسافرين
عموما والوافدين من سوريا خصوصا ،وابتزازهم
للحصول منهم عىل بدالت مادية باساليب
ملتوية ،اصدر اللواء ابراهيم قرارا قىض مبنع
وجود هؤالء داخل قاعات املركز ويف محيطه،
ايا تكن الذريعة ،يك ال يتاح لهم استغالل اوضاع
املسافرين .وشدد القرار عىل الطلب من صاحب
العالقة انجاز معاملته شخصيا ،باستثناء الحاالت
املنصوص عليها يف القوانني والتعليامت كا ُملقعد
واملريض والكهل ،حيث ينجز اشخاص محددون
حرصا املعامالت عنهم.
• تسهيل مهامت مكاتب املؤسسات ذات
الطابع االنساين عند الحدود اللبنانية – السورية
ودعمها ،ككاريتاس واليونيسف والصليب
االحمر واملفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون
الالجئني ( )UNHCRوغريها.
• اطالق ورشة تشييد مبنى جديد للمركز
بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة (.)IOM
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شهدنا مع بدء احداث سوريا
تدفق وافدين سوريني
قارب شهريا  170الف شخص
■ ما مساحة املبنى الجديد ومواصفاته؟
□ املساحة االجاملية ستناهز  1500مرت مربع،
وستكون مواصفاته مطابقة العىل معايري الخدمة
العامة املعتمدة عامليا ورشوطها لناحية ضمه
مداخل خاصة باملشاة والسيارات ،وكذلك بذوي
االحتياجات الخاصة مبا يراعي اوضاعهم ويتطابق
مع املعايري الدولية لحقوق االنسان .سيضم
صاالت انتظار واسعة مجهزة وسائل التدفئة
والتربيد ومقاعد مخصصة للمسافرين املنتظرين
معامالتهم ،وعرشات الكونتوارات التي ستساهم
يف تسهيل انجاز املعامالت يف اطار من التنظيم
االداري الحديث وظروف عمل الئقة .كذلك
سيتم تجهيز املركز باحدث برامج الكومبيوتر
ومعدات كشف املستندات املزورة وكامريات
املراقبة املتطورة .يف اختصار ،سيكون املبنى
حديثا ومنوذجيا لخدمة املسافرين وفق اعىل
معايري الخدمة العامة.
■ هل س ُيقفل املعرب موقتا لرضورات انجاز
اعامل البناء؟
□ قطعا ال .سيستمر العمل ضمن املركز كاملعتاد،
اذ قضت توجيهات اللواء ابراهيم بتشييد املبنى
الجديد عىل مراحل تفاديا لتوقف العمل او
عرقلة انجاز معامالت املسافرين .تقيض املرحلة
االوىل بهدم قسم من املبنى الحايل مع متابعة
انجاز املعامالت يف القسم املتبقي منه .من ثم
تشييد قسم من املبنى الجديد يف موقع القسم
الذي تم تهدميه ،وتجهيزه بالكامل واالنتقال اليه
النجاز معامالت املسافرين ضمنه .يف املراحل
التالية ،يتم هدم القسم املتبقي من املبنى
القديم ليستكمل تشييد املبنى الجديد مكانه.
بذلك يستمر انجاز املعامالت كأن شيئا مل يكن.
املرحلة االوىل ستنتهي خالل اربعة اشهر ،وسيتم
ضمنها بناء نحو  500مرت من املبنى الجديد ،عىل
ان يستكمل ما تبقى منه تباعا.

انجاز املعامالت.

املركز من الخارج.
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تحقيق
رضوان عقيل

الشقيقتان نيبال وحورية عابدين.

مفاوضات شاقة أطلقها األمن العام مع أنقرة والدوحة

رحلة الشقيقتني من السجن إلى الح ّرية
بعد اربعة اشهر امضتاها خلف قضبان سجن "جبهة النرصة" ،ابتسم الحظ للشقيقتني
حورية ونيبال عابدين .رجعتا اىل بلدهام بتصميم وارادة لبنانية يف ارشاف املديرية
العامة لالمن العام

زارت الشقيقتان حورية ونيبال عابدين شقيقتهام
نضال يف محلة الراشدين يف حلب لالطمئنان اليها
وطفلها ،واقامتا  11يوما .بعد انتهاء الزيارة اقلهام
صهرهام اىل مرآب للنقل يف محلة زربة للتوجه اىل
دمشق ،ومنها اىل بريوت .ما مل تكونا تتوقعانه بعد
صعودهام اىل الحافلة ،وكانت تتحرض لالنطالق،
ان تقدم مساعد السائق وطلب منهام الرتجل
والتوجه اىل احد املكاتب ملراجعة احد املرشفني
عليه الذي دقق يف بطاقتي الهوية اللبنانية .بعد
"اطول خمس دقائق" عىل حورية ونيبال ،حرض
شابان من الجهاز االمني يف "جبهة النرصة"
ونقال الشقيقتني يف سيارة من دون ان تستطيعا
تحديد املنطقة التي نقلتا اليها .ما تتذكرانه من
هذه الرحلة انهام شاهدتا ارتاال من السيارات
ومجموعات من املارة يف سوق شعبية اىل ان
وصلتا اىل مركز يف ريف حلب.
بعد وصولهام اىل املوقع ،خضعتا للتحقيق .تركزت
اسئلة املحقق ،امللم بالوضع اللبناين وانقساماته،
عىل هويتهام واالماكن التي تتنقالن فيها يف
الضاحية الجنوبية والهرمل حيث منزلهام .مل يخل
االستجواب من السؤال عن احزاب وشخصيات
لبنانية .ردت حورية ان "ال عالقة لنا بالسياسة
وليس لدينا اشقاء ،ونعتاش من محل لبيع االلبسة.
قلت للمحقق اننا حرضنا اىل حلب للقاء شقيقتنا
نضال ال اكرث وال اقل ،وهي متأهلة من سوري
وتربطنا بصهرنا عالقة جيدة".
تناولت اسئلة املحقق اذا كانت زيارتهام لجمع
معلومات عن املعارضة ومسلحيها .تبني له يف ما
بعد ان الفتاتني غري مسيستني .رغم توصله اىل
هذا االستنتاج ،أمر بحجزهام يف سجن للنساء من

غرفتني يف الطبقة السفلية الحد املباين .ال تصل
اشعة الشمس ،وتغزو الرطوبة الجدران.
ال تستفيض حورية يف حديثها اىل "االمن العام"،
وترفض االشارة اىل معاناتها باسهاب .تخترص االيام
التي امضتاها" :كنا يف سجن وفهمكم كفاية .مل
نتعرض للرضب".
تقاطعها نيبال" :حافظنا عىل مواجهة هذا التحدي
بروح االميان والصرب".
منذ االسبوع االول ،اجرى اقارب العائلة يف الهرمل
واالصدقاء اتصاالت بقياديني يف"جبهة النرصة"
وصهر العائلة للعمل عىل استعادتهام ،اىل ان
حرضت شقيقتهام نضال اىل بريوت برفقة طفلها.
ناشدت يف تحقيق تلفزيوين تدخل سعاة الخري،
سياسيني وشخصيات ،للمساعدة عىل اطالق
شقيقتيها .اتصل احدهم باملديرية العامة لالمن
العام ،موجها رسالة اىل اللواء عباس ابراهيم ناشده
التدخل ،واطلعه عىل تفاصيل االتصاالت التي تم
التوصل اليها مع الجهة الخاطفة .اعطى اللواء
ابراهيم تعليامته اىل احد الضباط لالرشاف عىل
اطالقهام ،وتواصل مع صهر العائلة (من مؤيدي
املعارضة السورية) .اظهرت معطيات اطالقهام
ان "جبهة النرصة" تخلت عن املخطوفتني
بعدما ملست ان ال دخل لهام بالشأنني السيايس
والعسكري .سلمتهام يف ما بعد اىل "احرار الشام"
يك "ال تظهر انها منظمة ارهابية تعتمد اسلوب
الخطف ،بل حركة اسالمية معتدلة".
تروي الشقيقتان انهام كانتا تتوجهان اىل الصالة
عند سامعهام آذان الفجر .صامت حورية شهر
رمضان يف السجن ،فيام مل تتمكن نيبال من الصوم
بسبب داء السكري .احرض الخاطفون لهام بعض

االدوية ومالبس داخلية ،وقدموا وجبتي طعام
يوميا.
تقول نيبال" :كان همنا الخروج من هذا السجن
والعودة اىل بلدنا ،واالطمئنان اىل شقيقتنا وطفلها.
مل يضعنا الخاطفون يف اجواء املفاوضات التي
كانت تتم معهم ،اىل ان طلب منا مطلع آب ان
ّ
نحض حقائبنا استعدادا لالفراج عنا".
كانت االتصاالت عىل اشدها عرب الضابط املكلف
من االمن العام التنسيق مع مسؤولني اتراك
وقطريني .لعب مدير مؤسسة "اليف" نبيل الحلبي
دورا يف تسهيل اطالقهام .بعد وصول االتصاالت
اىل الربع الساعة االخري ،اصطحب ضابط االمن
العام نضال وطفلها اىل اسطنبول وامضوا خمسة
ايام .بالتنسيق مع الحلبي ومواكبة تركية وقطرية،
انتقلوا اىل معرب باب الهوى الذي يرشف عليه تنظيم
"احرار الشام" .خاض الضابط املكلف مفاوضات
شاقة منفذا تعليامت اللواء ابراهيم الذي اجرى
اتصاالت باملسؤولني االمنيني يف الدوحة وانقرة
الستعادة الشقيقتني .توىل الجانب الرتيك عند
معرب باب الهوى يف هاتاي نقل نضال وطفلها اىل
حيث ينتظرها زوجها يف حضور الحلبي .تعانقت
الشقيقات الثالث والدموع تبلل وجوههن .مل
تعرفن ان دوال وسلطات امنية كربى عملت عىل
منع استمرار وجع العائلة املتواضعة التي ال حول
لها وال قوة .بقي الحلبي عىل تواصل مع الضابط
اللبناين الذي كان هاتفه مفتوحا مع بريوت ،اىل
ان زف اىل اللواء ابراهيم الخرب السار" :سيدي،
الصبايا صاروا معي .مربوك" .نقلهام اىل اسطنبول
بعد تسوية االمن العام االجراءات الخاصة لتسهيل
استعادتهام باصدار جوازي سفر .يف منزلهام يف
الضاحية الجنوبية تستقبالن املهنئني ،وجهت
الشقيقتان رسالة" :الشكر االول للواء ابراهيم
واالمن العام ،وكل فرد ساهم يف االفراج عنا والعودة
اىل بلدنا بعد االيام الصعبة التي مررنا فيها".
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محاضرًا عن الصحافة المكتوبة وتقنياتها ووسائلها

عقيقي :اإلعالم سالح ذو ح ّدين

العميد املتقاعد منري عقيقي محارضا.

يف اطار سلسلة املحارضات التثقيفية التي
تنظمها دائرة التدريب يف مكتب شؤون
العديد يف املديرية العامة لالمن العام،
حارض رئيس تحرير مجلة “االمن العام”
العميد املتقاعد منري عقيقي عن تقنيات
العمل الصحايف تحت عنوان “تع ّرف عىل
الصحافة” ،امام مجموعة من الضباط
والرتباء ،ال سيام الذين يتابعون الشؤون
االعالمية يف املكاتب والدوائر واملراكز
االقليمية واملركزية.
ّ
مرشحا الكتابة الصحافية
تحدّ ث اوال
بوسائلها املختلفة ،من الخرب وانواعه
والبحث عنه ومصدره والتعليق عىل حدث
او موقف ما ،ومقاالت الصفحات ،والرأي
يعب عن سياسة الوسيلة وتوجهها
الذي ّ
او رأي كاتبه ،اىل الحوارات واالحاديث
الصحافية .وشدد عىل التمييز بني التغطية
لحدث ما والتقرير او التحقيق الذي
يتعمق يف معالجة قضية ما من جوانبها
املختلفة ،السيام التداعيات التي يخلفها
او تلك املتوقعة .قال“ :يتضمن الخرب

العنارص اآلتية :متى حصل وملاذا؟ من هم
ابطاله؟ كيف وقع؟ اين؟ يف اي مكان؟
وهي العنارص التي يجب جمعها ليكون
خربا متكامال” .ورشح االصول الواجب
اعتامدها يف الخرب الذي يستدعي االعالن
عنه اهتامم القارىء ومصلحته مبا فيها
حقوقه وواجباته.
اضاف“ :ال ميكن االنسان االستغناء عن
الخرب .فهو قديم قدم البرشية ،واول
صحيفة استخدمت حملت اسم “حائط
الساحة العامة” ،وكانت وسيلة البالغ
الناس اي قرار او حدث يعني حياتهم ملا
فيه من علم وارشاد وتوجيه”.
ثم تناول مراحل الخرب ،قائال ان عنارصه
الكاملة “قد ال تتوافر منذ اللحظة االوىل،
وان حجمه قد يقود اىل تناوله لفرتة
قصرية او طويلة .االمر مرتبط بحدث
مهم ،او مسلسل عندما يتصل مبتابعة
احداث ازمة بوقائعها املتتالية ،وما ميكن
ان ينتج منها”.
وعرض الهمية “توضيح الوقائع وفق

اولويات عنارصها ،وتقديم الخرب عىل نحو
مبارش ،بجمل قصرية ،وعبارات واضحة
وفق مصطلحات علمية ،مع اعتامد الرسد
املبسط للوقائع ليستوعبه الجميع”.
وشدد عىل تقديم “اكرب قدر من الحقائق
من دون اي اثارة ،مع الحرص الدائم عىل
دقة االرقام واعتامد االسامء وااللقاب
الصحيحة ،واالشارة اىل مصدره سواء اكان
بعلم كاتبه ،ام بحضوره يف مكان الحدث،
او من وكاالت محلية او اجنبية ،او استنادا
اىل مسؤولني معنيني ،او شهود عيان او
اطراف معنيني مبارشة مبضمونه”.
ولفت العميد عقيقي اىل قاعدة ذهبية يف
الصحافة ،تقول “ال تنتظر خربا بل ابحث
عنه” ،معتربا ان السعي اىل “السبق يف
تقديم التفاصيل وردود الفعل عىل اي
حدث واجب ،ويف ارسع ما ميكن الشباع
رغبة الناس يف الحصول عىل كل جديد”.
وابرز رضورة “تحديد موقع املعلومة
املهمة بحسب هرمية معينة تحايك
شغف الناس بالقضايا املشوقة والجديدة،
وفق اولويات املجتمعات واهتامماتها
وانعكاسها عىل واقعهم ومستقبلهم”.
وتناول املقال الذي “يعرب عن رأي الوسيلة
االعالمية او كاتبه ،او من موقعه املسؤول
واملتخصص ،عىل ان يحافظ صاحبه عىل
مستوى معني من الثقافة والتخصص يف
ما يتناوله” ،مستندا اىل الحقائق والوقائع
واالحصاءات املوثقة بعناية ودقة ال تقبل
الشك ،وتتمتع بالحجة واملنطق.
وشدد عىل ان تعويل التعليق الصحايف عىل
حدث او موقف ما ليكون مكمال لهام،
وان يعكس بدقة وجهة النظر املقصودة،
ملمحا اىل اهمية ان يكون موقعه محددا
يف الصحيفة ،ويساهم يف القاء الضوء عىل
جوانب مخفية من حدث ما .اما التحقيق
الصحايف فمن الواجب تناوله ملفات
وقضايا تعني الناس يف كل املجاالت.

ضباط يف االمن العام ورتباء مشاركون.

كذلك تطرق اىل التحقيق الذي “يعالج
جوانب القضية ليتمكن القارئ من
تكوين صورة واضحة عنها .الرهان هنا
معقود عىل موهبة الصحايف يف التقاط
فكرة التحقيق ،وقدراته عىل استخراج ما
فيها من املعطيات العلمية واالحصائية
واملعالجة والتحليل ،ويستحسن استخدام
الصورة لدعمها”.
وتحدث عن انواع التحقيق ،قائال“ :قد
يتناول التحقيق ما هو آين ،او الظواهر
واملشاهد امليدانية من الواقع الرتبوي
والبيئي او االمني وغريها .ويف شكله وجب
اختيار امللفات التي تعني الناس لتوجيه
رسالة معينة واخذ آراء جميع االطراف
املعنيني ،وتلك املضادة او املحايدة
واملسؤولة” .انتقل بعد ذلك اىل الحديث
او الحوار الصحايف ،فقال ان “املقابلة مع
شخص تفرض تناول موضوع له عالقة به
ويهم القراء .وهي ليست لتبييض صفحة
الضيف ،او عرض العضالت ،بل حديث
اخباري لتوضيح جوانب معينة يف قضية ما

بهدف الحصول منه عىل اكرث ما يعرفه ،وما
ينتظره القارئ ،واكرث مام يريد او يستطيع
قوله .الحديث يتم عىل مراحل ،من
تحديد املوضوع والشخصية املناسبة ،اىل
صوغ اسئلة سهلة الفهم وعميقة املحتوى،
وادارته بلباقة مع تفادي اصدار االحكام،
الن الصحايف ليس رشطيا وال قاضيا .اذا
ترس ع
ترس ع يف اصدار حكم عىل اآلخرّ ،
ّ
اآلخرون يف اصدار الحكم عليه”.
وتحدث العميد عقيقي عن العمود
الصحايف ،فقال“ :يجب ان يكون تحت
ويعب عن
عنوان محدد ،ويف مكان ثابتّ ،
رأي شخيص يواكب اهتامم القراء .يجب
ان يكون كاتبه متخصصا يف املوضوع
الذي يطرحه ،خصوصا وانه يحظى
بحرية اكرب من غريه النه يربز شخصيته،
ويعكس قدرته وسعة اطالعه .اما التقارير
الصحافية فهي عىل انواع ،تختلف
باختالف املصدر .هناك التقارير االممية،
ومن ضمنها ما هو امني او سيايس او
اجتامعي او اقتصادي .تختلف اهميتها

باختالف مصادرها او كاتبها اكان هيئة
دولية ،او سفارة ،او حزب او جمعية.
فضال عن زمان صدورها ومكانه واالطراف
املعنيني بها ،وما اذا كان التقرير مرتبطا
بحدث سابق او متوقع ،واملعلومات التي
يتضمنها واهدافه وتأثريها عىل شعوب
او دول او اشخاص .الهدف من ذلك
القاء الضوء عىل تبعات ازمات كربى او
محدودة ،قد تفيض اىل توفري مساعدات
لدول او جامعات او معاقبتها .هذه
التقارير غاية يف االهمية ال ميكن القفز
فوقها ،النها تشكل يف طبيعتها مؤرشات
جدية لوضع البلد ومشكالت اهله عىل
املستويات كلها”.
ثم اىل حوار واسئلة واجوبة تناولت شؤونا
تعني الضباط والعسكريني املتخصصني
باالعالم ،او كتابة التقارير الصحافية اليومية
واختصارها يف شكلها ومضمونها واولوياتها
لتحقيق الهدف املتوخى منها.
وختم العميد عقيقي بالقول“ :االعالم سالح
ذو حدين اذا مل نحسن استخدامه”.
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دورة في أمن الوثائق

دورة مسعف ميداني

اخالء مصاب بواسطة الحبال يف فوج التدخل الثالث.

اخالء مصاب بواسطة طوافة لدى القوات الجوية.

اخالء جرحى يف مهبط تل الزعرت.

مناورة اخالء بواسطة اسعاف مدرسة الصحة.

نظمت املديرية العامة لالمن العام ،يف ارشاف دائرة التدريب ،من ضمن
الرزنامة التدريبية لعام  2015بالتنسيق مع الطبابة العسكرية يف قيادة
الجيش (مدرسة الصحة العسكرية) دورة مسعف ميداين الربعة عنارص
من املديرية اىل عنارص من الجيش.

عىل امتداد عرشة اسابيع توىل املدربان املؤهل حسني املقداد واملفتش أول
ابراهيم كيوان تدريب عنارص االمن العام والجيش ،تخللته دروس نظرية
وتطبيقية (مناورة ،اخالء ،اخالء بواسطة اسعاف ،اخالء بواسطة طوافة).
يف نهاية الدورة تسلم املتدربون شهادات.

من الدورة التدريبية.

التدقيق يف البطاقات.

نظمت املديرية العامة لالمن العام يف دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدويل (شعبة أمن الوثائق) دورة تأسيسية يف أمن الوثائق لعنارص يف
مكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب.

ّ
والتدخل
تدريب شعبة الرصد

اجتياز عىل الحبال.

جولة هوائية.

تنفيذا لربنامج التدريب الخاص لعنارص شعبة الرصد والتدخل،
نظمت املديرية العامة لالمن العام دورة تدريبية يف فنون
القتال «التايكواندو» يف ارشاف مدربني كوريني ،يف مقر الكتيبة
الكورية العاملة يف قوات االمم املتحدة املوقتة يف لبنان.
انهت عنارص الشعبة بنجاح ايضا «الجولة الهوائية» بعد
تلقيهم دروسا تقنية وعملية يف كيفية اعتامد املعايري العسكرية
املتطورة يف اثناء تنفيذ املداهامت ،يف مدرسة القوات الخاصة
التابعة للجيش.
واثنى املرشفون عىل الدورة عىل االحرتاف والجدية اللذين متيز
بهام عسكريو االمن العام.

دورة رتيب تحقيق
نظمت دائرة التدريب يف شعبة التدريب يف املديرية
العامة لالمن العام ،بالتنسيق مع شعبة التدريب يف
املديرية العامة لقوى االمن الداخيل ،دورة «رتيب تحقيق»
لـ 30عنرصا من االمن العام يف معهد قوى االمن الداخيل
يف الوروار .يف نهاية الدورة وزعت شهادات يف حضور
رئيس مكتب شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن العام
العميد الركن رياض طه.
يف دروس الدورة.

تدريب.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  ٢٠١5/07/١٥لغاية 2015/08/١٥
الدولة

العدد

الدولة

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
ايران
باكستاني
برازيلي
بنغالدش
بوركينا فاسو
تركي
توغولي
تونسي
جزائر

163
112
5
3
1
1
130
1
4
1
1
2

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

1
1
14
852
1
7
1
17
1
1
5
31

الدولة
فلسطيني  -غزاوي
فلسطيني الجىء
فيليبيني
كزاخستانية
كونغو
كيني
ليبيري
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
هندي
مجموع

العدد
1
64
52
2
2
18
1
1
52
15
10
1574

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  ٢٠١5/07/١٥لغاية 2015/08/١٥
لبناني
اثيوبي
اردني
ايران
باكستاني
الدولة
برازيلي
بنغالدش
تركي
تونسي
جزائر
سعودية
سنغال

العدد

الدولة

العدد

160
106
4
4
2
1
101
3
1
1
1
2

سوداني
سوري
سيراليون
سري النكي
عراقي
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني  -غزاوي
فلسطيني الجىء
فلسطيني  -مصري
فنزويلي

26
815
1
7
11
1
5
19
2
68
1
1

الدولة

العدد

فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كونغو
كيني
ليبيري
ماليزية
مصري
مكتوم القيد
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

44
1
3
1
17
1
2
47
18
1
6
1
1485

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  ٢٠١5/07/١٥لغاية  2015/08/١٥ضمناً
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
316388 307358
دخول
299800 306053
مغادرة
616188 613411
املجموع

775186 151440
744665 138812
1519851 290252

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  ٢٠١5/07/16و 2015/08/١٥

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

7

االردن

5

السعودية
السودان
العراق

1
11
15

تونس

العدد
166

سوريا

1

المجموع

206

الدولة

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  ٢٠١5/07/16لغاية 2015/08/١٥
العدد

اسبانيا
اوستراليا
البرازيل
السنغال
الصين الشعبية

3
2
2
11
1

المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اوزباكستان
اوكرانيا
ايطاليا
باكستان
برتغال
بريطانيا
بنغالدش

11
116
14
13
165
1
4
1
5
1579

الدولة
بنين
بوركينا فاسو
تايلند
توغو
جزر الموريس
دانمارك
دومينيك
روسيا
رومانيا
زامبيا
سلوفاك
سويسرا
سري النكا
صربيا
طاجكستان

العدد
18
12
2
40
2
1
16
37
4
1
3
1
85
1
1

الدولة

العدد

غامبيا

8

غانا
غينيا بيساو
فرنسا
كاميرون
كندا
كيرغيز

99
1
14
80
2
5

كينيا

294

مالي

8

مولدوف

59

نيبال

60

نيجيريا

7

المجموع

7466
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com
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*

قبل وبعد
كيف يل ان اكتب مقايل االول يف مجلة «االمن العام» ،من دون
ان اعود اىل قضية عشت وقائعها لحظة بلحظة وتابعتها عن
كثب .ال بصفتي الصحافية فحسب ،بل كوين ابن طرابلس،
عاصمة الشامل ،التي كانت مرسحا لهذه القضية .عنيت توقيف
شادي املولوي قبل حواىل اربع سنوات.
اذكر جيدا صبيحة ذلك اليوم الذي سارعت فيه وسائل االعالم
املرئية واملسموعة اىل تداول خرب قيام مجموعة من رجال االمن
العام بتوقيف شادي املولوي ،لحظة خروجه من احد مكاتب
الوزير محمد الصفدي ،بعد ان َنصب له الجهاز فخا محكام
اوقعه يف ايديه ،بناء عىل تحريات سابقة ومعلومات موثقة
شكلت ملفا متكامال سيقت فيه اتهامات شتى يف حقه .بينها
ما هو وارد من اجهزة استخبارات عربية واجنبية تفيد بارتباطه
مبجموعات اصولية متطرفة ،وقيامه بتنفيذ عمليات ارهابية،
وتزويد افراد من تلك املجموعات السالح ،ال بل توزيع قسم
منه داخل طرابلس خصوصا عىل َمن اطلق عليهم اسم «قادة
املحاور».
قامت الدنيا بعد تلك العملية ومل تقعد .صب كثريون جام
غضبهم عىل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم .مثة
َمن أدخل التوقيف يف العامل الطائفي من باب «النيل من اهل
السنّة» ،وهي العبارة التي كانت رائجة لدى هيئات سياسية
ودينية يف الفيحاء لغاية يف نفس االنقضاض عىل حكومة الرئيس
نجيب ميقايت حينذاك.
مل اكن اعرف اللواء ابراهيم عن كثب يف تلك املرحلة .لكنني
مل اسمع عنه اال كل ما يدل عىل انه رجل مؤسسايت من الطراز
االول .يحاذر اتخاذ القرارات املتهورة .يعمل بروية وحكمة ،فيام
سريته العسكرية واملسؤوليات التي توالها حافلة بالوقائع التي
تؤكد عىل ان والءه للدولة ،ال لطائفة او فريق.
هذه الصورة املرشفة مل تحل دون اطالق السهام يف اتجاهه.
هناك َمن طالب برحيله .ال داعي لذكر االسامء هنا كون اصحابها
عادوا اىل صوابهم بعد فرتة بعد ان تجلت امامهم الحقيقة .مثة

َمن اقر بخطأه اىل حد االعتذار عام اقرتفه يف لحظة تخل وغضب
وتهور.
من جهتي كنت عىل يقني تام بصواب ما اقدم عليه االمن العام
بتوقيف شادي املولوي .اثر نزول مجموعات طرابلسية اىل ساحة
عبد الحميد كرامي واالعتصام فيها مطالبة باطالقه ،تؤازرها يف ذلك
قيادات سياسية طاملا نادى ابرزها بالحفاظ عىل الدولة ومؤسساتها،
وحصولها عىل ما ارادت تحت الضغط والتهديد والوعيد ،مل اتردد
لحظة يف كتابايت او عرب اطالاليت التلفزيونية يف القول ان طرابلس
خصوصا ،ولبنان عموما ،سيكونان بعد االفراج عن شادي املولوي
غري ما قبله .وهذا ما شاهدناه بأم العني بعد ان ُترجم فلتانا امنيا
وجوالت قتال انهكت طرابلس والطرابلسيني ،وكادت ان متحو
مدينتهم من خارطة الجمهورية اللبنانية.
سقت ما سبق ال يف سبيل التشفي او تسجيل النقاط عىل هذا
وذاك ،بل يك ابني كم كان اللواء عباس ابراهيم عىل حق ،فيام
«الغاضبون» اياهم كانوا بعيدين عنه .الربهان ان شادي املولوي
بات اليوم «املطلوب رقم واحد» .ال اخفي رسا اذا قلت بأن َمن
هتف داعام له وعامال عىل اخراجه من وراء القضبان ،تراه ساعيا
اىل العثور عليه ومساعدا عىل اعادة توقيفه هذه املرة.
اخريا ،تبقى كلمة ال بد منها ،هي االعتذار مسبقا من اللواء
ابراهيم كونه ال يحب االطراء واملديح ،ويؤثر العمل يف صمت
من منطلق انه يؤدي واجبه .كام تعامل مع قضية مخطويف اعزاز
الذين اعادهم اىل اهلهم وديارهم متسلحا بالكتامن والصرب الكرث
من سنة ،هكذا يتعامل مع ملف اخوتنا العسكريني املخطوفني
الذين سينهي مأساتهم يف آخر املطاف ،وان طال الزمن وش ّوش
املش ّوشون.
هنيئا لالمن العام بعيده ،وهنيئا لنا برجال دولة من طراز مديره
العام.
* نائب رئيس املجلس الوطني لالعالم ،نارش املوقع االلكرتوين
«االنتشار».
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تربية

دنيز مشنتف

املدريس اذا كانت طريقة التدريس غري مناسبة،
واملادة الدراسية غري جاذبة ،او اذا كانت الخربة
التعليمية غري متوافرة ،او اذا كان املدرس ييسء
معاملة ذوي الصعوبات التعلمية ويعنفهم .لذا
فان االسلوب الرتبوي الجيد الذي يراعي حاجات
التالمذة واهتامماتهم وقدراتهم ،ال بد من ان
يؤدي اىل التخفيف من آثار الصعوبات التعلمية،
اقله ليصبح لدى التلميذ رغبة يف الذهاب اىل
املدرسة والتعاون مع االساتذة.

denise.mechantaf@gmail.com

ّ
المبكر والعالج يح ّدان من تفاقمها
التشخيص

يعوضه الدمج
الصعوبات التعلّمية عند األوالد :عس ٌر ّ

تواجه بعض االوالد ،يف اعوامهم االوىل ،صعوبة تلقيهم العلم .للمشكلة اسباب
من بينها العوامل الجينية ،بينام تشري الدراسات اىل اسباب بيئية ايضا ،يف معظم
االحيان تكون نتيجة تفاعل بني عوامل بيولوجية وتربوية وعائلية واجتامعية
ونفسية خصوصا .اذ غالبا ما يخرس هؤالء االوالد ثقتهم بانفسهم ،ويتملكهم
الوهن لدى شعورهم بالضعف

التالمذة ذوو الصعوبات التعلمية بقدرات عقلية
يف حدود املعدل العام او اعىل ،وقد يكونون من
املتميزين ويربعون يف مجاالت ومواهب معينة.
للتشخيص املبكر الدقيق اهمية كبرية العتامد
برنامج تصحيحي عالجي يساعد عىل الحد من
تطور املشكلة وتفاقمها.

بالصعوبات االكادميية التي تتضح يف املراحل
االوىل من الدراسة ،هو التايل:
عرس القراءة (ديسلكسيا) :صعوبة تأسيسية يف
القدرة عىل القراءة احيانا ،تؤدي اىل صعوبات يف
الكتابة والهجاء.
عرس الرياضيات (ديسكلكوليا) :صعوبة يف اداء
العمليات الحسابية تؤدي اىل صعوبات يف حل
املسائل الحسابية وفهم الوقت واستخدام النقود.
عرس الكتابة (ديسغرافيا) :صعوبة يف الكتابة
تؤدي اىل صعوبات يف الكتابة والهجاء وتنظيم
االفكار.
يشري بعض االختصاصيني اىل ان الصعوبات
التعلمية تشمل ايضا اضطراب التكامل الحيس
واضطرابات سمعية .وهي صعوبة يف السمع
تؤدي اىل صعوبة يف القراءة والفهم واللغة،
واضطرابات نظرية اي صعوبة يف القراءة
والرياضيات .كام تشمل الصعوبات التعلمية
ما يعرف بالصعوبات النامئية ،وهي حاالت
تكتشف يف مرحلة ما قبل الدراسة وترتبط
بضعف القدرة عىل االنتباه ،او االدراك ،او حل
املشكالت ،او اكتساب املفاهيم او التذكر .يتمتع

■ َمن هم االوالد الذين يعانون من هذه
املشكلة؟
□ الصعوبات التعلمية يف ذاتها ليست مرضا او
حالة مرضية ،امنا املشكلة تحدث حني ال يستطيع
التلميذ ان يتعلم من دون مساعدة املهارات
واملبادئ واملفاهيم التي يتعلمها اترابه منفردين،
ونراه دامئا يف حاجة اىل وقت اضايف او رشح اضايف
واكرث تفصيال ،قبل ان يتمكن من تطبيق ما تعلمه
او اكامل التمرين .لكن من املهم جدا معرفة ان
يف معظم الحاالت ترتبط مشكلة الصعوبات
التعلمية مبشكالت صحية ،اعاقة جسدية او
عقلية ،او مشكلة نفسية او عىل مستوى السلوك،
او اضطرابات التعلم ،او تأخر ذهني ،او قصور
االنتباه والحركة املفرطة ،او التوحد .من املهم
جدا ان ننرش هذا الوعي يف املجتمع واملدارس.
اي ان التلميذ من ذوي صعوبات تعلمية ال يعاين
بالرضورة من مرض ،وهو يف معظم الحاالت
قادر عىل التعلم اذا ما تأمنت له الفرصة للتعلم
وفق قدراته ،وبحسب الرسعة التي لديه لفهم
املعلومات التي يتلقاها ،ومن ثم يعالجها الدماغ
قبل ان يكتسبها الطفل والرسعة الخاصة به او
بها لتطبيق املعرفة الجديدة وترسيخها.

اظهرت الدراسات ان  %8من اطفال لبنان لديهم
صعوبات تعلمية ،معظمهم يف املدارس الرسمية،
وان  %27من هذه املدارس تعاين عىل االقل من
صعوبة واحدة .ما يقتيض التوعية عىل حقوق
هؤالء االوالد وحاجاتهم ،وتوجيه االهل واملجتمع
اىل ثقافة الدمج الرتبوي .بدوره املدير التنفيذي
للجمعية اللبنانية لالمناء الرتبوي واالجتامعي التي
يعمل تحت مظلتها مركز «سكيلد» للصعوبات
التعلمية ،منسق اليوم الوطني للتالمذة ذوي
الصعوبات التعلمية ،الدكتور نبيل قسطه يلح يف
حوار مع «االمن العام» عىل تقديم كل اشكال
الدعم لهم.
■ اذا اردنا تحديد كلمة الصعوبات التعلمية عند
االوالد ،كيف يتم تفسريها؟
□ االطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم
يواجهون صعوبة يف واحدة او اكرث من املهارات
التعلمية االساسية ،اي يف القراءة او الكتابة او
التهجئة او التفكري او التذكر او تنظيم املعلومات.
قد تجتمع اكرث من صعوبة يف آن ،وتتزامن مع
صعوبات ومشكالت يف السلوك واملعلومات.
املهم ايضا ان هؤالء االشخاص لديهم صعوبة
اساسية مشرتكة تكمن يف املعالجة الذهنية
للمعلومات .مصطلح «الصعوبات التعلمية» بدأ
استعامله خالل ستينات القرن املايض ،وكانت مثة
مقاربات عدة للتعريف عنه ،اىل ان استقر حديثا
عىل االشارة اىل الحاالت التي تعاين املشكالت
التالية :عرس القراءة ،عرس الكتابة وعرس
الحساب .الفرق بني هذه االنواع او ما يعرف

املهم زرع ثقافة عدم
التمييز ضد االطفال ذوي
الصعوبات التعلمية

■ هل املشكلة جينية ام تربوية؟
□ نسمع يف بعض االحيان ان الصعوبات التعلمية
سببها تلف دماغي ،وهذا ليس دقيقا ،او باالحرى
ال يفرس عدم قدرة الطفل عىل التعلم اال يف
حاالت محدودة .الواقع ان السبب املبارش
وراء الصعوبات التعلمية طريقة عمل الدماغ

الدكتور نبيل قسطه.

ومعالجته املعطيات التي تقدم اليه .ال شك يف ان
للعوامل الجينية دورا اساسيا يف معظم الحاالت
التي يتبني فيها ان الطفل يعاين من هذه املشكلة.
كام ان هناك املزيد من الدراسات التي تنذر
باالسباب البيئية وراء الصعوبات التعلمية
كالتدخني والكحول والعقاقري واالشعاعات .اما
االسباب التي يظن بعض العلامء ان لها عالقة
بالصعوبات التعلمية لكن ليست مؤكدة بعد،
فتشمل العوامل البيولوجية واالسباب النامئية
كتأخر نضج الجهاز العصبي املركزي .ميكن
القول ان الصعوبات التعلمية االكرث ارتباطا
بعوامل طبية هي التوحد ،والتأخر العقيل،
والحركة املفرطة ،وعدم االنتباه ،وعرس الكتابة،
وعرس القراءة ،وعرس الحساب .بناء عىل هذه
املعلومات ،من املهم ان يتغري االعتقاد لدى
البعض ،ومنهم اساتذة مدارس ،ان الصعوبات
التعلمية تعود اىل كونها مشكلة تربوية .انها
يف معظم االحيان نتيجة تفاعل بني عوامل
بيولوجية وتربوية وعائلية واجتامعية ونفسية.
ويف الوقت عينه ،من الرضوري ان يدرك املجتمع
واالهل واالساتذة ان املؤسسة الرتبوية واملراكز
املتخصصة قادرة عىل معالجة هذه املشكلة ،ال
سيام يف حاالت التشخيص والتدخل املبكرين.

تفرض عليهم ،والشعور باالختالف ،والفشل،
وان شيئا ما ينقصهم ،وانهم غري قادرين عىل ان
ينجحوا ويحظوا بتشجيع املعلمني ،وتعرضهم
للسخرية من االساتذة والتالمذة الباقني .كلها
عوامل تؤدي يف معظم االحيان اىل اضعاف
شخصية الطفل او تحطيمها ،فيلجأ اىل فرض
عزلة عىل نفسه ،او تتولد لديه نزعة اىل العنف
وحال غضب مستمرة ،او يتولد شعور بانه
ضعيف ،وبالتايل يعاين من الخوف .االطفال ذوو
الصعوبات التعلمية غالبا ما يخرسون ثقتهم
بانفسهم الن الفرتة التي يقضونها يف جو ضاغط
متتد اىل سنوات ،وقد تدوم طوال فرتة الطفولة
وما بعدها .اضف ان الفشل يف املدرسة والعالقات
االجتامعية تقابله انواع شتى من العنف يف املنزل
من االهل او االخوة او االقارب حتى.
■ اىل اي مدى يؤثر االسلوب الرتبوي يف التخفيف
من معاناة التلميذ والصعوبات التعلمية؟
□ االسلوب الرتبوي من العوامل التي قد تهيئ او
متهد لوجود الصعوبة و استمرارها .من املعروف
ان الصعوبات التعلمية تزيد وتؤدي اىل الترسب

■ الوضع النفيس لدى االوالد بسبب معاناتهم معاناة االوالد ذوي الصعوبات
يزيد من مشكلتهم ،ما هي انعكاسات هذا التعلمية :فشل اكاديمي
واجتماعي وعنف في املنزل
الوضع عليهم؟
□ غالبا ما يجد هؤالء صعوبة يف التأقلم النفيس
واالجتامعي لسببني :الصعوبات والتحديات التي

■ ما املطلوب من االهل يف هذه املشكلة؟
□ اىل تق ّبل الواقع ،ينبغي عىل االهل التزود القوة
والعزم عىل القيام مبا ميكن القيام به ملساعدة
اوالدهم .ليس سهال ان يتمكنوا من القيام
بالجهود املطلوبة ،اما بسبب كرثة املسؤوليات او
اليأس او التعب او املشكالت املادية .لكن النداء
لكل اهايل التالمذة ذوي الصعوبات التعلمية
هو جعل مصلحة اوالدهم اولوية ،والتعايل عىل
املشاعر السلبية ،والسعي بكل ما اوتوا من قوة
وبالتعاون مع املسؤولني يف املدارس اىل معالجة
ابنائهم .فالتعاون يخلق جوا ايجابيا من شأنه
ان يحفز التلميذ عىل تحسني ادائه .كام ان عىل
االهل مراقبة الطفل قبل العالج وخالله ال سيام
يف ما يتعلق مبدى القدرة عىل الرتكيز ،الرشود،
صعوبة تعلم القراءة او الكتابة او االمالء او
الحساب بصفة خاصة ،مراقبة امليل اىل العبث
او الشقاوة الزائدة او العدوانية او االنطوائية.
■ َمن يتوىل ارشاد االهل؟
□ من الرضوري ان يكون يف كل مدرسة عىل االقل
معالج نفيس او اختصايص يف علم النفس الرتبوي.
هؤالء االختصاصيون مخولون ان يرشحوا لالهل
بطريقة دقيقة وواقعية حالة الطفل واالصغاء
اليهم وتطمينهم ،وتقديم النصح اليهم ،ومعرفة
مكامن الضعف والقوة هي افضل الخطوات من
اجل التقدم نحو العالج.
■ الدمج االجتامعي يعترب املشكلة االساس لدى
االوالد الذين يعانون من الصعوبات التعلمية.
ما الذي ينبغي فعله يف لبنان ملساعدتهم عىل
تخطي محنتهم؟
□ الدمج يف املدارس يف لبنان يف طور ان يصبح
واقعا ،وال خوف بعد اليوم الننا من خالل عملنا
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واتصاالتنا مع الخرباء واملدراء واملسؤولني،
ملسنا نية جدية يف احرتام حق كل طفل يف
التعلم .هنا ننوه بالتزام وزير الرتبية والتعليم
العايل الياس بوصعب وسائر فريق العمل امليض
نحو الدمج الحقيقي لذوي االحتياجات الخاصة
وذوي الصعوبات التعلمية يف املجاالت املختلفة.
كذلك العمل املهم جدا الذي قام وال يزال املركز
الرتبوي للبحوث واالمناء لتحقيق النقلة النوعية
نحو الدمج الحقيقي .ال ميكن ان ننىس دور
املركز الثقايف الربيطاين يف تطوير هذه النقلة
عرب ورش العمل والتدريبات املتواصلة منذ فرتة
العداد االدارة واملعلمني واملعلامت ،وتزويدهم
املعرفة والثقافة واملهارات .اما عىل صعيد
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الدمج االجتامعي ،فليس لدينا مؤرشات عىل
اننا بدأنا الدرب .من املؤكد ان ازدياد املدارس
الدامجة ومراكز التشخيص والدعم مثل مركز
«سكيلد» ،وحمالت التوعية التي انطلقت منذ
االحتفال باليوم الوطني للتالمذة ذوي الصعوبات
التعلمية ،ال بد من ان يتحقق الدمج يف املجتمع.
لكن الخوف من ان تذهب الجهود سدى ما مل
نعمل عىل تنمية ثقافة تقبل اآلخر املختلف
وتثبيتها ،وعدم التمييز ضده ،وفتح فرص
االندماج امامه من خالل فرص العمل وفرص
التعلم يف املدرسة والجامعات .كام ان الدمج
يف املجتمع يعني ان نختلط بهؤالء االشخاص
ونقوم بنشاطات معهم ،ونكف عن التهرب

مدرسة فيستا ملعالجة الصعوبات التعلمية

منهم يف االماكن الخاصة والعامة .يف الوقت عينه
يجب ان يكون هناك تدريب مكثف للموظفني
واالساتذة يف املؤسسات الرتبوية من اجل التوعية
عىل حاجات هؤالء االطفال وحقوقهم ،وكيفية
التعامل معهم.
■ كم تبلغ نسبة االوالد الذين يعانون من
الصعوبات التعلمية؟
□ ويا لالسف ،يصعب ايجاد دراسات ميكن
االعتامد عىل ارقامها .كام يصعب تكوين فكرة
عن تطور حجم املشكلة مع الوقت بسبب عدم
توافر دراسات بانتظام .لكن من املهم ان يكون
لدى اللبنانيني اليوم علم بحقائق وان كانت يف
حاجة اىل مزيد من االثبات .ليس من املبالغة
القول ان نسبة الذين يعانون من صعوبات
تعلمية يف العامل هي نحو  .%20يف لبنان ،تبني
دراسة حديثة صدرت عام  2013عن املركز
الرتبوي للبحوث واالمناء ان نحو  %8من االطفال
لديهم صعوبات تعلمية ،وان معظمهم يف
املدارس الرسمية .كام تبني ان  %27من املدارس
الرسمية لديها صعوبات تعلمية او اقله صعوبة
واحدة.
■ كيف ترى مستقبل هؤالء االوالد ،وما الذي
يساعد عىل تحسني مستقبلهم؟
□ من الرضوري ان ترسع السلطات التي
تعنى بشؤون الرتبية والتدريس يف لبنان ،ال
سيام وزارة الرتبية والتعليم العايل واملركز
الرتبوي للبحوث واالمناء ،اىل العمل عىل اكرث
من صعيد ملبارشة تحسني مستقبل االطفال
ذوي الصعوبات التعلمية .كام ان التعاون
الفاعل والبناء بينهام وبني املركز الرتبوي واملركز
الثقايف الربيطاين و«سكيلد» ،والذي تكلل
باتفاق تفاهم عام  ،2013اطلق عجلة التحسني
من خالل اطالق اليوم الوطني للتالمذة ذوي
الصعوبات التعلمية الذي نحتفل به منذ عام
 2013يف  22نيسان من كل سنة ،وكان وال يزال
مدعوما من سائر املؤسسات الرتبوية الخاصة.
قام املجتمع املدين واملؤسسات الرتبوية
مببادرات فردية ومشاريع مشرتكة من اجل
تحريك عجلة املستقبل االفضل لهؤالء االطفال
واالشخاص ،من خالل املدارس الدامجة او اقله
برامج تفعل املسرية نحو الدمج.

ريم معوّ ض:
دورنا تعزيز الثقة في نفوسهم
تتحدث االختصاصية يف علم النفس الرتبوي والرتبية املختصة الدكتورة
ريم مع ّوض عن تجربتها يف التعامل مع ذوي الصعوبات التعلمية،
وتروي سبل تنشيط شخصيتهم وتعزيز الجوانب االيجابية فيها
بالتعويل عىل بعث ثقتهم بانفسهم.
■ ما هي املهامت االساسية للمدارس املعنية بالصعوبات التعلمية عند
االوالد؟ اي نوع من االختصاصيني يتولون حل هذه املشكلة؟
□ يجب ان تتوافر يف كل املدارس الدامجة وحدة للرتبية املختصة
ينضم اليها معالج النطق واملعالج النفيس الحريك واملعالجة يف الرتبية
املختصة .هذا االمر مل نستطع تحقيقه حتى اآلن يف لبنان كسائر الدول
يف العامل .كل اختصايص له دوره االسايس يف معالجة مشكلة الصعوبات
التعلمية عند االوالد .املعالج النفيس مهمته تعزيز الثقة يف نفوسهم يف
حاالت االحباط التي يعيشونها عادة بسبب مشكلتهم ،وعمل املعالجة
يف الرتبية املختصة مركز عىل تعديل الكتب وتقسيم الهدف املحدد لكل
صف من الصفوف اىل اهداف عدة ،تبدأ بهدف قصري املدى يستطيع
الولد استيعاب املضمون ليصل اىل الهدف الكبري .الرتبية املختصة من
حيث املبدأ مثالية منترشة بقوة يف اوروبا وامريكا ،ويطالب بعض الدول
الغربية بتدريب اساتذة املدارس عليها .من غري املمكن ان ال يصادف
احد املربني ولدا يعاين من صعوبات تعلمية.
■ اىل اي مدى يؤثر االسلوب الرتبوي سلبا او ايجابا يف حل املشكلة؟
□ اذا كان االسلوب جامدا وال وجود فيه المثلة حياتية ،ال يستطيع
االوالد الذين يعانون صعوبات تعلمية احراز اي تقدم .هذا االسلوب
ال ينفع مع التالمذة العاديني ،وال يساعدهم عىل االستيعاب .لكن اذا
لجأنا اىل وسائل جديدة ترتكز عىل االبداع وقريبة من عامل االوالد،
نستطيع مساعدتهم عىل اكتساب ما يتلقونه من علم .من املفيد جدا
اختيار املنهج االفضل لتحقيق النجاح .من جهتي اتبع املنهج التعليمي
للفيلسوف النمساوي رودولف شتايرن الذي وضعه عام  ،1924وله
مدارس عدة تحمل اسمه يف امريكا وكندا واوروبا والفيليبني وافريقيا
والصني .تتمحور فلسفته حول فكرة اساسية هي ان االنسان ليس عقال
فقط ،بل جسد واحساس ،ويقدم النباتات كنموذج ويقول :اذا وضعنا لها
موادا كيميائية تصبح بال طعم .الرتبية بالنسبة اليه مشابهة لها .ال يجوز،
يف نظر شتايرن ،ان نركز فقط عىل الناحية االكادميية دون سواها ،بل عىل
االنسان ان يستعمل جسده كثريا ويرتك مجاال ملشاعره يك تتحرك وتعيش
من اجل ان يكون تفكريه صائبا يف املستقبل .االوالد الذين يركزون عىل
الناحية االكادميية فقط يف املراحل الدراسية ،سيفقدون القدرة عىل اتخاذ
القرارات .بالتايل لن يعرفوا انفسهم جيدا .يف منهج شتايرن التعليمي ما
زالوا ميارسون تعليم الخياطة والعمل عىل الخشب والنحاس ،ويحذرون
من استعامل املواد اليالستيكية .كل ولد يتبع منهج شتايرن التعليمي

الدكتورة ريم معوّض.

عليه تعلم كل انواع الفنون من الصف االول حتى الصف الثامن ،ومن
النادر استعامل الكتب .بل عىل التالمذة صنع كتبهم بانفسهم انطالقا
من الخيال وبالرسم تحديدا .هذه الرتبية انسانية جدا ترتكز عىل حاجات
االوالد والدفع اىل التفكري ،واىل ماذا يحتاجون اليه يف صغرهم .املهم
تحريك الخيال يف داخلهم  .القصص التي كان يرويها اجدادنا لالطفال
يجب ان ال يتم حذفها من املناهج الرتبوية .املشكلة يف عرصنا الحديث
هي عدم اعتبار االنسان شخصا متكامال ،والرتكيز عىل املواد العلمية فقط
دون سواها خطأ كبري ،الن َمن يعيش ضمن العامل الذهني لن يعرف
املجتمع يف ما بعد عىل حقيقته ،ولن يعرف كيفية التعاطي مع محيطه.
هذه الفلسفة يف التعليم دعمتها منظمة االونيسكو لفرتة طويلة.
■ هل تعنى املدارس املختصة مبشكلة الصعوبات التعلمية يف لبنان
مبساعدة هؤالء االوالد عىل متكني شخصياتهم من مواجهة املجتمع
بجرأة ،واي اسس متبعة؟
□ الصعوبة الكربى التي نواجهها يف لبنان يف التغطية عىل املشكلة.
لكن يف حال متت املصارحة بني االهل واملسؤولني يف املدرسة يصبح
الوضع مختلفا .اذا ادرك الولد الذي يعاين من صعوبات تعلمية مشكلته
يستطيع بالتايل مساعدة نفسه ،ومن املفروض التحدث فيها برصاحة
وعدم التستري عليها كأنها غري موجودة .كذلك لدى املدارس مناهج
خاصة ملساعدة هؤالء االوالد عىل مواجهة املجتمع باتباع متارين معينة،
ترتكز عىل توجيه اسئلة اىل انفسهم تحت عنوان ما الذي يستطيعون
فعله .الغاية معرفة قدراتهم الذاتية وزرع الثقة يف نفوسهم ،وتفعيل
االيجابيات يف شخصياتهم.
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تحقيق
غالب نصار

تدين لإلستقرارين السياسي واألمني بانتعاشها وانكفائها

ملاذا تراجعت السوق اإلعالنية في لبنان؟
تعاين السوق االعالنية للرشكات اللبنانية التي تغذي املؤسسات االعالمية
املرئية واملسموعة واملكتوبة وااللكرتونية ولوحات االعالنات عىل الطرق،
تراجعا حادا السباب محلية وخارجية ،تقنية ومالية .تحتاج معالجة املشكلة
اىل تضافر جهود هذه املؤسسات مع الدولة ،نظرا اىل تأثريها عىل السوق
االقتصادية وسوق العمل وتشغيلها مئات العامل واملوظفني والتقنيني

يعمل اآلف اللبنانيني يف قطاع االعالن
بانواعه املختلفة ،وهو يشكل عامل تواصل
واستثامر بني الداخل والخارج .كسائر
القطاعات الخدماتية املنتجة ،يحتاج اىل
استقرارين امني وسيايس ليتطور ويزدهر.

لذا تراجع يف السنتني املاضيتني ،ثم تحسن
نسبيا .مع ذلك ،يخىش تراجعه مجددا مع
استمرار االزمة السياسية املفتوحة.
وسعت رشكات االعالن يف العقدين املاضيني
ّ
عملها يف السوقني اللبنانية والخارجية،

السيام منها الخليجية .لكنها ما لبثت ان
انكفأت نتيجة عوامل عدة ،منها عدم
االستقرار السيايس ،واملزاحمة واملنافسة،
والوكاالت الحرصية ،واالنتقائية يف بعض
االحيان يف توزيع االعالنات السباب
تتداخل فيها العوامل التجارية والسياسية
والرتويجية.
يفنّد رئيس نقابة االعالن جورج جبور
ورئيس نقابة الرشكات االعالنية الطرقية
رئيس االتحاد الدويل لالعالنات الخارجية
انطونيو فينشينتي لـ«االمن العام» واقع
القطاع ومشكالته والحلول.

جبور :السوق االعالنية اللبنانية
تكفي  3او  4محطات تلفزة راقية
يعترب رئيس نقابة االعالن جورج جبور ان
السوق االعالنية «حلقة يف سلسلة السوق
االقتصادية عموما ،تتقدم وترتاجع بحسب
الوضع االقتصادي العام .واالقتصاد كام هو
معروف يرتبط باالوضاع االمنية والسياسية،
وهي معلومة يف وضعنا الحايل والتداعيات التي
يعاين منها سياسيا واقتصاديا ،ما يؤكد ان القطاع
يرتاجع بدال من ان يتقدم .مثة مؤسسات اعالمية
تتكل يف عملها واستمرارها عىل التمويل االعالين،
ويفرتض من حيث املبدأ ان يكون كل متويلها
من االعالن .لكن الواقع ان التمويل ،منذ ما قبل
االحداث اللبنانية ،كان يأيت من مصادر خاصة،
ألن لبنان كان مركزا مهام لالعالم والسياسة يف
املنطقة .كان املمولون كرثا ،لكن حاليا مل يعد
يف طليعة ملفات املنطقة .مثة سوريا اىل العراق
واليمن .عىل سبيل الذكر ،يف فرنسا رصدت
الحكومة نحو  400مليون دوالر تقريبا لدعم
املؤسسات االعالمية للحفاظ عىل استقاللها
وصدقيتها ،من دون التدخل يف ميولها او اهدافها

او انتامءاتها املحلية السياسية .كل املؤسسات
االعالمية السيام منها املكتوبة يف فرنسا معروفة
امليول السياسية ،لكن دعم الدولة جاء لتبقى
هذه املؤسسات ضمن الحدود الفرنسية ،وال
تضطر اىل اللجوء اىل الخارج لتمويل نفسها.
اذا اردنا رسم معادلة بسيطة يف لبنان ،نجد ان
السوق االعالنية ال تحتمل مثاين محطات تلفزة
عىل بقعة صغرية وعدد جمهور قليل نسبيا،
ولديها كلها اخبار وبرامج ومنوعات .اعتقد انه
ال توجد دولة يف العامل ميكن ان تحتمل مثاين
محطات تلفزة عىل اراضيها».
■ ما هو حجم السوق االعالنية يف لبنان؟
□ دراستنا تظهر ان حجم السوق يبلغ 150
او  160مليون دوالر صافيا تتوزع عىل كل
املؤسسات االعالمية املرئية واملسموعة
واملكتوبة واملواقع والصحف االلكرتونية
واعالنات الطرق .ال نريد ان ندخل يف حصة
كل مؤسسة ،لكن نسبة املشاهدة تحدد

على املحطات
التلفزيونية ان تتكامل
ال ان تتنافس

رئيس نقابة االعالن جورج جبور.

الحصة االعالنية لكل محطة .وقد عمدنا اىل
االستعانة برشكتني من فرنسا والرنوج الجراء
تدقيق يف رشكتي «ابسوس» و«جي اف ك»
اللتني تقومان باجراء دراسة نتائج املشاهدة
التلفزيونية ،ستصدر نتائجها يف اواخر ترشين
االول املقبل لنستطيع تقدير نسب املشاهدة
بدقة .ال نخفي اننا نواجه مشكالت يف االحصاء
واالستطالعات التي هي ايضا وجهة نظر يف بلد
مثل لبنان ،مل يجر فيه احصاء رسمي للسكان
منذ سنة  ،1932فيعتمد عىل لوائح الشطب يف
االنتخابات ،وهذا خطأ اكيد .اذا كان منطلق
االحصاء وقاعدته العلمية والتقنية خطأ ،كيف
تستطيع ان تجري استطالعا دقيقا؟ الواقع ان
ملشكالت االحصاء يف لبنان بعدها السيايس
والطائفي ،وال احد ميكنه حل هذه املشكلة.
■ هل يكفي حجم االعالنات املؤسسات
االعالمية؟
□ نعتقد ان اي محطة تلفزيون طبيعية يف
لبنان يف حاجة عىل االقل اىل  20او  25مليون

دوالر سنويا لتكفي نفسها ،وتكون يف مستوى
راق .لذلك فان السوق االعالنية اللبنانية تكفي
ثالثا او اربع محطات تلفزيونية راقية املستوى،
ووفق طبيعة انتاجها ونوعيته وكميته.
■ ما املطلوب لتطوير هذا القطاع ،هل هي
مقومات داخلية ام خارجية او االثنان معا ،ام
دعم من الدولة؟
□ كسوق اعالنات خرسنا يف االعوام االربعة
املاضية واردات من اعالنات السجائر بسبب
قرار منعها الذي نؤيده .لكن املشكلة ان
املسؤولني مينعون االعالن ويسمحون باسترياد
املنتج .نحن كقطاع تحت القانون ،لكنه ال
يطبق عىل الجميع مثل منع التدخني يف االماكن
العامة .اعالنات االدوية عىل انواعها والكحول
باتت ممنوعة ،ولفرتة قصرية كان يسمح فقط
باالعالن عن منتجات االعشاب بينام املنتج
ـ وان كان مرضا ـ مسموح تداوله ،علام ان
اعالنات االدوية مثال تشكل مدخوال يقدر بنحو
 10اىل  15مليون دوالر .اما الدولة ،فبالكاد

تكفي نفسها ،ونحن مستعدون لدعمها بخرباتنا
لتطوير قطاع االعالن ،عىل ان تصدر ترشيعات
وتقوم باجراءات يف هذا الخصوص ،علام اننا
نخرس مع الوقت من دون ايجاد بدائل .نتمنى
ان تسمح عىل االقل باالعالن عن االدوية التي
ال تحتاج اىل وصفة طبية.
■ ما املطلوب من املؤسسات االعالمية لتنشيط
قطاع االعالن؟
□ ان يحصل نوع من التكامل ال التنافس بني
املحطات التلفزيونية .اي ان ال تعرض يف الوقت
نفسه مثال الربنامج ذاته ،كالحوارات السياسية
او املسلسالت ،ما يرفع سعر الربنامج من جهة،
ويشتت االعالنات من جهة اخرى .اذا كانت
هذه املحطة تعرض برنامجا سياسيا يجب ان
تعرض املحطة االخرى مسلسال او فيلام او
برنامج منوعات .بالنسبة اىل الصحف ،يجب
ان تتخصص اكرث يف املواضيع لتستطيع منافسة
املواقع االخبارية الرسيعة ومحطات التلفزة يف
نقل االخبار.

فينشينتي :االعالنات الطرقية
الوحيدة لم تتأثر باالنترنت
«سنة  2014كانت سيئة جدا عىل قطاع
االعالنات .لكن مع بداية السنة الجارية
توقف الرتاجع ،وحصل تقدم بنسبة %2
فقط نتيجة استقرار الوضع السيايس
واالمني» .بهذه الصورة القامتة استهل
رئيس نقابة الرشكات االعالنية الطرقية
رئيس االتحاد الدويل لالعالنات الخارجية
انطونيو فينشينتي كالمه« :انتعش القطاع
منذ منتصف التسعينات ،لكنه بدأ يرتاجع
منذ عام  ،2013ألن السوق االعالنية
مرتبطة بالسوق االقتصادية عموما ،وهو
يتأثر باالوضاع االمنية والسياسية .عندما
يرتاجع القطاع االقتصادي السيام قطاع
الخدمات والسياحة ،يرتاجع قطاع االعالن.
وهو يف الحقيقة قطاع غري انفاقي بل
استثامري .كلام توسعت االستثامرات

توسعت االعالنات لرتويج السلع وزيادة
املبيع .اذا كانت السوق مضغوطة تضطر
اىل تخفيف االنفاق عرب رصف العامل
او عرص النفقات او اللجوء اىل اجراءات
اخرى».
■ ما هي مقومات تطور القطاع االعالين؟
□ تحقيق االستقرار اوال ،وضخ استثامرات
جديدة يف البالد مثل انشاء الفنادق
واملطاعم والرشكات واملصارف واملصانع
وانتاج سلع جديدة ،يك يصبح االعالن عنها
مطلوبا .ونظرا اىل صغر السوق االعالنية
اللبنانية ( 160مليون دوالر) ،فهي ال تشكل
نسبة عالية يف حجم االقتصاد العام .مثال،
نحن ال منثل حجام كبريا مقارنة بحجم
السوق االعالنية لديب نسبة اىل عدد

على املؤسسات االعالنية
تطبيق القانون وتحقيق
الجودة في العمل

رئيس نقابة الرشكات االعالنية الطرقية انطونيو فينشينتي.
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السكان وحجم االقتصاد .لو كان اقتصادنا
سليام لكان حجم سوق االعالنات نحو 500
مليون دوالر .ومبا ان قطاع االعالم يعاين يف
لبنان ،من الطبيعي ان تعاين سوق االعالن.
■ تشكل اللوحات االعالنية الطرقية الرقم
 2يف مداخيل قطاع االعالنات ،ما هو وضع
قطاع اللوحات الطرقية؟
□ يف لبنان  60رشكة لوحات اعالنية
طرقية يعمل فيها نحو  1500موظف ،عدا
الذين يعملون يف املطابع ومصانع املعادن
والرافعات والشاحنات الكبرية التي يحتاج
اليها القطاع لتنفيذ االعالن .هذا القطاع
ناشط ويؤمن مداخيل مالية للبلديات
من جراء الرسوم التي ندفعها ،والصحاب

عدد  - 24أيلول 2015

العقارات التي توضع عليها اللوحات،
كام يوفر حرية التعبري االقتصادي للناس
بطريقة رسيعة وشاملة ،كون االعالنات
الطرقية منترشة عىل كل االرايض اللبنانية
تحت نظر كل املواطنني .لذلك هو اسهل
اعالن الرتباطه بحركة الحياة اليومية عىل
الطرق ،عدا ما يشكله من عامل تجميل
للمدينة اذا كان االعالن مدروسا ومصمام
بجاملية .الواقع ان قطاع اللوحات
االعالنية الطرقية هو الوحيد الذي مل يتأثر
بوجود االنرتنت واالعالم الرقمي كام تأثرت
محطات التلفزة والصحف.
■ ما املطلوب من القيمني عىل القطاع
والدولة لتطويره؟

حجم السوق االعالنية
يبلغ حجم السوق االعالنية يف
لبنان نحو  160مليون دوالر،
تتوزع كاآليت:
محطات التلفزة :بني  60و65
مليون دوالر.
لوحات الطرق :بني  35و40
مليون دوالر .مردودها تخطى
الصحف ألنها تغطي كل املناطق
اللبنانية.
املطبوعات من صحف ومجالت:
بني  20و 35مليون دوالر.
االذاعات 15 :مليون دوالر ،وهي
قليلة نسبيا .لكن االذاعات كونت
لنفسها مردودا ماليا من خالل
تسويق البومات االغاين .لذلك
تربح االذاعات الفنية اكرث من
االذاعات السياسية.
السينام واملواقع االخبارية
واالعالم االلكرتوين :نحو  10ماليني
دوالر ،علام ان حصة اعالنات
السينام تبلغ نحو مليون دوالر.

□ عىل املؤسسات االعالنية ان تلتزم كام
نلتزم نحن االداء النموذجي وتطبيق
القانون وتحقيق حسن الجودة والنوعية
العالية يف العمل .وعىل الدولة واجب تطوير
القوانني التي ترعى القطاع .وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق حقق لنا مشكورا
مطلبا مهام يجب استكامله بالتطوير،
يتمثل يف اصدار املرسوم رقم 1302/2015
الذي اوجد حلوال ملعظم املشكالت التقنية
املتعلقة بقطاع االعالنات الطرقية ،وصحح
الوضع القانوين لبعض املؤسسات .مطلوب
من الدولة تحسني هذا املرسوم 1302
وتطويره ،ومواصلة الحوار واالنفتاح عىل
رشكات االعالن ليصبح هذا القطاع يف
مستوى عاملي ،ونحن قادرون عىل ذلك.
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مقال

األقتصاد
إطالق آلية الصادرات الزراعية ينتظر التس ّييل المالي

شه ّيب :كلفة التصدير البحري تعود مضاعفة على الخزينة
البحر بات الطريق الوحيدة املتاحة حاليا امام الصادرات اللبنانية ،بعد سلسلة
من االزمات التي واجهتها برا منذ عام  ،2011عىل اثر الحرب السورية ،وصوال
اىل اغالق معرب نصيب الحدودي نهائيا .لتأكيد هذا التوجه ،خصص مجلس
الوزراء مبلغ  21مليون دوالر لدعم فروق كلفة تصدير املنتجات الزراعية
والصناعية اىل الدول العربية

وزير الزراعة اكرم شهيب.

ينزع وزير الزراعة اكرم شهيب عن مشكلة
الصادرات الزراعية الطابع السيايس ،ويعدّها
موضوع زراعة واسواق ونقل شاحنات يشمل،
بحسب قوله ،نصف الشعب اللبناين ،ما يؤكد
تاليا قدرة املنتجات اللبنانية عىل حفظ اسواقها
العربية .منذ تكليف مؤسسة “ايدال” تنفيذ
قرار مجلس الوزراء حيال الصادرات الزراعية
بطريق البحر اىل البلدان العربية ،بالتنسيق
مع وزير الزراعةُ ،طرح سؤال دائم :هل بدأ
تنفيذ القرار؟ ما هي الفوائد العملية للتصدير
البحري؟
يقول شهيب لـ“االمن العام”“ :املرحلة
االساسية انتهت باقرار املرسوم ووقعه 18
وزيرا .تم تكليف مؤسسة “ايدال” تحضري آلية

التصدير التي تتضمن تخصيص مبالغ مالية
قيمتها  2000دوالر للشاحنة الواحدة ،وهو
فرق النقل ،وتنظيم رشكات تتمتع مبواصفات
معينة عمليات النقل لضامن جودة النقل
واستمراره ،اىل الرقابة الفاعلة للتأكد من ان
االنتاج املصدر لبناين ،وملنع تهريب منتجات
من خارج لبنان ،خصوصا وان الحدود مفتوحة
لعمليات كهذه.
■ كيف ستتم عملية الرقابة؟ َمن سيقوم بها
تحديدا؟
□ الرقابة تتم من رشكة متخصصة عرب مراقبة
مبارشة تبدأ بقطف املحصول وتوضيبه ،وتحديد
موقع الحقل ،ومن ثم نقله بعد ختمه رسميا

اىل مرفأ بريوت ،ومنه اىل بلد املقصد ،والدعم
يتم عندما تعود الشاحنة من الخارج .املهم هو
استمرار النقل وتواصله ،علام ان عملية نقل
االنتاج تؤمن املردود للمزارع والتاجر معا .مثة
عملية عكسية .الشاحنة التي تذهب محملة
املنتجات اللبنانية ستعود ايضا محملة منتجات
بلد املقصد التي تحتاج اليها السوق املحلية،
وستدفع الرضائب املفروضة من رسم جمريك
و .TVAالخزينة اللبنانية ستستفيد من هذا
املردود ،اي ان حجم الكلفة سيعود مضاعفا
عليها يف حال نجحت هذه العملية“ .ايدال”
املسؤولة عن هذا امللف متلك خربة يف عمليات
الدعم ،وهي التي وضعت الدراسة ،وعىل وزارة
الزراعة من خالل ارشافها التأكد من لبنانية
املنتجات وصالحيتها ،ومن ان توضيبها تم عىل
نحو جيد ،وانها خالية من اآلفات واالمراض
الزراعية ،وتستويف كل الرشوط املطلوبة حتى
تتم املوافقة عىل نقلها اىل الخارج.
■ هل ستمنع الرقابة تصدير املنتجات املهربة؟
□ بالتأكيد .فرضت كوزير زراعة اجازة مسبقة
عىل استرياد الخرض والفاكهة من سوريا
للمحافظة عىل املنتجات اللبنانية ،وعىل
اسعارها واسواقها .ال اوافق اال عىل البضائع
املفقودة اصال يف السوق اللبنانية ،او ان انتاجها
ضعيف محليا .مع هذه العملية ،ومع رقابة
“ايدال” ،تكون هناك ايضا رقابة ذاتية.
■ هل بدأت عملية النقل ام مثة عقبات؟
□ بدأها القطاع الخاص .اما بالنسبة اىل الدولة،
فلم تبدأ ألن االمر يحتاج اىل تسييل املرسوم
اىل اموال نتيجة سياسة التعطيل الجارية
اليوم يف الحكومة .آمل يف ان يقوم وزير املال
قريبا بتوفري االموال ،رغم ان املوضوع يحتاج
اىل سلفة خزينة .سنقوم باتصاالت مكثفة مع
مصادر التمويل لتسهيل عملية النقل ،عىل ان
تجري التسويات يف مرحلة الحقة.

■ هل ستتمكنون من تصدير املوسم الحايل؟
□ نحن مجربون عىل ذلك ،ألن ذروة االنتاج
والتصدير تبدأ من الشهر التاسع وتنتهي يف
الشهر الحادي عرش.
■ هل تعتقد ان املنتج اللبناين بدأ يفقد اسواقه
العربية التقليدية؟
□ ال نستطيع القول ان املنتج اللبناين فقد اسواقه
التقليدية ،ألن له نكهة خاصة واسواقه موجودة
منذ بدء التصدير من لبنان ،اضافة اىل انه مطلوب
ومرغوب من املستهلك العريب ،وان الجالية
اللبنانية املوجودة يف الخليج العريب تستهلك
كميات كبرية من هذا االنتاج .بفضل مبادرات
خاصة ،تساعد حاليا عىل تسهيل عمليات االسترياد
من لبنان .املهم ان نبدأ .لكن اذا تأخر االمر مدة
سنة ،سنفقد طبعا تلك االسواق خصوصا وان
هناك َمن ينتظر ليحل محلك.
■ مثة َمن يردد ان البواخر التي ستنقل
املنتجات الزراعية ال تتمتع باملواصفات التقنية
املطلوبة؟ كيف سيحل هذا االشكال؟
□ لهذا السبب شددنا عىل طلب تقييم الرشكات
التي ستتقدم للحصول عىل حق النقل .الع ّبارات
التي ستستخدم للنقل هي “”ROROPASS
شاحنة مع سائق ،و ROROشاحنة من دون
سائق .لذلك علينا معرفة الخطوط البحرية
التي ستسلكها ،هل هي عرب بورسعيد او عرب
قناة السويس؟ اذ ان هناك اختالفا بني الخطني.
استطعنا الحصول عىل تسهيالت عدة خالل
الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة متام سالم
والوفد املرافق له ملرص ،وكنت يف عداده .نحن
نشكر االخوان املرصيني الذين سهلوا كل االمور
مبا يخدم التصدير ،ويخفف الصعوبات التي
نواجهها يف لبنان.
■ هل تم فرض رضائب معينة عىل عمليات
التصدير؟
□ طبعا ،مثة رضائب ورسوم ،اىل فرض رقابة
امنية مرصية عىل رتل الشاحنات التي ستمر
عىل الخط املمتد من بورسعيد اىل سفاجة
لتسهيل عبورها ،ألنها يف حاجة اىل اتفاق مل يكن
موجودا ،وقد تم تسهيل االمر.

اإلقتصاد في ظ ّل الفراغ
يشري الخرباء اىل ان لبنان يف ظل الفراغ السيايس امام مرحلة حساسة وجديدة.
البعض يراها انتقالية ،والبعض االخر مفصلية .لكن الجميع يتفق عىل انها صعبة
توجب اتفاق االطراف السياسيني لحامية ما بقي من ثقة اقتصادية.
للفراغ السيايس تأثري واضح عىل مفاصل االقتصاد والحياة العامة ،من ابرزها
القطاعات السياحية واالنتاجية .غري ان االمساك بالوضع النقدي ،وكذلك املايل،
ارىس نوعا من الهدوء يف النفوس القلقة ،واظهر مدى قدرة املسؤولني عىل كيفية
ادارة الوضع يف ظل االزمات.
انطالقا من هذه الثقة ،يبدو الوضعان النقدي واملايل بعيدين من املفاجآت.
يقول الخرباء ان ذلك كله يشري اىل ان اقتصاد لبنان يف حاجة اىل انهاء حال الفراغ
السيايس قريبا ،ألن  %31من شباب لبنان عاطل عن العمل ،والدين العام سيصل
اىل  %5،151نهاية عام  ،2015مع دين خارجي يصل اىل نسبة  %6،179نهاية
 .2015اىل ذلك الخطر املستمر الذي يهدد منو االقتصاد والذي لن يتخطى هذا
العام .%1
ولفت الخرباء اىل ان الخالفات السياسية عىل االستحقاقات املختلفة ،املمزوجة
بالتطورات الحاصلة يف املنطقة ،لن تكون قصرية املدى ،بل رمبا متتد اىل وقت
طويل ،وسيكون لها رضر كبري عىل االقتصاد الوطني وتراجع مجمل املؤرشات
االقتصادية .ويسجلون االيت:
العجز الكبري للاملية العامة نتيجة سوء االداء والهدر املستمر يف عدد من
القطاعات واالدارات.
عجز قطاع الخدمات.
االزمة املعيشية واالجتامعية مع الوجود السوري ،وتآكل االجور نتيجة التضخم
الذي مل يتوقف منذ سنوات.
تراجع املؤرشات الذي يكمن يف تراجع الصادرات الصناعية بنحو .%35
يضيف الخرباء ان كل املؤرشات مرتاجعة باستثناء القطاعني العقاري واملرصيف
اللذين يحافظان حتى االن عىل استقرارهام ،مع بعض املالحظات التي يذكرها
املسؤولون يف القطاع املرصيف حول رضورة تحييد هذا القطاع عن الخالفات
الداخلية ،يك يتمكن من االنرصاف اىل معالجة املحاوالت الخارجية للنيل منه ،مع
تحسن طفيف يف حركة املبيعات العقارية وخصوصا العقارات النائية يف املناطق
البعيدة من بريوت كالشوف والبرتون.
الوضع ال يحتمل االنتظار مع انحسار القدرة عىل متويل الرواتب واالجور للقطاع
العام ،اىل االزمات التي تهدد خزينة الدولة والقطاعات االقتصادية واالنتاجية يف
القطاعني العام والخاص من دون تفريق.
فهل من مستجيب؟
عصام شلهوب
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األقتصاد
■ اذا بقيت املعابر مقفلة ،هل يستمر
الدعم املحدد بسبعة اشهر؟
□ ندرس يف وزارة الزراعة خططا بديلة يف حال
استمر الوضع عىل الحدود السورية ـ االردنية
كام هو .وان مل يعد قامئا ،عىل الدولة اللبنانية ان
تضع البدائل لتصدير االنتاج مهام كلف االمر.
■ ما هي هذه البدائل؟
□ مثة توجه قد نعتمده هو رشاء اكرث من ع ّبارة
 ،ROROاو ضامن استئجار هذه الع ّبارات ،او
االعتامد عىل النقل الجوي يف مراحل مختلفة .ال
شك يف انها مشاريع حلول تخضع حاليا للدرس
يف الوزارة حيال كل عنارص هذه العملية.

■ ما حجم االنتاج املصدّر؟
□  %73من االنتاج اللبناين الذي يقدر بـ900
الف طن يوميا ،كان يصدر عرب الطريق الربية
اىل االردن والخليج العريب.
■ ماذا عن االتفاقات الزراعية التي ترعى تبادل
االنتاج ،وخصوصا مع االردن؟
□ اتفاق التيسري العريب هو الذي يحكم العالقة
بني الدول العربية .هناك اتفاقات ادبية تنظم
عمليات التصدير عندما يكون االنتاج يف ذروته
لدى الطرفني ،منها مثال انتاج البطاطا .يف حني
ان موضوع التفاح يختلف .اما بالنسبة اىل
املطار ،فتدخل يف املنافسة االسعار والجودة

ورسعة االنتاج والتصدير .عموما ،االتفاقات
موجودة والجميع يحرتمها ،مع االشارة اىل ان
املنتجات املستوردة مثال من االردن توقفت.
■ هل ان املنتجات التي تصدّر اىل الخارج
تفوق حاجة السوق املحلية؟
□ طبعا ال .لكن علينا التصدير حتى تتوافر
االموال للمزارعني .هناك انواع يجب ان تصدّر،
وهي تزيد عن حاجة السوق املحلية كالتفاح
مثال .لذلك نبحث اليوم عن اسواق وبدائل وانواع
جديدة ميكن تصديرها اىل االتحاد االورويب
وروسيا ،ونعمل عىل ازالة كل الصعوبات.
ع .ش

رئيس مجلس إدارة “إيدال”:
حماية موقع املنتج اللبناني في الخليج
بدوره رئيس مجلس ادارة “ايدال” نبيل
عيتاين رشح لـ“االمن العام” الخطوط
العريضة لآللية املقرتحة للصادرات الزراعية
عرب البحر ،وسبل االفادة منها.
■ اقر مجلس الوزراء دعم التصدير البحري.
ما ايجابيات هذا القرار؟
□ نسبة الصادرات اللبنانية اىل اسواق
الخليج والعراق تبلغ  %85من حجم
الصادرات ككل ،وخصوصا الزراعية منها
التي تبلغ نحو  400الف طن سنويا .من
هنا نرى اهمية هذه االسواق بالنسبة اىل
املنتجات اللبنانية .مع اغالق املعرب تعرضت
الصادرات لالرباك ،ونحن ندرس املوضوع
اليوم انطالقا من ثالثة اهداف:
االول ،واقع السوق املحلية بني العرض
والطلب وتوازنها منعا الختالل هذه املعادلة.
الثاين ،الحفاظ عىل صدقية املنتج تجاه
رشكائه اآلخرين يف بلد املقصد.
الثالث ،املحافظة عىل موقع املنتج اللبناين
يف تلك االسواق حتى ال يحتل من انتاج آخر
ينافس عىل نحو كبري لدخول تلك االسواق،
خصوصا من منتجات االتحاد االورويب
وروسيا وآسيا وافريقيا والدول العربية حتى.
لهذه االسباب نعمل عىل ايجاد الوسيلة
التي تساعد عىل املحافظة عىل اسواقنا
التقليدية .تجدر االشارة هنا اىل ان املنتج
اللبناين له مكانة وميزة داخل اسواق دول
الخليج ،لذلك ال نستطيع خسارتها .وقد
اعدت “ايدال” سلسلة من الدراسات عن
حجم االنتاج لكل االنواع وتوقيته ،فتبني
لنا انه كلام اقرتبنا من ايلول ازدادت وترية
الصادرات الزراعية .لذا متت املوافقة عىل
دعم التصدير عرب البحر مببلغ  21مليار لرية.
■ عىل ماذا يعتمد الخط البحري؟ ما هي
الوسائل املتاحة الستعامله؟

□ يتميز الخط البحري بوسيلتني :االوىل
الحاويات والثانية الع ّبارات التي تنقل
الشاحنات .وتبني لنا ان كلفة الوسيلة
االوىل اقل من كلفة الوسيلة الثانية .تاليا
ال تحتاج اىل الدعم .لكن العائق الوحيد
امامها انه ال ميكن تصدير كل االنتاج
الزراعي عرب الحاويات التي تستوعب
نوعا واحدا ،او عددا من االنواع .لكن
من مصدر واحد ،اضافة اىل تحمل طبيعة
النقل بهذه الطريقة .لذلك فان الوسيلة
الثانية هي النقل بواسطة عبارات RORO
او  ROPASSحيث تنقل الشاحنات مع
او من دون سائق يف اتجاه ميناء ضبا يف
السعودية ،او عرب ميناء سفاجة بواسطة
الطريق الربية .اال ان الحكومة املرصية،
السباب امنية ،متنع عبور الطريق الربية.
املفاوضات جارية حاليا بني الحكومتني
اللبنانية واملرصية لحل هذا املوضوع،
خصوصا وان اعتامد هذا الخط يوفر
بعض التكاليف .تبني ان الطريق الوحيدة
للتصدير ستكون مبارشة بني املوانئ
اللبنانية وميناء ضبا يف السعودية ،او ميناء
العقبة يف االردن ،مع ارتفاع كلفة النقل
التي اقر مجلس الوزراء دعم الفارق فيها
ما بني الخط الربي والخط البحري ،مع
ضامن عودة الع ّبارة اىل املوانئ اللبنانية
حتى يتم الدفع.
■ تسييل املرسوم اىل اموال يحتاج اىل
اجراءات قانونية .كيف ميكن تخطيها؟
□ وزير املال من الوزراء الذين وقعوا
املرسوم ،وهو ينتظر املرسوم للعمل مبوجبه
ورصف االموال املطلوبة.
■ مع انتظار رصف اموال الدعم يكون
املوسم الحايل للمنتجات الزراعية قد تح ّمل
الخسارة؟

رئيس مجلس ادارة “ايدال” نبيل عيتاين.

□ نحن جاهزون والقطاع الخاص جاهز،
والرشكات كذلك ،وننتظر االعالن عن بدء
التنفيذ.
■ ماذا عن املوسم الحايل؟
□ بدأ االنتاج حاليا ،واذا سارت االمور
طبيعيا ميكننا التصدير وانقاذ املوسم.
■ اىل كم ع ّبارة يحتاج تصدير املوسم؟
□ نحتاج اىل تصدير  200شاحنة اسبوعيا،
مبعدل  30شاحنة يوميا .هذا يعني ان ما
نحتاج اليه يصل اىل ثالث ع ّبارات ستؤمنها
رشكات املالحة وفق رشوط ومواصفات
مقبولة لضامن املنتج اللبناين وسالمة وسائل
النقل الربية .ال ميكننا املخاطرة بشاحناتنا
وانتاجنا باستخدام ع ّبارات ال تحمل
املواصفات املطلوبة.
■ ماذا عن ضامن هذه الع ّبارات؟
□ من الرشوط املطلوبة تأمني الباخرة مبا
تحمله من شاحنات وسائقني .يف حال وقوع
اي حادث ،عىل رشكات التأمني ان تكون يف
مستوى جيد وفق املواصفات التي تعتمدها
املديرية العامة للنقل البحري.
■ هل ميكن االعتامد عىل الخط البحري
مستقبال اذا نجحت هذه التجربة؟
□ نأمل يف ان يكون خط الع ّبارات مكمال
ومنافسا للخط الربي مع عودة السالم اىل سوريا.
ع .ش
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تلفزيون

بدأ مع مارون بغدادي وتألق على الشاشة الصغيرة

مجدي مشموشي :الدراما ...وما أدراك!

املمثل مجدي مشمويش.

استطاع حفر اسمه بني الصف االول من نجوم التمثيل يف لبنان .يكره كلمة «نجم»،
ّ
ويفضل عليها كلمة «ممثل» .يفتخر بانه قدّم اعامال كبرية ومهمة .لكنه يعرتف ايضا
بانه قدّم اعامال كثرية من اجل «لقمة العيش»
اكسبت السينام االيرانية واللبنانية مجدي
مشمويش مراسا مهنيا وتجارب مرتاكمة حملته
عىل التحدث بالفارسية حتى .مل يجدها عقبة،
اال انها اضافت بعدا يف ارتداء الدور الذي
يحبذه باستمرار صعبا ،يك يلج اليه.
■ البدايات يف فيلم «خارج الحياة» ()1991
مع املخرج اللبناين الكبري الراحل مارون

بغدادي الذي شارك وفاز الحقا بجائزة لجنة
التحكيم يف «مهرجان كان السيناميئ» .حدثنا
عن هذه املشاركة؟
□ انا اساسا خريج معهد الفنون الجميلة
واالخراج .آنذاك كنت اؤدي بطولة مرسحية
«العصافري» مع املخرج الكبري روجيه عساف
يف تسعينات القرن الفائت .كان هناك شخص
يص ّور يف اثناء التامرين ،مل نكن نعرف َمن هو.

الحقا طلب منا الخضوع لكاستينغ واخربونا
عن املوضوع ،بعد ذلك اختارين مارون للفيلم.
كان العمل يتحدث عن قصة حقيقية لقيام
لبنانيني بخطف مواطن فرنيس .كنت اؤدي
دور احد الخاطفني .شاركنا يومها يف «مهرجان
كان» وفاز الفيلم بجائزة .كان رمبا اول مشاركة
يل يف فيلم عاملي يف هذا الحجم والقيمة.
■ الحقا ،شاركت يف افالم كثرية ايرانية ولبنانية
وعربية .ماذا عنها؟ هل من مشاركات تشعر
بانها اثرت فيك كثريا؟
□ اجل .شاركت يف عدد من االفالم الكبرية
مثل «طيف املدينة» مع املخرج جان شمعون.

بالتأكيد ال انىس مشاركايت يف االفالم االيرانية.
شاركت مثال مع املخرج االيراين املعروف
مرتىض زمزم يف فيلمني مهمني هام «املراسل»
و«املوت االبيض» ،يفصل بينهام قرابة 12
عاما .كان اوالهام وهو ال يزال يف العرشين من
عمره ،وانا وافقت عىل تأدية دور البطولة يف
«املراسل» النني اعجبت بالدور فضال عن انه
كان فيلام جميال للغاية ،وقد تحدثت اللهجة
الفلسطينية يف ذلك الدور .كنت اؤدي دور
طبيب فلسطيني يعيش يف الضفة الغربية.
علام ان الفيلم ص ّور يف لبنان عىل اساس
انه يف الضفة .يعمل الطبيب يف مستشفى
حيث يكتشف بانه تتم رسقة اعضاء االرسى
والجرحى الفلسطينيني خالل املواجهات مع
العدو الصهيوين ،وتستخدم من الصهاينة.
البطل يف نهاية الفيلم يقرر تفجري جسده
والقيام بعملية ضد العدو .اما الثاين «املوت
االبيض» فقد تحدثت فيه بالفارسية .هنا قد
يعتقد بعضهم ان االمر سيكون صعبا للغاية،
اما انا فاعتقد ان املمثل قادر عىل تأدية اي لغة
طاملا انه يؤديها بحرفة ،وضمن لكنتها الخاصة.
كنت اسمع الجملة بلغتها االصلية ،بلكنتها
االم ،بعد ذلك اؤديها بالطريقة التي يجب ان
تؤدى .ليست هناك مشكلة مع اللغة ما دام
املمثل يعرف كيف يتعامل مع حرفته بطريقة
مبارشة اىل هذا الحد .يف املسلسل اللبناين
«قيامة البنادق» مثال ،اديت دور الضابط
الرتيك .كام تعلم هناك نوع من املبالغة كثريا
يف تأدية االدوار الرتكية .تجد املمثلني يجعلون
صوتهم اجش وينطقون الرتكية بطريقة
«ادب سيس» الشهرية مع تغليظ الصوت.
مل افعل ذلك .حاولت قدر االمكان تذ ّكر ان
هذا الرتيك يف النهاية يقرا القرآن ،وبعضهم
كانوا يحفظونه ،بالتايل يعرفون العربية ،وقد
املكسة ال
يتحدثونها بالفصحى ،او الفصحى ّ
اكرث وال اقل .بالعودة اىل االفالم التي انهكتني،
وال اتحدث عن االنهاك والتعب الجسدي
فحسب ،بل من ناحية التعب املرتبط بطبيعة
الشخصية نفسيا ،فهو فيلم «انسان رشيف»
للمخرج جان كلود قديس .يف املعتاد اتبنى
الطريقة الربيشتية يف التمثيل (نسبة اىل املعلم
املرسحي االملاين بريتولد بريشت) مبتعدا عن
الطريقة الستانسالفكية (نسبة اىل املرسحي

نقطة على السطر

كما "يقرأ" أوالدنا...
يكون املستقبل
االهل يف لبنان يهدون اوالدهم العابا عىل شكل اسلحة .كأن مشهد العنف املحيط
بنا ال يكفي .يهدونهم ايضا العابا ذكية احيانا تنمي الفضول والقدرة عىل التعاطي
مع العرص التكنولوجي .حسنا! يهدونهم العاب فيديو تعزز االدمان التكنولوجي
السطحي ،وقتل الوقت ،وان كانت مسلية ومتتص الطاقات العدائية الفائضة.
من دون ان ننىس ما يطالب به الصغار اهلهم اليوم من ادوات تواصل ،ووسائل
تكنولوجية والكرتونية ،ال مفر من تطويعها للتعامل مع العامل.
لكن ما نسبة االهل يف لبنان الذين يهدون بناتهم وصبيانهم  ...كتبا؟ نعم كتب
ومجالت .هذه "االدوات" املعرفية التي خ ّيل لبعضنا انها باتت من االشياء املنقرضة،
وتنتمي اىل زمن آخر ،مثل مطحنة النب اليدوية ...او "بابور" الكاز!
كال .الكتاب مل تبطل موضته ،وان جاءت وسائط جديدة لتسهل القراءة واالطالع
باشكال اخرى .اصال ما نسبة االوالد واملراهقني الذين يستعملون اليوم يف لبنان
الهواتف واللوحات الذكية ،والشاشات عىل اختالفها بدءا من الكمبيوتر ،للقراءة...
للسفر يف عامل الفكر واملعرفة واالبداع والخيال والثقافة ،للتواصل مع ما ينتج يف
هذا العامل من ابداعات وعلوم وافكار؟ نسبة قليلة جدا عىل االرجح ،وان مل نكن
منلك االحصاءات الالزمة بعد.
كال .الكتاب مل ميت ،ومل تنحرس الحاجة اليه ،مع كل االحرتام والتقدير للقرص
املدمج ،او رشيحة "يو اس يب" السحرية التي صارت حاملة مفاتيحنا ،او قالدة
يف رقابنا .ايقونة االزمنة ما بعد الحديثة :ازمنة التواصل الرسيع ،واالكل الرسيع،
والتفكري السطحي والرباغاميت ،ازمنة ال تتسع للمتع الروحية والذوق والخيال...
هناك الكتاب املسموع طبعا ،وهو يسهل االطالع ،ويناسب املترسعني والكساىل.
لكن الشخص الذي يقرأ ،يقرر عنا الحاالت واملشاعر ،ويؤ ّول املعاين املسترتة بدال
منا! هناك الكتاب االلكرتوين ،وهو اخرتاع هائل ،يسهل الحصول عىل املؤلفات
وتخزينها ...لكن هل سيحل مكان الكتاب حقا؟ الكتاب الورقي ،يف شكله ،يف
ملمسه ،يف رائحته ،يف غالفه الخاص ،يف البصامت والتعليقات عىل صفحاته ،يف
الندوب التي يرتكها الزمن عىل الورق؟
هذا نقاش آخر .لكن القراءة اساس بناء الحضارة واستمرارها وتطورها .مجتمع ال
يقرأ هو مجتمع آيل اىل زوال او تهميش ،او تبعية لقوى وحضارات اخرى تعرف
كيف تقرأ وتفكر وتنتج املعرفة وتوصل املعلومات .ان شعبا ال يقرأ شعب بال خيال،
وال ذوق ،وال مدنية ،وال قدرة عىل االبتكار واملبادرة ،واالنتامء اىل االنسانية التي
يبقى عىل قارعتها .ما يقرأه اطفالنا اليوم وكيفية قراءتهم له ،سيحددان مستقبلنا
وموقعنا من الحضارة ،وطبيعة مجتمعنا وتقدمه وقيمه واخالقه ،ومكانة االفراد
فيها ...لذلك ال ميكننا سوى ان نحيي اهل االدب الذين يكتبون لالطفال ،واملدارس
والوسائل االعالمية التي تحض الصغار والكبار عىل القراءة ،ودور النرش التي ما
زالت تنرش ادب االطفال .تحية خاصة اىل "دار قنبز" التي اطلقت مرحلة جديدة
يف صناعة كتب االطفال عىل قاعدة النص الجيد والرسوم واالبتكار البرصي .وقد
اطلقت اخريا مجلة دورية لالطفال ايضا باسم "قنبز" ،مي ّثل عددها االول حول تيمة
الطريان انجازا مدهشا فنيا وادبيا وتربويا.
سمري مراد
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الرويس قسطنطني ستانسالفسيك) .الطريقة
الربيشتية متيل اكرث اىل املبارشة /الفصل يف
العمل بني املمثل وعمله ،بالتايل يكون مسيطرا
عىل الشخصية ال العكس ،بينام تفرتض
الستانسالفكية الغوص يف الشخصية ،واحيانا
الذوبان فيها .اميل اىل الطريقة االوىل بالتأكيد.
ال ادخل اىل الشخصية اىل هذا الحد .اظل اتذكر
ان هذا «انا» واخذ الشخصية من «ذايت» ،من
ُ
اخذت
نفيس .لكن يف فيلم «انسان رشيف»
بالشخصية اىل درجة انها اتعبتني كثريا.
اندمجت فيها كثريا .بطل الفيلم اردين يعيش
يف لبنان ،تحدث معه قصة مرتبطة بالثأر
وسفاح القرىب وجرائم الرشف ،ومن هنا يبدا
رصاعه بني املوت والحياة .يغدو بطال بالنسبة
اىل عشريته بحكم انه مات دفاعا عن الرشف،
مع انه يف حقيقة االمر مل ميت .حني يعود،
يقررون اعادة دفنه من جديد يف مكان دفنه
االول .من هنا ،فان الرصاع يف شخصيته يكمن
يف انه ليس ميتا فيام هم مقتنعون بذلك ،حتى
اللحظة التي يقرر فيها ان يعود اليهم ويش ّكل
ذلك ازمة بالنسبة اليه واليهم .تلك الشخصية
معقدة جدا ومليئة بالتفاصيل النفسية التي
تحتاج اىل جهد كبري لتأديتها.
■ ُتن ّوع كثريا يف ادائك .تؤدي الكوميديا
والرتاجيديا وتجيدهام .هل هناك اختيار
شخيص؟
□ لذة العمل هي يف التنويع .اميل اىل االدوار
الصعبة واملع ّقدة وان كانت صغرية ،واقبلها
بكل رحابة صدر اذا اعجبتني .ال ابحث عن
النجومية ،وال اريدها ،وال احب تعبري «نجم»
بل انا «ممثل» اجيد حرفتي .ال مشكلة لدي
يف تأدية ادوار العشق والغرام ،مع انني اعتقد
بانه ليس وقتها حاليا .اؤدي االدوار التي
متتعني وامت ّيز بها .اجهد نفيس كثريا بالتعاون
مع املخرج والكاتب لتأدية افضل ما استطيعه.
■ ما هي مشاريعك الجديدة؟
□ استعد حاليا للمشاركة يف فيلمني مهمني.
االول مرشوع عاملي كبري ال استطيع التحدّث
عنه ،النه كام تعلم ال ميكن التحدّث عن
هذه االفالم الكبرية قبل ان تكتمل تفاصيلها
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الدراما سالح ذو تأثير
مخيف ،يمكن استخدامها
في املواجهات الثقافية
ضد االعداء
وضوابطها .اما الثاين فهو متوسط الطول
(حواىل  40دقيقة) ينتمي اىل نوعية االفالم
التي باتت تنترش اخريا يف الوطن العريب .االول
للمخرجة اللبنانية املقيمة يف فرنسا غاييل
فياض (اخراجها وتأليفها) ويتحدث عن عائلة
لبنانية مفككة لديها بنت صغرية تبلغ 12
عاما تهوى السينام .امها كانت تهوى السينام،
ومل تستطع ان تدخل اىل هذا العامل ،فتغرز
تلك املوهبة والهواية يف ابنتها .تؤدي دور
االم املمثلة اللبنانية املقيمة يف فرنسا دارينا
الجندي ،وكانت قد عادت خصيصا الجل تأدية
هذا الدور ،وهو دور مر ّكب وجميل يف الفيلم.
■ ما رأيك يف املسلسالت الحالية التي تر ّكز
عىل جامل البطالت اكرث من مواهبهن االدائية؟
□ للحقيقة انا ال احبذ االمر ،ودعني اعطيك
مثاال .فيلم  Falling in Loveلبطليه مرييل
سرتيب وروبرت دي نريو واحد من اهم االفالم
الرومانسية يف التاريخ ،وهو اكرب مثال حي.
البطالن ليسا خارقي الجامل .مع ذلك ،فإن
االداء والنجاح الكبري للفيلم يجعالننا نتأكد من
ان الشكل الخارجي ليس املقياس ابدا ،بل ان
االداء هو مقياس العمل وقوته .ايضا ،املخرج
الكبري يوسف شاهني احرض النجم احمد زيك
لتأدية بطولة فيلمه «اسكندريه ليه» .وقف
زيك امام النجمة نجالء فتحي امللقبة بالجوهرة
البيضاء وكانت يف عز نجوميتها .وقتها المت
الصحف املرصية شاهني عىل اختياره .لكن
مع ذلك ،كان زيك اكرث من رائع ،وقدّم اداء
بفرح غامر.
ال نزال حتى اللحظة نشاهده ٍ
قاعدة الجميل /الجميلة كرست يف مرص.
مثال نور الرشيف او يحيى الفخراين يأخذان
بطولة مسلسالت بأكملها ويحققان نجاحات
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كبرية من دون اعتامد عىل جاملهام .رمبا يف
خضم ما يحدث يف العامل العريب من تغيريات
سياسية وبشاعة وقسوة ،يحتاج املواطن اىل
جامل ورومانسية .لذلك ،تتم العودة اليهام يف
االعامل الدرامية .انا ارى الصورة كاملة ،وال
احاول رؤية الجانب السلبي من االمر فقط.
طبعا هذا ال يلغي نهائيا فكرة التسخيف
املوجودة بعض االحيان يف الدراما ،وهو امر ال
ميكن عدم الوقوف عنده .حني يفسد شخص
واحد ال مشكلة .ميكن تصحيحه .اما حني
يفسد ذوق عام ،فاملشكلة كبرية .لقد تحدثت
يف مؤمتر يف ايران قبل فرتة عن تأثري الدراما
عىل كل يشء .فاملسلسل يستطيع التأثري عىل
مجتمع بأكمله اكرث من برامج «التوك شو».
برامج «التوك شو» تالمس رشيحة معينة من
الناس ،بينام تؤثر الدراما عىل نحو اوسع ورمبا
اعمق .الدراما سالح ذو تأثري مخيف ،وعلينا
دامئا التنبيه اىل خطورة رسالتها واهميتها ،فهي
ميكن استخدامها يف املواجهات الثقافية ضد
االعداء .مثال مسلسل «فارس بال جواد» (بطولة
املرصي محمد صبحي) اعرتض عليه الصهاينة
كثريا ،وتحدثوا عنه كثريا حتى وصلت النقاشات
فيه اىل الكونغرس االمرييك لشدة تأثريه .كذلك،
هناك مسلسل «الشتات» (املقتبس عن كتاب
«بروتوكوالت حكامء صهيون») الذي ع ّرى
الحركة الصهيونية واظهرها يف وضوح .للدراما
دور مهم يف اي تقديم حضاري من اي نوع.
■ مرسحيا قدمت اكرث من  15عمال .حدثنا
عن اقرب االعامل اىل قلبك؟
□ مرسحية مع املخرج واملؤلف املعروف
احمد قعبور وفرقة «السنابل» .مغناة لالطفال
بعنوان «حبات الرمان» يف مثانينات القرن
املايض .كنت ال ازال يومها تلميذا وقد احببتها
للغاية .هناك مرسحيات اخرى اثرت يب مثل
املرسحيات العبثية املجنونة ،وهذا اخطر
انواع املرسح .اذكر مرسحية «رصاصة طائشة»
للدكتور رئيف كرم .استوحيت مام حدث معه
يف واقعه ،فهو تع ّرض لرصاصة من قناص ابان
الحرب االهلية ،فاصابته يف حذائه .املرسحية
من اهم االعامل التي عملت فيها.
س .م
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على الخشبة

سمير مراد

الشاعر الذي يكتب "مع الشعب"

يحيى جابر :بيروت خشبتنا األخيرة

مزيج من اشياء كثرية :ممثل ،مخرج ،كاتب ،صحايف ،شاعر ،اعالمي .يعرتف بأنه مل
ٌ
يعد يريد ان يكون صحافيا ،و"يعتذر" لنفسه عن قضائه سنني يف عامل الصحافة.
يقول انه "مرسحي" ،وان "شباك التذاكر" اعظم امتحان .يريد أن يجمع الشعب
اللبناين ويع ّرف بعضه اىل بعض
دخلت مرسحية يحيى جابر "بريوت ...الطريق
الجديدة" عامها الثاين عىل خشبة "مرتو املدينة".
ينظر اليها عىل انها صورة مدينة ال يريد ان
يفارقها .يكتب لها عىل الورق وعىل الخشبة .ها
هو ُيعد لعرض جديد يتمحور حول العاصمة
ايضا .يروي يحيى جابر يف حوار مع "االمن العام"
تجربته مع هذا املكان.
■ حدثنا عن بداياتك مع عامل الثقافة والفنون؟
□ درست املرسح يف معهد الفنون يف الجامعة
اللبنانية .اتذكر املرسحية االوىل التي شاركت فيها
اداء كانت مع فرقة "نوح ابراهيم" الفلسطينية
التي كانت تقيم يف منطقة الفاكهاين .كذلك
عملت مع فرقة تابعة للحزب الشيوعي آنذاك.
كنت اكتب املرسح وامثل .وقتذاك كنت متوقفا

املرسحي والشاعر يحيى جابر.

عن الدراسة لسنوات .الحظت انني اهملت
موهبتي .لذلك قررت العودة اىل الدراسة من
جديد .اسوأ ما قد يعرتض املرء ان يهمل موهبته،
فذلك يقتله من الداخل والخارج .املوهبة يجب
ان تراعى وتحرتم .عىل املوهوب ان يكون عارفا
مباهية موهبته ومبارشا يف تعامله معها.
■ هذا يقودنا اىل عملك االخري "يا يحيى جابر خذ
الكتاب بقوة" .انت متيل اىل املبارشة والوضوح يف
تعاملك مع الجمهور .ال تحاول اخفاء يشء ،كام
ال تحاول ان تبتعد عن الجمهور ابدا.
□ نعم انا معلن .اجد انه حني تعرتف ،فانت
تتطهر .من اجمل ما قدمته الثقافة املسيحية
للعامل االعرتاف ،فهي تعني التطهر .من خالل
عميل املرسحي هذا الذي كتبته وعرضته قبل

خمس سنوات تقريبا ،وساعيد عرضه هذا
الشهر بطريقة جديدة ومختلفة ،د ّر ُ
بت نفيس
عىل اشياء اخرى .حرضت اشياء جديدة القولها.
انا تغريت منذ املرة السابقة .هذه املرة اردت
ان اج ّرب املرسح بشكيل الحايل .حاولت ان
اصعد اليه ،اعجبني ادايئ ،فاستمررت .العمل
عبارة عن مونودراما اؤدي بطولتها ،حيث
احيك عن حيايت وذكريايت .اعطي تجربتي
الذاتية .رويت معظم سيئايت وحكيت عن
تجربتي وتحواليت السياسية والعنف املنزيل
الذي مارسته يوما ما .من خالل تعريتي ذايت،
اعري املشاهدين معي .اردت ان اقول لهم،
هذا انا بكل خطاياي واحد منكم ،ومثلكم،
وانا انتم بشكل او آخر.
■ ماذا يختلف املرسح عند يحيى جابر عن
الجلسة العادية املعتادة مع االصدقاء مثال؟
□ املرسح يختلف جذريا .املرسح هو الدخول
يف مرحلة رعب .فعليا ميألين الرعب كلام فكرت
يف انني اريد ان اصعد اىل خشبة املرسح .هذا
الرعب الذي ميدين بهرمونات مختلفة ،يتحول اىل
طاقة محركة كربى تدفعني اىل الكتابة واالنفعال
والتمثيل واالداء عىل املرسح .الخوف هنا نوع
من الدفع املعنوي الذي يجعلني اريد ان اؤدي
افضل ما لدي ،وابقى مشحوذ التفكري تجاه عميل
وانتبه اىل تفاصيله للغاية .هذا االرتجاف لحظة
تحقيق الهدف يجعلني ارتاح يف نهاية املطاف،
مهام كانت النتيجة :النجاح او الفشل .الشخص
الذي ال ميتلك خوفا انسان بليد .انا مع لعبة
الخطر املعنوي ،مع الشجاعة ،مع ان يتحدى
االنسان نفسه كثريا.
■ ما هو االختالف بني مرسحيتك "يا يحيى جابر
خذ الكتاب بقوة" ومرسحيتك االخرى "بريوت...
الطريق الجديدة" التي بدأت عرضها قبل سنتني
وال تزال مستمرا بها حتى اليوم؟
□ االختالف جذري .لكن بالطبع ميكن االشارة

اىل ان املرسحيتني هام من متثيل بطل واحد ،اي
ما يسمى مونودراما .املرسحية االوىل نابعة يف
بساطة من ذاتيتي وداخيل .اما الثانية فتصوير
ملنطقة معينة هي الطريق الجديدة ،تيضء عىل
هذا الشارع ذي التأثري العميق يف حياة املدينة.
كان يف بساطة قلب املدينة النابض ،حيث كنت
تجد العامل باكمله حولك :املوريتاين والصومايل
واملرصي والسوري واللبناين والفلسطيني كلهم
يف شارع واحد .انا اتحدث عن تاريخ املنطقة
باكملها .يف املرسحية االوىل ،احاول ان اتحدث عن
تجربة يحيى جابر .يف الثانية احاول التحدث عن
تجربة شارع ومنطقة باكملها .الفارق بالتأكيد
كبري للغاية ،وال ميكن املقارنة بينهام .فهام اصال
من نوعني مرسحيني شديدي االختالف.
■ هل كنت تحاول ان تصنع مرسحا مناطقيا
مثال؟
□ اعتقد انني كنت احاول ان اع ّرف اللبنانيني
بعضهم اىل بعضهم .ال يعرف بعضهم بعضا حتى
اللحظة .هذا ما اعتقده .استعملت عنوانا فاضحا
ومبارشا هو "بريوت ...الطريق الجديدة" .خالل
املرحلة السابقة ،تعرضت هذه املنطقة لنوع من
القولبة ،فوضعت يف اطار طائفي معني .حاولت
ان اقول للجميع :تعالوا يك تروا الطريق الجديدة
كام هي عىل حقيقتها .كثريون ممن اتوا لرؤية
املرسحية صدموا .مل يتوقعوا انهم ال يعرفون عن
هذه املنطقة اىل هذا الحد .كثريون من الناس
خرجوا يقولون هؤالء مثلنا ،ونحن مثل هؤالء
الناس يف تلك املرسحية ،ويف الطريق الجديدة .اما
بالنسبة اىل املرسح املناطقي ،فانا بدأت التحضري
ملرسحيات عن مناطق اخرى.
■ يف "بريوت ...الطريق الجديدة" ،قدمت شابا
كان يف تجربته االوىل عىل خشبة املرسح .حدثنا
عن زياد عيتاين يف هذه التجربة ،هل كان صعبا
العمل معه؟ كيف اخرتته مثال؟
□ زياد ميتلك خامة الحكوايت اساسا ،وهو ما شدين
اليه يف البداية ،وقد دربته مدة سبعة اشهر قبل
ان اتركه يقدّم املرسحية .هذا التدريب املتواصل
تخللته بعض املفارقات .مثال ،مل اخربه ابدا انه
سيكون بطال وحيدا عىل املرسح ،ومل اخربه بأن
املرسحية مونودراما .طوال الوقت كنت اقول له
ان دوره صغري ،وان هناك ابطاال آخرين .بالتأكيد

زياد عيتاين يف مرسحية "بريوت ...الطريق الجديدة".

"خذ الكتاب بقوة"
مونودراما احكي فيها
عن حياتي وذكرياتي
وتحوّ التي السياسية
كنت احاول امتصاص الخوف من قلبه .شيئا
فشيئا ،بدأت اطلب منه ان يؤدي هذا الدور
وذاك .كنت بذلك اع ّوده عىل كل االدوار التي
سيؤديها وحده الحقا عىل خشبة املرسح ،وقد
بقي زياد مصدقا هذه الرواية حتى الشهر االخري
قبل عرض املرسحية .يف النهاية يس ّبب املرسح
رهبة شديدة .لذلك ال ميكن التعامل معه بخفة.
من جهة اخرى زياد هو ابن املنطقة ،اي ابن
الطريق الجديدة .انا استفدت كثريا من حكاياته
وقصصه التي يرويها عنها .هذه القصص كنت
آخذها واعمل عىل مرسحتها يك تصبح جاهزة
للتطبيق مرسحيا .ساهم زياد بهذه الطريقة ايضا
يف املرسحية.
■ هل ميكن ان نعترب ان هذا هو املرشوع
املرسحي ليحيى جابر؟

□ نعم ،بالتأكيد هذا هو مرشوعي .بدأت به منذ
تسعينات القرن املايض عرب مرسحيتي "ابتسم
انت لبناين" التي بقيت تعرض سنتني هي االخرى.
انا اؤمن بااللهام ،لكنه يشكل  20يف املئة فقط
من العمل .انت يف حاجة اىل العمل بجهد وكل
قوتك .ال تستطيع ابدا ان ال تعطي العمل وقته،
وتتكل فقط عىل االلهام .انا اخرج من املنزل
تسجل كل ما
يوميا افكر يف هذا العمل ،عيوين ّ
يحدث من حويل .عقيل يعمل بكل طاقته عىل
الفكرة نفسها .يف النهاية ،هذا املرشوع يتطلب
جهدا مستمرا .من هنا اعمل عليه بكل طاقتي.
مرسحي الذي اقدمه مرسح خاص اىل حد .ال
اعتمد فيه اال عىل متوييل الذايت وعىل شباك
التذاكر .شباك التذاكر امر شديد االهمية بالنسبة
ايل .انه مقياس مدى نجاحك الفعيل .الناس لن
يأتوا اىل مشاهدتك اذا كان عملك سيئا .من
جهة اخرى ،ال اريد ان اعتمد عىل جهات ممولة
تفرض ع ّ
يل امالءاتها وآراءها .اريد ان اكون حرا يف
مرسحي .اقول ما اريده وكام اريده وال يحددين
يشء .انا اعيش من هذه املهنة .سابقا عملت يف
الصحافة .أنشأت مجالت ومطبوعات .اما اليوم،
فانا اعتذر عن السنني العرشين التي قضيتها يف
مهنة ال تشبهني ،وليست انا.
■ ماذا عن مرسحيتك "بريوت فوق الشجرة"
التي تعمل عليها حاليا؟ انت مسكون كمرسحي
مبدينة بريوت؟
□ انا مخلص ملدينة بريوت ،فهي تجمعنا
جميعنا .هي مدينة تجتاحك ،تضمك ،ترضبك،
تصدمك ،تربيك ،تعلمك .هي تعطيك اكرث من
عرشين شعورا يف لحظة واحدة .صنعت ذكريايت
وصنعتني .لذلك نعم انا مخلص للغاية ،واحب
هذه املدينة كثريا .لقد جربت ان ابتعد عنها
واسكن يف اماكن اخرى ،لكن ليس هناك من
عاصمة عربية تستطيع تعبئة هذه املكان يف
داخيل .كذلك احب شارع الحمرا كثريا ،فانا ابن
هذا الشارع ايضا .بالعودة اىل املرسحية ،تحيك
عن عالقة بريوت كمدينة بالعواصم االخرى من
خالل الناس الذين ميرون بها .البطولة ستكون
من نصيب زياد عيتاين من جديد ،لكنه لن يكون
وحيدا .بل سيشاركه فيها جامل عبدالكريم
وارشف الشويل .كالهام يؤديان ادوارا اساسية.
املرسحية من كتابتي واخراجي.
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كتاب الشهر

نسا ٌء عاديات في دراسة ميدانية:
يجترحن املعجزة كل صباح
بني االدب والفلسفة والفقه بون شاسع مل يقدّم صورة وفية وحقيقية عن املرأة
وحياتها الواقعية يف املجتمعات العربية .انطالقا من ذلك ،ذهبت الباحثة اللبنانية
نجالء حامدة اىل حاراتنا وشوارعنا وبيوتنا لتخرج بسري نساء عاديات .كتابها
«عدس وكافيار :سري نساء يعشن يف لبنان» ،يجمع شهادة  25امرأة يقمن يف
ويفصل تجربتهن يف الحياة
لبنانّ ،
ماذا نعرف نحن حقا عن النساء يف مجتمع
ذكوري بطريريك تقليدي ،يضع املرأة يف
قالب محدد وادوار نيطت بها منذ قرون؟
ماذا نعرف عن الحياة اليومية لهؤالء
النساء؟ عن معاناتهن؟ كيف يعشن؟ كيف
يواجهن املشكالت؟ هل يتخطينها؟ كيف؟
صحيح ان االدب والفلسفة نقال صورة عن
املرأة .لكن هل هي واقعية حقا؟ مثال ،يف
الحضارة االسالمية ،وضع الغزايل حدودا
لفضائل املرأة يف كتابه «قضايا املرأة بني
التقاليد الراكدة والوافدة» ،فاورد ان هناك
«واحدة للمرأة بينام للرجل  999واحدة».
يف االدب املعارص ،ميكن االستدالل عىل
الروايئ املرصي نجيب محفوظ .يف غالبية
اعامل عميد الرواية العربية ،نرى ان
النامذج التي اوردها عن املرأة هي بطالت
اخرتن مبلء ارادتهن الوقوع يف الخطأ.
صحيح ان سري النسويات والكاتبات
واملناضالت والناشطات الرائدات مألت
مكتباتنا من هدى الشعراوي يف مرص ،اىل
نظرية زين الدين يف لبنان .لكن هل هؤالء
يعمم عىل املرأة العربية حقا؟
هن منوذج َّ
من هذا التساؤل ،ذهبت الباحثة اللبنانية
نجالء حامدة اىل حاراتنا وشوارعنا وبيوتنا
الفارهة والفقرية عىل السواء ،لتخرج بسري
نساء عاديات كأي امرأة او أم او شابة
نصادفها يف الشارع كل يوم .كتابها «عدس
وكافيار :سري نساء يعشن يف لبنان ــ بناء
الذات ومدى فعاليتها وفرادتها» الذي صدر

اخريا عن «الدار العربية للعلوم نارشون»،
اكبت عليه الكاتبة منذ عام  .1998بدأ
االمر كاتفاق عقد بني حامدة وجمعية «نور
ـ جمعية املرأة العربية يف بريوت» و«نور
ـ جمعية املرأة العربية يف القاهرة» من
اجل اعداد دراسة من سري شفوية لنساء
عربيات من لبنان وسوريا ،واالضاءة عىل
خصائص متيزهن واساليبهن .بعد حواىل
 15سنة ،عادت حامدة اىل العمل ،مصممة
عىل تنفيذه .استندت اىل منطلقات محددة
يف دراستها تلك ،اولها اغفال سري الرائدات
من النساء ،بل ارادت ان تكون الصورة
التي يعكسها الكتاب ممثلة الكرب عدد من
نساء املجتمع .عليه ،اختارت الكتابة عن
نساء عاديات من «موزاييك من الثقافة
والطبقات االجتامعية ومن بيئات تراوح
بني االرستقراطي والربجوازي والفقري (اي
من الكافيار اىل العدس) وبني املديني
والقروي والبدوي ،من مناطق متعددة
من لبنان وجواره» .طبعا ،اختارت مناذج

ذهبت املؤلفة الى
حاراتنا وشوارعنا وبيوتنا
الفارهة والفقيرة ،لتخرج
بسير نساء عاديات

فريدة نوعا ما من النساء .هن نساء
تحدين ظروفهن والعواقب التي واجهتهن
من اجل انقاذ عائلتهن واالستمرار .اضف
ان جميع النساء اللوايت التقت بهن حامدة
باستثناء آمال ومنى ومي (صاحبات «كوخ
الصبايا») ،تجاوزن الستني من عمرهن
وهن يقمن يف لبنان .ما يجمع هؤالء
النسوة انهن «ميثلن امناطا دالة ومشوقة
ومتكررة يف املجتمع».
حواىل  25امرأة من الطوائف والطبقات
االجتامعية املختلفة التقتهن الكاتبة،
فرسدن لها مسارهن ودربهن الشائك يف
الحياة .لكنهن ايضا ق ّدمن يف هذا املسار
الصعب صورة وفية عن املرأة التي تتحدى
الظروف يف سبيل عائلتها ومستقبل اوالدها.
بعضهن يتمتعن بطريقة تفكري تقليدية
ال تصطدم مع مجتمعهن البطريريك،
واخريات تحدين املنظومة الذكورية
وواجهنها من اجل تحقيق مبتغاهن.
هكذا ،نتع ّرف مثال اىل زهرة (اسم مموه)
ابنة صور التي حكم عليها القدر بالهجرة اثر
الحرب االهلية يف لبنان وعيش حياة شاقة بني
غينيا حيث انجبت اوالدها وابيدجان حيث
اسست رشكتها .يف ابيدجان ،بدأت مساعدة
زوجها يف معمل االلبان الذي اسسه ،اىل ان
استقلت تدريجا واقامت رشكة تأمني نجحت
وكربت ،وبات اثنان من اوالدها يديرانها
اليوم فيام عادت هي اىل ارض الوطن .رغم
انها تحمل مواصفات املرأة املستقلة ،اال ان
زهرة توافق متاما عىل كل القيم واملعتقدات
التي يغرسها املجتمع الذكوري يف الفرد .هي
مثال ضد تعليم البنات ومتكينهن ماديا .ترى
ان تعليم البنات مسؤول عن تحدي املرأة
زوجها وهجرانه عند اول هفوة او مشكلة.
حتى انها زوجت بناتها باكرا جدا ،فالعائلة
هي االهم بالنسبة اليها.

الحرب عنرص اسايس يف تغيري اقدار النسوة
اللوايت ضم الكتاب شهاداتهن .نتع ّرف
اىل رندة الفلسطينية التي نزحت مع
اهلها من حيفا اىل لبنان عىل اثر النكبة،
وحصلت عىل الجنسية اللبنانية قبل ان
تتز ّوج بأملاين .تنتمي اىل االرس املسيحية
البورجوازية يف فلسطني ،وقد تلقت تعليام
مرموقا يف بريوت .بعد تنقلها يف مؤسسات
عدة بعد دراسة السكريتاريا ،رست يف
رشكة تلفزيون املانية حيث تعرفت اىل
زوجها والرت العاشق للرشق االوسط،
فتحابا وتزوجا .النتيجة كانت ان والرت
املوظف يف قسم االخبار يف القناة وصاحب
امليول االنسانية والجرأة يف التعبري ،اكب
مع زوجته عىل انجاز وثائقيات تيضء عىل
احقية القضية الفلسطينية ،وعىل الظلم
الالحق بالفلسطينيني جراء مامرسات
االحتالل الوحشية .بفضل هذه الوثائقيات
نجح الثنايئ يف تعريف الرأي العام الغريب
عىل زاوية اخرى من الرصاع العريب ـ
االرسائييل ،وتقديم رواية مضادة ملا تقدمه
وسائل االعالم الغربية .فساهام يف خدمة
القضية الفلسطينية وترويجها يف املنابر
الغربية .ك ّرست رندة نفسها وحياتها
وطموحاتها يف خدمة زوجها وخدمة قضية
وطنها يف املقام االول .ورغم ان الوثائقيات
حملت توقيع زوجها فقط ،اال ان رندة ال
ترى يف ذلك اي ضري ،حتى انها واصلت
الحفاظ عىل تركة زوجها بعد رحيله
بسبب املرض ،وظ ّلت تعمل يف الظل راضية
وهانئة ومكتفية ،وشاعرة باالمتالء والرىض
عام تساهم فيه.
كذلك االمر بالنسبة اىل الفلسطينية هالة
التي كان والدها وعمها ناشطني يف مقاومة
االحتالل االرسائييل .استقرت هالة وزوجها
يف امريكا بدءا من عام  .1981هناك كتبت
روايتها االوىل «امرأة من النارصة» التي
ع ّرفت مبسقطها الذي صار محتال .القت
هالة محارضات وندوات يف كنائس وجوامع
ومدارس حول القضية الفلسطينية .وهي
اليوم تواظب عىل كتابة مدونة عىل
االنرتنت.

غالف الكتاب.

كانت للحرب ايضا الكلمة الحاسمة يف
مسار «فتاة» .الشابة املتحدرة من وادي
النصارى يف سوريا ،تزوجت رغام عنها
عندما كانت ال تزال قارصا وسافرت مع
العريس امليسور الحال إىل الكويت .هناك،
عاشت مع زوجها وشقيقيه تخدمهم ملدة
عرش سنوات كاملة .عانت «فتاة» كثريا يف
املغرتب ،اذ دخلت املستشفى ثالث مرات
واعتربت ان جاملها كان سبب شقائها ،اىل
جانب شوقها اىل اهلها.
بعد عرش سنوات ،عادت «فتاة» مع ولديها
اىل سوريا فيام ظل زوجها يف الكويت وكانت
تزوره عىل فرتات .بذلك ،متكنت العائلة
من توفري املال لرشاء بيت واراض زراعية يف
قرية زوجها يف سوريا ،ورشاء شقة وتأسيس
ميني ماركت يف حمص .خالل زيارة الزوج
لسوريا يف عيد الفصح اصيب بذبحة قلبية
وقىض عىل الفور ،تاركا لـ«فتاة» مسؤولية
رعاية الولدين .موت الزوج قلب شخصية
«فتاة» من امرأة مطيعة ورقيقة اىل كائن

كتاب يضع تحت مجهر
النقد والتحليل واقع املرأة
العربية من معايشتها
وتجربتها وخبرتها

آخر مستقل ومص ّمم ميسك بزمام حياته
وحياة اوالده .اذ تابعت وحدها معامالت
حرص االرث ،وبتصميم قاطع يف ان ال
تس ّهل االمور من طريق دفع االكراميات
والرىش .مل تعد «فتاة» تستشري احدا يف
شؤون عائلتها ،وصممت عىل رصف املال
لتعيلم ابنها البكر الكومبيوتر ،رغم اعرتاض
اعاممه .وقد نال ابنها وظيفة جيدة يف
الكويت مكنته من مساعدة اهله ماديا،
كام تابع درجة املاجستري بتشجيع من
والدته .اما ابنتها فتعيش اليوم يف بريوت
وتعمل لدى منظمة االمم املتحدة يف
وظيفة تعنى بالسوريني الذين هربوا اىل
لبنان من اتون الحرب يف بالدهم ،وهي
مخطوبة لزميل أملاين ،ما سيسهل هجرة
العائلة اىل املانيا الحقا.
تلك مناذج قليلة نوردها من هذا الكتاب
الذي يسري عىل خطى هؤالء النسوة
«العاديات» اللوايت يجرتحن االعجوبة كل
يوم ،بنضاالتهن ومعاناتهن ،وتحديهن
الظروف ،ومواصلتهن الدرب الشاق الذي
رسمته لهن الحياة .فامذا تخرب هذه السري
عن شخصيات صاحبتها؟
تخصص الباحثة نجالء حامدة الجزء االخري
ّ
من كتابها لتفصيل هذا السؤال .تتعمق يف
االدوار العائلية التي لعبتها النسوة ،ومدى
فاعليتهن يف تحدي ظروفهن الصعبة
ومواجهتها ،واالستقالل والفرادة اللتني
متتعن بهام وفقا لطبقتهن االجتامعية
والتعليم الذي حصلن عليه ،وانتامءاتهن
الطائفية.
لعل الجزء االهم يف الكتاب هو هذا الفصل
بالتحديد ،ألنه يضع تحت مجهر النقد
والتحليل واقع املرأة العربية انطالقا من
معايشتها وتجربتها وخربتها ،فنكتشف
«عوامل جديدة ورؤى عدة عن االنوثة
والرجولة ،عن عالقة النساء بالحداثة،
عن االمومة وادوار النساء التقليدية،
عن الوطن ومعنى الحرية .رؤى وتجارب
تحضنا عىل مساءلة السائد واملتوقع» ،عىل
حد تعبري االكادميية والناشطة النسوية
املرصية هدى الصدة.
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معرض
رضوان عقيل

املكتبات
واجهة املكتبات
واجهة
■ امام فنان تشكييل ناجح ،او كاتب بارع ،او
رجل اعامل مبدع ،يقف كثريون منا حائرين
حول تلك الوصفة السحرية الذي جعلته عىل
ما هو عليه ،بينام نحن ش ّلنا الخوف وقلة
الثقة بالنفس ،فنعزو كل هذا النجاح اىل
موهبة الشخص التي قد نفتقر اليها نحن.
لكن ذلك ليس اقتناع التشكييل الربيطاين رود
جودكينز .الفنان واملحارض املقيم يف لندن،
"غي فكرك"
اصدر منذ سنتني كتابه املهم ّ
الذي نقلته "دار الساقي" اخريا اىل العربية (ترجمة امني عليا) .يدحض
هذا الكتاب كل الذرائع التي قد يسوقها الفرد هربا من قبول التحدي
وتحقيق احالمه ،اذ يقدّم  57عادة من عادات اهم املبدعني يف العامل:
من فرقة "بيتلز" املوسيقية اىل اينشتاين ،ومن الكاتب االنكليزي الشهري
تشارلز ديكنز اىل الفنان البرصي داميان هريست.
يظهر الكتاب ان غالبية املبدعني ليسوا سوى اناس عاديني ،مييزهم
عن غريهم اميانهم بأنفسهم فقط .سيع ّلمنا رود جودكينز كيف نطلق
ابداعاتنا الكامنة داخلنا ،مشريا اىل اهمية الرتكيز وعدم انتظار االلهام،
وكيفية تحويل الفشل اىل نجاح.
■ عن دار "هاشيت انطوان" ،صدرت الباكورة
الروائية لسندس برهوم .يف "عتبة الباب"،
تدخل الكاتبة والباحثة السورية يف عمق
الوجع الذي مزّق بالدها منذ اكرث من اربع
سنوات.
تطرح االسئلة التي تؤرق كل سوري مل ينغمس
يف وحل هذه الحرب .لعلها تحفر عميقا بحثا
عن مخرج حالها ،يف ذلك حال جميع االمهات
الباحثات عن وسيلة لحامية اطفالهن ...فهل
يكون الرحيل عن الوطن خشبة الخالص الفعلية؟
■ يُع ّد كتاب "تاريخ مرص يف القرون الوسطى"
لستانيل لني بول من اهم االعامل التي صدرت
عن تلك الفرتة التاريخية ،ويدرك اهميته
الباحث املتخصص يف تاريخ مرص االسالمية،
كام يستمتع به القارئ املثقف والعادي عىل
السواء.
يُنظر اىل العمل عىل انه من املؤلفات القليلة
التي تعالج تاريخ مرص االسالمية منذ الفتح
العريب االسالمي ملرص سنة  641 - 639حتى
دخول العثامنني سنة  .1516هذا العمل املهم انتقل اخريا اىل لغة الضاد
عن "الدار املرصية اللبنانية" برتجمة احمد سامل سامل وتحقيقه وتعليقه،
ومراجعة امين فؤاد سيد وتقدميه.

■ ما طرحه ماكس فيرب ()1864 - 1920
يف كتابه املرجعي "السيادة :االقتصاد
واملجتمع" اسس لـ"مفهوم اجتامعي
واضح للسيادة" .وهو ما جعله ينفرد
عن بقية معارصيه من رجال الحقوق
واملؤ ّرخني وعلامء االجتامع .تط ّور مفهوم
السيادة يف مستهل القرن العرشين
عرب السجال الذي جرى آنذاك بني فيرب
ومعارصيه من رجال القانون واملؤ ّرخني
وعلامء االجتامع الذين اكبوا عىل ايجاد منوذج للسيادة ،ميكن
الترشيع له بصفة عقالنية.
كتاب ماكس فيرب ،الباحث الذي ارىس ما بات يعرف بعلم االجتامع
الفهمي ،وعلم االجتامع الديني ،انتقل اخريا اىل العربية عن "املنظمة
العربية للرتجمة" (ترجمة محمد الرتيك).
■ تحت عنوان "رسائل اىل موالنا" (دار
نلسن) ،اصدرت الشاعرة سناء البنا ديوانها
الجديد .العمل الذي يعد االصدار الثاين
للشاعرة اللبنانية ،كناية عن رسائل شعرية
ذات نزعة تصوفية ّ
لعشاق النوع من
القراء.
■ احدث عدوان متوز  2006صدمة لدى
جرناالت وقادة واالمنيني الكبار يف كيان
العدو االرسائييل .منذ ذلك الحني ،اكبوا عىل
دراسة الواقع الجديد وكيفية حامية الكيان
العربي من "االخطار" الجديدة يف ضوء
هذه التحوالت .كتاب "العقيدة االمنية
االرسائيلية وحروب ارسائيل يف العقد االخري:
دراسات لجرناالت وباحثني ارسائيليني كبار"
(ارشاف وتحرير احمد خليفة ،اعداد
رندة حيدر) يتضمن دراسات ومقاالت بقلم جرناالت وباحثني كبار
مختصني يف الشؤون االمنية االرسائيلية .يتمحور العمل حول ثالثة
مواضيع رئيسية متداخلة :االول نشأة العقيدة االمنية االرسائيلية
ومرتكزاتها االساسية ،وما طرأ عليها من تطورات وتعديالت بفعل
عوامل متعددة ونتيجة الدروس املستخلصة من حروب ارسائيل ضد
لبنان وقطاع غزة يف العقد االخري ،الثاين االخطار والتحديات التي
تواجه ارسائيل يف ضوء التهديدات الناجمة عن االضطرابات التي
تجتاح املنطقة العربية ،الثالث تقويم مجريات حروب ارسائيل يف
السنوات العرش االخرية ونتائجها وتحليلها.

لوحات تحاكي األرض ومنحوتات ناطقة

 500فنان في تظاهرة سمبوزيوم رأس املنت

يف اوائل حزيران افتتحت جمعيات بلدة
رأس املنت وانديتها ،برعاية ال محدودة
من املجلس البلدي« ،سمبوزيوم »2015
للرسم والنحت واملوزاييك والخط
والتصوير .تحتفل بهذا العرس منذ عام
 ،2000ويشرتك فيه ابناء البلدة من
اعامر مختلفة .مثة «دينامو» يحرك
هذه النشاطات يرتدد اسمه عىل السنة
الجميع هو الفنان والنحات الشيخ صالح
نبا الذي نذر حياته ومستقبله لرفع اسم
رأس املنت ،ترافقه اينام حل .ينسق اعامل
السمبوزيوم ويتوىل االتصال بالجميع
ومواكبة تفاصيل هذا املهرجان السنوي،
ويجهد لوضع اسم بلدته يف الئحة الفنون
العربية والعاملية ،وقد احالها مرسحا
متنقال يف فضاء مفتوح عىل الفنون
واالبداع.
َمن مير يف الشارع الرئييس يف البلدة
ويجول يف احيائها الداخلية املتعرجة
وازقة حاراتها ،تستوقفه الرسوم ولوحات
املوزاييك املثبتة عىل عرشات جدران
املنازل التي يتسابق اهلها عىل وضعها،
فضال عن منحوتات صقلتها ايد ناطقة
من روسيا ودول اوروبية وعربية.
متتاز البلدة برتبة غنية تعج بالصخور
تصلح للنحت ،وموجودة بكرثة يف الكروم
وعند املنعطفات عىل الطرق .مل يكتف
السمبوزيوم ومشاغله باحجار البلدة ،بل
يتم استرياد رخام من الحجم الكبري من
ايطاليا.
ينهمك نبا وخليته بالسمبوزيوم الذي
افتتح اعامله الرامية اىل تزيني رأس
املنت وجذب اكرب عدد من السياح اىل
ربوعها ،للحفاظ عىل بقاء اهلها يف
ديارهم واستمرار العيش فيها .يغسلون

صالح نبا امام منحوتة.

احجارها بالعرق والدموع .ينقل االجداد
واالباء هذه االمانة اىل االوالد واالحفاد،
تعب
يف اشارة اىل التشبث بارضهم التي ّ
عن جامل طبيعتها املصحوب بطيبة
عائالتهم وحسن استضافتهم ،حيث ينزل
الرسامون والفنانون يف ربوع فنادقهم
وبيوتهم .متتد اقامتهم اىل نحو شهر،
يوفرون لهم وسائل الراحة واالطعمة
البلدية ،حتى بات اسم رأس املنت يرتدد
عىل شفاه قامات فنية كبرية.
تفاخر وزارة الثقافة برعاية املهرجان
الجاري .حرض فنانون من سوريا واالردن
والسعودية وفلسطني والعراق ،اىل زمالء
لهم من فرنسا وايران وتركيا وارمينيا
وايطاليا .جهزت لهم اللجان املختصة
يف السمبوزيوم ادوات الرسم والنحت،
وكل ما يحتاجون اليه المتام لوحاتهم
ومنحوتاتهم الصخرية ،يك تزين ـ

بحسب نبا ـ صالونات املجلس البلدي
واملؤسسات التعليمية والصحية يف
البلدة ،ناهيك بعيادات االطباء.
يشري نبا لـ"االمن العام" اىل ان فنانني
من اكرث من دولة يشاركون يف نشاط
هذه السنة .مثة تعاون مفتوح مع
معهد الفنون يف الجامعة اللبنانية ،اىل
جامعات خاصة .السمبوزيوم مفتوح
امام املتخرجني واالساتذة واعضاء نقابة
الفنانني ،وتوزع فيه شهادات تقديرية
للمشاركني .يشارك فيه ايضا ضباط
وعنارص يف املديرية العامة لالمن العام
واملديرية العامة لقوى االمن الداخيل
يحرتفون الرسم .اىل عرشات هواة من
القرى املجاورة .ويتم التعاون مع اتحاد
بلديات املنت زائدا مدينة عاليه .بدورها
موسيقى الجيش ال تغيب عن هذا
النشاط الذي يشغل البلدة وجوارها
طوال الصيف.
ووفق نبا يشارك يف السمبوزيوم نحو 500
فنان سريسمون  500لوحة من املواضيع
االنطباعية والكالسيكية والتعبريية
والتجريدية والواقعية «وسيكون االضخم
يف لبنان» ،وسيعمل النحاتون عىل انتاج
 50منحوتة يف قياس  50سنتيمرتا اىل 5
امتار.
ُيختتم يف اواخر ايلول برعاية وزير
الثقافة رميون عريجي يف قرص االونيسكو
بتكريم الفنانني املشاركني .وستنقل
اللوحات واملنحوتات اليه ،ليتمكن
اكرب عدد من الزوار اللبنانيني والعرب
االطالع عىل هذه االعامل التي ال يعارض
املنظمون توزيعها عىل بلديات ومراكز
ثقافية ورسمية ،بعد موافقة املجلس
البلدي يف رأس املنت والفنان نفسه.
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تغذية

اعداد دائرة املعاينات والعالج

الفوائد الصح ّية للتوابل
أكثر من أن تُعد
للتوابل قامئة واسعة من الفوائد الصحية :قادرة عىل مكافحة العدوى ،تعزيز جهاز
املناعة ،تخفيف االلتهابات ،الحد من انتشار الرسطان ،تقوية القلب والعظام،
الحفاظ عىل الجلد ،ازالة السموم من الجسم ،فقدان الوزن ،زيادة الشهية ،تحسني
الهضم ،حامية الفم ،املساهمة يف نظام غذايئ صحي ،توازن الهورمونات .اىل عدد
ال يحىص من الفوائد املهمة
ال شك يف ان لالنواع املختلفة من التوابل اهمية
مميزة يف مأكوالتنا واطعمتنا ،كونها تشكل سدا
منيعا يف وجه االمراض العادية ،وتؤدي دورا
فاعال يف الحد من االمراض املستعصية.
يف اآليت عرض لفوائد كل من انواعها:
• البهارات (كالبهار االبيض) :مهدئة مسكنة
مضادة لاللتهابات .اثبتت الدراسات انها تساعد
عىل الحد من انتشار امراض الرسطان وتحصني
الفم واالسنان ومنو العظام ،واملساعدة عىل

عملية الهضم وتعزيز جهاز املناعة وخفض
ضغط الدم.
• بذور اليانسون :مطهر يحتوي عىل مواد
مضادة لالكسدة .تحسن هذه البذور الجهاز
الهضمي وتشكل مصدرا للفيتامينات واملعادن
مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس ،وتساعد عىل
تعزيز جهاز املناعة وتحسن نوعية الجلد.
• ورق الغار :من التوابل املعروفة يف انحاء
العامل .يساعد عىل محاربة الرسطان وتعزيز

املناعة وحامية الفم واالسنان ،ويعطي رونقا
وجامال للشعر وليونة للجلد ،ويساهم يف تحسني
وظائف الجهاز العصبي.
• الفلفل االسود :ايضا من التوابل االكرث شيوعا يف
العامل .يحتوي عىل عنارص تساعد عىل تخفيف
االلتهابات والغازات الزائدة ،ويحسن عمل
الجهاز الهضمي وتنظيم التفاعالت االنزميية
( ،)enzymesوالسيطرة عىل معدل ضغط الدم
و الحامية من امراض الرسطان ألنه يحتوي عىل
مواد مضادة لالكسدة.
• نبات او بذور الكرب ( :)capersسعراتها
الحرارية منخفضة جدا .تحتوي عىل املغذيات
واملركبات املضادة لالكسدة والفيتامينات.
تحد من مرض الرسطان وتعزز املناعة وتقوي
االوعية الدموية ،وتساعد عىل خفض مستويات
الكوليسرتول الضار يف الدم .كذلك توفر الكثري
من الفيتامينات واملعادن كالفيتامني  Aوفيتامني
 Kوالنياسني والريبوفالفني والحديد والنحاس.
• بذور الكمون :تساعد عىل تحسني عملية الهضم
والحد من االمساك وخفض نسبة الكوليسرتول
الضار يف الدم .تقلل من الغازات وتقاوم االمراض
املختلفة مثل الرسطان .كذلك تحسن ضغط
الدم ،وتوفر مصدرا صحيا للريبوفالفني ()B2
والنياسني ( )B3والحديد والنحاس والكالسيوم
والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك واملغنيزيوم.
• الهال :تشمل فوائده الصحية املساعدة
عىل عملية الهضم والحد من التشنجات،
وانخفاض ضغط الدم وزيادة االيض يف الجسم
( .)metabolismيحتوي ايضا عىل عدد من
الفيتامينات واملعادن ،مبا يف ذلك فيتامني B2
والنياسني وفيتامني  Cوالحديد والبوتاسيوم.
• الفلفل الحر :بعض الناس ال يستطيعون تحمل
تناول الفلفل الحر .لكنه مفيد صحيا ولديه
القدرة عىل تنظيف الجيوب االنفية ،ويساعد
عىل الوقاية من الرسطان ،وانخفاض ضغط الدم
وااليض يف الجسم ( ،)metabolismوتنظيم

النشاط الهورموين .االهم يف ذلك محاربة
السموم واالمراض املنتقلة عرب العملية الجنسية
نظرا اىل خصائصه املضادة لالكسدة.
• القرفة :من التوابل املفضلة يف انحاء العامل.
تساهم يف التخفيف من االلتهابات واالالم،
وتحد من الغازات وتحسن صحة القلب والعيون
والجلد ،وتساعد عىل بناء عظام قوية وتكافح
االمراض الرسطانية.
• القرنفل :له طعم قوي جدا .يحتوي عىل مواد
مضادة لالكسدة وااللتهابات ،ويعترب مطهرا
ومخدرا .كذلك يحتوي عىل عدد من املركبات
العضوية التي تساعد عىل الحامية من مرض
الرسطان وتعديل دقات القلب وتوازن السوائل
يف الجسم وتنظيم عملية الهضم.
• بذور الشمر :معروفة منذ مدة طويلة بقدرتها
عىل تنظيم حركة االمعاء ،والوقاية من الرسطان،
والحد من التقدم يف السن الحتوائها عىل مواد
مضادة لالكسدة وزيادة النشاط االنزميي
( .)enzymesمصدر كبري لعدد من الفيتامينات
واملعادن ،مبا يف ذلك النحاس والحديد والكالسيوم
والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك واملغنيزيوم.
• بذور الحلبة :رغم عدم شعبيتها عىل الصعيد
العاملي ،تحظى بشعبية كبرية وفاعلة يف الثقافات

اآلسيوية .لديها القدرة عىل تحسني عملية الهضم
والحد من االمساك ،وخفض مستويات الكوليسرتول
الضار يف الدم ومستويات االنسولني ،وتنظيم
مستويات السوائل يف الجسم .كذلك تحتوي عىل
املعادن التي تشمل النحاس والحديد والبوتاسيوم
والكالسيوم وحامض الفوليك والفيتامينات مثل
فيتامني  B6وفيتامني  Aوفيتامني .C
• الفجل الحار :نوع من التوابل يساهم يف زيادة
التبول والحد من االلتهاب وتهدئة االعصاب،
والوقاية من الرسطان وتحسني عملية الهضم،
وتعزيز الجهاز املناعي ومنع االصابة باالمراض
الجنسية الحتوائه عىل عدد من املركبات املضادة
لالكسدة .يزيد عدد الخاليا الحمر يف الدم
ويساعد عىل تعديل دقات القلب وضغط الدم.
• بذور الخردل :تحتوي عىل مركبات عضوية،
وزيوتها مفيدة للصحة .تشكل مصدرا رائعا
للفيتامينات  Bالتي تعترب رضورية لتحسني نظام
اعضاء الجسم .تخفض مستويات الكوليسرتول
الضار وتحسن صحة االسنان وتعزز الدورة
الدموية .متنع االصابة بالرسطان وتقلل من
عالمات الشيخوخة املبكرة.
• جوزة الطيب :مصدر كبري ملضادات االكسدة
والفيتامينات واملعادن الرضورية لصحة

االنسان .ميكنها محاربة االلتهابات الفطرية
( ،)champignonsوتعترب منشطا جنسيا .كام
تحسن عملية الهضم ونوعية الجلد ،وتخفف
من الغازات وتقوي بصلة الشعر .تقلل من
فرص االصابة باشكال مختلفة من الرسطان.
• الزعفران :يشمل الكاروتينويد الذي يساهم يف
تعزيز صحة جهاز املناعة وتكوين الخاليا الحمر.
يكافح االلتهابات ويحسن املزاج ويساعد عىل
النوم .يزيل التشنجات وينظم النشاط الهرموين.
كام يقلل من ضغط الدم الحتوائه عىل البوتاسيوم.
• التمر الهندي :تحظى هذه التوابل يف جنوب
آسيا بشعبية كبرية نظرا اىل قدرتها عىل تحسني
االوعية الدموية وتقوية الرشايني ،وتنظيم عملية
الهضم والوقاية من الرسطان .كذلك تخفض
نسبة الكوليسرتول يف الدم ،وتساهم يف بناء
عظام قوية وتزيد نشاط الدورة الدموية ،وتنظم
النشاط االنزميي يف الجسم.
• الفانيليا الفاصوليا :تحتوي عىل مجموعة
واسعة من املركبات الكيميائية التي تفيد
الصحة .اظهرت الدراسات التي اجريت عىل
حبوبها انها تعدل ضغط الدم وتخفض معدل
دقات القلب ،وتهدئ االعصاب وتنظم االيض يف
الجسم ،وتساعد عىل النوم وبناء عظام قوية.
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مقال

رياضة
رئيس نادي السالم زغـرتا:

هدفنا املنافسة على اللقب وتجربتنا اآلسيوية ناجحة

شكلت مشاركة فريق السالم زغرتا يف كرة القدم يف كأس االتحاد اآلسيوي تحديا
جديدا له ،يف اول مشاركة يف مسابقة قارية .رغم خروجه من الدور االول ،متكن من
تحقيق نجاحني فني واداري ،وحصد ثالث نقاط ،بعدما خاض مباريات االياب عىل
ارضه وبني جمهوره

 -4تأمني مصادر متويل للنوادي التي تعتاش
من مصادر جهات خرية وجهات سياسية.
 -5رسم الدخول اىل املباراة كان يف املوسم
املايض عرشة االف لرية ،ويف املوسم املقبل
تراجع اىل خمسة االف ،والواقع اننا اذا كنا
نريد تطوير اللعبة يجب ان نرصف عليها.
■ هل انتم راضون عن حلول الفريق يف املركز
السابع يف ترتيب بطولة الدوري؟
□ راضون اىل حد ،وكنا نتمنى ان نكون
بني فرق النخبة ،لكن مشاركتنا يف املسابقة
اآلسيوية اخذت الكثري من وقتنا وجهدنا عىل
حساب نتائجنا يف الدوري .فريقنا فتي ،ومعدل
اعامر العبيه غري مرتفع ،ومل يكن لدينا فرق
فئات عمرية ،ومنذ مثان سنوات نحن نعمل
عىل تفعيل اكادمييتنا لتخريج العبني ينتمون
اىل النادي وليس اىل املادة ،ويدافعون عن
الوانه باخالص.

رئيس نادي السالم زغرتا االب اسطفان فرنجيه.

الحلول يف املركز السابع ضمن الرتتيب العام
لدوري كرة القدم يف املوسم املايض ،دفع
ادارة نادي السالم زغرتا اىل اجراء “نفضة”
فنية وادارية ،بدأت بتحويل النادي مؤسسة،
واستكملت بتعيني مدرب جديد وتغيري جذري
يف الالعبني االجانب ،وتعديالت يف بعض املراكز،
واستقدام العبني جدد واالستغناء عن آخرين.
حاورت “االمن العام” رئيس النادي االب
اسطفان فرنجيه عن واقع الفريق والتحديات
التي واجهته.
■ كيف تقيم مستوى دوري املوسم املايض؟
□ الدوري يحتاج اىل الكثري من الجهد والعمل
عىل تطويره وتحسينه ،واالتحاد املسؤول

عن اللعبة مدعو اىل اتخاذ قرارات جريئة.
النوادي بدورها مطالبة بتحمل مسؤولياتها،
واال فاملستوى سرياوح مكانه حتى ال نقول قد
يرتاجع؟
■ ما السبيل اىل رفع املستوى الفني؟
□ مثة خطوات عدة ،ابرزها:
 -1االحرتاف مثل كل دول العامل ،والجدية يف
التعاطي مع بطوالت الدرجات الدنيا والفئات
العمرية.
 -2منع املدربني غري الكفيني وغري الحائزين
شهادات من تويل مهامت تدريبية ،خصوصا يف
فرق الفئات العمرية.
 -3تطوير االكادمييات ودعمها من االتحاد.

■ كيف تصف تجربة املشاركة االوىل للفريق
يف كأس االتحاد اآلسيوي؟
□ ناجحة اىل حد .تعلمنا اشياء مل نكن نعرفها
سابقا .اكتسبنا خربة ،وخضنا مباريات جيدة،
ولعبنا عىل ارضنا يف املرداشية ،وهذا انجاز
وهدية لجمهور السالم يف الشامل وكل لبنان.
كذلك فتحنا بابا يف العالقات مع االتحاد
اآلسيوي ،وحققنا ثالث نقاط يف اول مشاركة
لنا ،بينام هناك فرق عريقة تشارك منذ سنوات
ومل تحقق سوى نقطة واحدة.
■ كيف تقيم مستوى التحكيم يف الدوري؟
□ كل االحرتام والتقدير للحكام املحليني .لكن
عىل االتحاد العمل عىل رفع مدخول الحكم
ومستواه الرتبوي واالجتامعي .يف الدول
املتقدمة ،الحكم من النخب االجتامعية،

طبيب ،مهندس وغريها من املهن الحرة .لذا
عىل االتحاد تقديم الحوافز الستقطاب حكام ال
يتأثرون بأية عوامل لها عالقة باملباراة.
■ هل فريقكم مستهدف؟ ملاذا؟
□ لسنا مستهدفني ،وال اؤمن بنظرية الفريق
الضحية يف نهاية املوسم الذي ال يكون محصنا.
لقد َظلمنا ُ
وظلمنا من دون اخطاء مقصودة.
بعض الحكام يخافون من فرق ،والسالم زغرتا
فريق يخاف منه الحكام.
■ ما حجم املسؤولية التي يتحملها املدير
الفني السابق الهولندي بيرت مندريتسام؟
□ النتائج ليست وليدة مدرب سابق .املدرب
مندريتسام كان يف موسمه االول مختلفا عن
املوسم السابق ،حيث بدا شبه مكتف وهذا ما
ازعجنا .وهو مل ينفذ الطريقة التي نفذها يف
موسمه االول ،وتحديدا يف املسابقة اآلسيوية.
■ هل اخطأت االدارة يف بعض خياراتها؟
□ طبعا ،االدارة التي ال تخطئ غري موجودة.
كام ان بعض الالعبني مل يقدموا ما كان منتظرا
منهم ،مثل طه دياب الذي مل يقدم شيئا
للفريق ،اضافة اىل بعض الالعبني الذين مل
يكونوا يف املستوى املطلوب يف آسيا .االخطاء
وليدة قلة الخربة والترسع خصوصا يف امللف
اآلسيوي ،حيث سعينا اىل تقديم االفضل،
واستقدمنا بعض االسامء التي متلك خربة لكنها
خذلتنا ،وحملها الفريق بدال من ان تحمله.
■ من اتخذ قرار االستغناء عن هداف الدوري
املهاجم االرجنتيني لوكاس غاالن؟
□ نحن ال نستغني عن الالعب االجنبي
بسهولة .قدمنا عرضا ماديا لغاالن ورفعناه من
 10اىل  15يف املئة ،لكنه نكث بتعهده بأنه لن
يلعب يف لبنان اال لفريق السالم ،واختار عرضا
من ناد آخر .مع ذلك احرتمنا خياره ومل نرغب
يف الدخول يف مزايدة مع النادي املعني.
■ ملاذا اخرتتم التعاقد مع املدرب الفنزوييل
من اصل سوري لؤي صالح بوكرم؟

مصير الرياضة اللبنانية
في مهب الريح!
منذ فرتة غري قصرية ،خرج اىل العلن مجددا يف صورة مفاجئة ملف
التالعب واملراهنات .لكن هذه املرة عرب معلومات جديدة عن
تورط العاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد ،بعد كرة القدم
التي دين فيها سابقا  24العبا واداريا وعوقبوا بنسب متفاوتة ،من
دون الكشف عن تفاصيل اضافية.
عودة هذا امللف اىل دائرة الضوء ،جاء من خالل معلومات نسبت
اىل ناشطني محليني وخارجيني عن وثائق ،احالها جهاز دويل اىل
القضاء اللبناين تضمنت اسامء العبني واداريني وحكام ومدربني
ومسؤولني كبار متورطني يف رشاء املباريات ،منذ سنوات طويلة،
وتحوم من حولهم الشبهات من دون ادلة ظاهرة ،حتى بات لبنان
ارباح طائلة غري مرشوعة.
ارضا خصبة لالحتيال وتحصيل
ٍ
نعم .الرياضة اللبنانية تعاين من التالعب واملراهنات ليس
يف االلعاب الجامعية فقط ،بل يف بعض االلعاب الفردية ايضا.
وهذا يستدعي ويوجب عىل الجهات املختصة العمل رسيعا عىل
محاربتها قبل استفحالها يف املوسم املقبل الذي بات عىل االبواب.
يف املراهنات ،ال يتوقف االمر عىل نتيجة املباراة فحسب ،بل
يتعداها اىل الرهان احيانا عىل عدد الركالت الركنية املحتسبة يف
الشوط االول او الشوط الثاين ،وعدد البطاقات الصفر يف الشوط
الثاين ،او اسم مسجل اول هدف يف املباراة ،كام يف كرة السلة
وعدد الرميات الثالثية املسجلة وفارق النقاط ،وايضا يف الكرة
الطائرة حول عدد االشواط والرضبات الساحقة ،ويف كرة اليد عدد
رضبات الجزاء والخروج بعقوبة الدقيقتني وغريها.
لبعض العصابات وسطاء يف الداخل يراوح حضورهم يف اللعبة
بني العبني وفنيني واداريني ونافذين يستغلون عالقاتهم املبارشة
بالالعبني ،لفرض نتيجة تصب يف مصلحة الرهان .عدد العصابات
االساسية الناشطة حاليا بني  30اىل  50عصابة تحمل هوية آسيوية،
اكرثها تأثريا يأيت من ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند.
معالجة املوضوع قبل انطالق املوسم يف االلعاب الرئيسة ،قد
يقلب االوضاع رأسا عىل عقب .اال ان املرجو من نتائجه االيجابية
تصحيحها ،وابعاد الرياضة اللبنانية عن آفة املراهنات املدمرة التي
لو كتب لها مواصلة سريها ،سيكون مصري الرياضة اللبنانية يف
مهب الريح.
نجيب نصر
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□ قررنا اختيار مدير فني اجنبي خبري
يتقن العربية ليتمكن من التواصل الجيد
مع الالعبني .مل يقترص العقد مع لؤي عىل
التدريب ،بل طلبنا منه استقدام مدربني
مساعدين للياقة البدنية وحراسة املرمى.
الفضل يف هذه الخطوة يعود اىل صديق
النادي املغرتب موندو ابيش الذي نصحنا بلؤي
كونه يعرفه عن كثب .الخطوة جاءت بعد
اقتناع راسخ بأن املدربني العرب مل يكونوا يف
املستوى املطلوب.
■ هل املهاجم االوروغواياين رافاييل خورخي
الربيت فليتاس قادر عىل سد الفراغ الذي قد
يرتكه غاالن؟
□ نتوقع من رافاييل ( 24عاما) ان يكون
افضل من غاالن وفق ما شاهدناه منه.
خصوصا انه ومواطنيه العب االرتكاز راوول
اندريس تاراغونا ليموس ( 28عاما) واملدافع
هايرباين نيك رويس دياز ميرنفينو ( 22عاما)،
لعبوا سابقا معا يف فريق واحد .لنا ملء الثقة
بأن عطاءهم للفريق سيكون افضل بكثري من
السنوات السابقة.
■ هل من تغيري عىل صعيد الالعبني املحليني؟
□ ال نزال نتفاوض مع البعض لضمهم ،وقد
نستغني عن البعض اآلخر ،وتتوىل هذه
املهامت اللجنة الفنية بادارة حنا بشارة
اسكندر.
■ ماذا عن موازنة الفريق يف املوسم املقبل؟
َمن مي ّوله؟
□ ترتاوح املوازنة بني  700الف ومليون دوالر،
وتتأمن عرب بعض الرشكات واملؤسسات الراعية
ورجال اعامل من فاعيل الخري ،ومستشفى
سيدة زغرتا ،اضافة اىل نشاطات داعمة مثل
العشاء السنوي ومهرجانات متنوعة توفر
بعض املدخول لصندوق النادي الذي بدأ
يضع االسس لنظام مؤسسايت عرب تعيني نبيل
ضاهر مديرا له ،ووسيم عوض مديرا للمنشأة
الرياضية ،اضافة اىل بعض االجراءات التي
تنظم عمل اجهزته والسري قدما نحو االحرتاف
الفني واالداري.

ملف التالعب واملراهنات
خطير جدا ،ومعالجته جديا
عبر محكمة خاصة بالرياضة

■ هل يعترب نادي السالم زغرتا محسوبا عىل
جهة سياسية؟
□ اطالقا .بل هو بعيد كل البعد من السياسة
رغم انه يحظى بدعم السياسيني جميعا .من
موقعي كخوري رعية ورئيس للنادي ،اقول ان
الرعية تحتضن النادي وتهتم به ،وهو ينتمي
اليها وليس اىل اي جهة اخرى.
■ البعض يتساءل ماذا يفعل رجل دين يف
رئاسة ناد؟ كيف يوفق بينها وبني خدماته يف
الرعية؟
□ الرسالة الرياضية ليست بعيدة من الرسالة
الدينية ،ونحن نعترب الرياضة مدرسة يف
االخالق تبعد الشباب عن االعامل السيئة،
وتبني احالمهم وصداقاتهم ،وتبث فيهم الروح
الرياضية واملحبة وااللفة ،وهذه كلها رسائل
تدخل ضمن التعليم الديني .لذا فإن كل رجال
الدين يشجعون عىل مزاولتها.
■ ما تأثري رئيس تيار «املردة» سليامن فرنجيه
عىل النادي؟
□ تأثري كبري طبعا ،كونه من الداعمني االول
واملساهمني الكبار يف انجاز املنشأة الرياضية
للنادي .وهو يتابع اخباره باستمرار مثل كل
ابناء زغرتا ،ودعمه متواصل ومستمر من خالل
نجله طوين الذي تسلم كأس لبنان يف املوسم
املايض وسط احتفال زغرتا باللقب .نحن يف
صدد توسيع املنشأة عرب بناء فندق واقامة
برك للسباحة الستضافة معسكرات .كذلك
نسعى اىل تشكيل فريق كرة قدم للسيدات
وفريق اللعاب القوى.
■ ماذا يعني حصول العب الفريق الكس

بطرس عىل جائزة افضل العب ناشئ؟
□ كانت مثابة رسالة اىل الالعبني بأن الجدية
وااللتزام يقودان اىل النجاح ،ورسالة اىل االهل
بأن كرة القدم رياضة مفيدة ولها حوافز ،وال
ينبغي التعامل معها او مع النادي باستهتار
واستهزاء .الكس العب منوذجي يأيت يوميا من
الكورة اىل التمرين يف املرداشية ،من دون تذمر.
■ تعولون عىل اكادمييا النادي يف كرة القدم،
متى يصبح الفريق يف حال اكتفاء ذايت ومعظم
العبيه من خريجي االكادمييا؟
□ االهتامم باالكادمييا دائم ومستمر يف
ارشاف مدربني يحملون اجازات من املانيا
ومن االتحادين اآلسيوي والدويل .نتمنى ان
نصل يف السنوات االربع املقبلة اىل تشكيلة
معظمها من خريجي االكادمييا ،رغم علمنا
املسبق باستمرار الحاجة اىل التعاقد مع
العبني يف بعض املراكز من خارج االكادمييا.
■ ما هي اهداف الفريق يف املوسم املقبل؟
□ طموحنا ،يف حال ظهر العبونا االجانب
يف املستوى الذي نطمح اليه ،املنافسة عىل
اللقب خصوصا وان الالعبني املحليني ال
ينقصهم يشء.
■ ماذا عن ملف التالعب واملراهنات الذي
اثري اخريا؟
□ ملف خطري جدا ،ويجب طرحه ومعالجته
بطريقة جدية عرب محكمة خاصة بالرياضة.
يف املوسم املايض حامت شكوك كثرية
حول نتائج بعض املباريات ،ولدينا اعرتاف
مسجل من العب ابلغنا الجهات املختصة يف
االتحاد به ،ومل يحرك احد ساكنا .املطلوب
تغيري بعض االنظمة ووضع اخرى جديدة
مواكبة للعرص.
■ هل انت مطمنئ اىل مستقبل كرة القدم
يف لبنان؟
□ كرة القدم ليست شيئا عابرا يف حياة الناس.
ال نستطيع وقف حلم طفل او موهبته ،بل
يجب ان نبقى نناضل حتى يعيش هذا الحلم.
ن .ن
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رياضة اليخوت في لبنان:
التكاليف باهظة واملساعدات معدومة

نجيب نصر

ينبثق اصل كلمة يخت ( )yachtمن اللغة الهولندية ،وتكتب ( )jachtاي الصيد.
متيزت اليخوت االملانية بالخفة والرسعة ،واستخدمت يف سالح البحرية بهدف
حامية املياه االقليمية االملانية .لجأ ملك بريطانيا تشارلز الثاين اىل استعامل
احد هذه املراكب للعودة من هولندا اىل بريطانيا عام  ،1660واطلق عليه اسم
«ماري» ()Mary

رئيس االتحاد اللبناين لليخوت ادمون شاغوري.

حتى عام  ،1950كانت اليخوت تصنع من مادة
الخشب .اما الكبرية منها فتصنع من املعدن ،علام
بأنها باتت تصنع حاليا من مواد "الفيرب غالس".
لكن الخشب ال يزال االكرث استخداما يف صنع
اليخوت التقليدية ،الباهظة الثمن التي يقتنيها
االغنياء.
تختلف اليخوت مبواصفاتها من حيث الحجم
والقوة والرسعة .وهي نوعان :اليخوت الرشاعية،
ويخوت املحركات.
رياضيا ،شاركت اليخوت يف كل الدورات االوملبية
منذ عام  1900باستثناء دورة عام  .1904كانت
اليخوت املعتمدة صغرية الحجم ،والسباقات تقام

لقوارب من احجام متنوعة االشكال واالوزان .اما
مراكب االبحار ،فضمت لسنوات عدة االساطيل
الكبرية واساطيل التجارة .اما السفن الضخمة
ذات السواري الطويلة واالرشعة املتموجة،
فكانت تبحر وتسافر اىل كل انحاء العامل ،قبل ان
تحل مكانها البواخر يف بدايات القرن العرشين
لسببني :عسكري وتجاري.
بعد الحرب العاملية الثانية اصبحت احجام
اليخوت ومواصفاتها اكرث دقة ،وبدأت تسلك
طريقها اىل البطوالت واملسابقات العاملية .اقترص
عدد اليخوت املستخدمة يف املسابقات االوملبية
عىل خمسة فقط .علام ان تطوير رياضة االبحار

مل يبدأ اال حني فقدت السفن الرشاعية اهميتها
التجارية.
تتضمن االجزاء الرئيسية لقارب االبحار الرشاعي
"الجسم" ،ويطلق عىل القسم االمامي منه اسم
القوس ،و"الكوثل" عىل القسم الخلفي اي مؤخرة
السفينة .اما السواري فهي القوائم التي تدعم
االرشعة ،وتشمل اذرع التطويل والعوارض التي
ميدد عليها رأس الرشاع .دور االرشعة يكمن يف
تثبيت الرشاع الذي يكون عادة هو االكرب عىل
القارب ،مع حبال االرشعة والسواري املستعملة
يف قوارب االبحار.
تصنف القوارب الرشاعية وفق احجامها ووضع
ارشعتها وترتيب سواريها ،ومثة انواع عدة من
االرشعة والسواري .من اكرث االنواع املألوفة من
القوارب "اليوناريج" و"السلوب" ،وهام مركبان
رشاعيان يتميز كل منهام بسارية واحدة،
و"اليول" وهو مركب رشاعي يعتمد عىل
املجاديف ،و"الكتش" من السفن ذات الساريتني،
و"السكونة" مركب رشاعي يضم ساريتني او
اكرث .معظم القوارب الصغرية هي عادة من نوع
"السلوب" .اما القوارب االكرب املستخدمة يف
الرحالت عرب املحيط ،فانها غالبا ما تكون من نوع
"اليول" او "الكتش" او "السكونة" ،وذلك لتجزئة
منطقة االبحار اىل اجزاء اصغر ميكن التحكم بها.
القوارب الرشاعية صنفان ،اطواف ويخوت .االوىل
تستعمل اللوح املركزي ،ويسمى صفيحة مركزية
اذا كان مصنوعا من املعدن ،والثانية لها قعر
مسطح وثابت .تستخدم الصابورة (ثقل التوازن)
ملعادلة قوة امليل التي يسببها ضغط الرياح عىل
االرشعة يف اثناء االبحار .وتنحرص مهمة ثقل
التوازن يف تثبيت اليخت امام العواصف والرياح.
مهارتان اساسيتان يجب ان يتعلمهام املالحون
حتى يتمكنوا من استعامل قواربهم بفاعلية،
توازن القارب وتعديل االرشعة للحصول عىل
افضل فائدة من الريح املتوافرة .ميكن ان تنقلب

احدى مراحل سباقات بطولة العامل لليخوت الرشاعية.

القوارب الرشاعية الصغرية بسهولة اذا مل يتم
قيادتها وفق االصول .اذا حصل ان انقلب القارب
فجأة ،ينبغي عىل الطاقم ان يتشبث به حتى يتم
انقاذه ،اال اذا كان القارب من النوع الذي ميكن
ان يتم قلبه رأسا عىل عقب بسهولة ،ومعاودة
االبحار به .عىل املالحني ،وبخاصة اولئك الذين
ال يجيدون السباحة ،ان يرتدوا دامئا سرتة نجاة
حفاظا عىل سالمتهم.
عميد رؤساء االتحادات الرياضية ادمون شاغوري
الذي يرتأس اتحاد اليخوت منذ  28سنة واتحاد
املحركات املائية منذ سنتني ،مل يخف استياءه
من الوضع الحايل واالهامل الرسمي لقطاع
الرياضة" :ال يوجد سياسة دعم واضحة وشفافة
وعادلة من الدولة لقطاع الرياضة" .وكشف ان
االتحاد محروم من املساعدات من وزارة الشباب
والرياضة منذ تسلمه رئاسته" :مل نتلق اي دعم
مادي اال مرة واحدة يف عهد الوزير فيصل كرامي،
وقيمته مل تتجاوز  25مليون لرية مل تكن تكفي
لتنظيم بطولة واحدة او لتصليح القوارب او رشاء
املعدات".
ودعا الوزارة اىل ان تكون الراعية والحاضنة لالندية
واالتحادات كلها ،وليس لسن القوانني فقط ،وان
تساعد كل االتحادات ،خصوصا تلك التي لديها

ال سياسة دعم واضحة
وعادلة من الدولة حيال
قطاع الرياضة
تكاليف مرتفعة ويف حاجة اىل مواد اولية وقطع
غيار لكل سباق ،واىل حكام وقوارب مساندة
وانقاذ ومراقبني وغريها من االمور اللوجستية.
اىل املشاركات العربية والدولية وابرزها يف
سنغافورة وابوظبي ،انجز االتحاد روزنامة بطولة
لبنان يف مراحلها الثالث ،وبطولة الجيش وغريها
من املشاركات يف مهرجانات وانشطة صيفية،
واملرحلة االوىل من بطولة لبنان يف االكوا بايت
"جت سيك" يف منتجع "يس فلو" يف جبيل ،وكأس
االستقالل.
شاغوري الذي تناول التكلفة الباهظة السعار
اليخوت التي ترتاوح اسعارها من  4اآلف اورو
اىل  17الفا للمشاركني من عمر  8اىل  16سنة،
و"الاليزر" الباهظة الثمن للمشاركني الكبار ،اعترب
ان "من واجب وزارة الشباب والرياضة تأمني

االموال الالزمة لها ،اضافة اىل القوارب املطاطة
كالزودياك للحكام وفرق االنقاذ ،واالعتدة
واالجهزة الالسلكية والحبال وعدة البحر التي
علينا تجديدها دوريا".
يقول" :رغم اننا مل نتلق اي مساعدة ،سنستمر يف
مهمتنا ايا تكن الظروف .اما مصاريف املحركات
املائية السنوية فتناهز  200الف اورو ،وهي
عبارة عن اشرتاكات يف املسابقات ومصاريف سفر
البعثات وغريها .مثة قوارب فورموال يصل سعرها
اىل مليون دوالر ،ومليون اخرى تدفع لصيانتها
التي تشمل مصاريف الفرق التقنية الخاصة بها".
يفاخر شاغوري بعالقته الجيدة مع عائلة االتحاد
التي تضم عرشة اندية" :عالقتي بها وطيدة
والتواصل دائم بيننا .اتحادنا بعيد من السياسة
التي ما دخلت معرتكا او قطاعا اال خربته ودمرته".
ودعا الدولة عرب وزارة الشباب والرياضة اىل
االقدام عىل مساعدة االتحادات واالندية التي
تحقق نتائج ايجابية محليا وخارجيا "ألن هذا
االمر من واجبها" .ومل يستبعد ان يرتك منصبه يف
نهاية عام  2016بعد  29سنة من الخدمة" :تعبت
من العمل يف الرياضة وحان الوقت الرتاح واهتم
بأمور عائلتي ،بعد سنوات طويلة من الخدمة
واملصاريف والتكاليف الباهظة".
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الع ّداءة كاتيا راشد ،العربية األولى
من مد ّرسة كيمياء إلى مد ّربة ركض

تعرتف العداءة كاتيا راشد بأن سباق «غويب مارش» الصيني الصحراوي ونتائجه
غيا مجرى حياتها وسلطا الضوء عىل مسريتها الرياضية .العربية االوىل من
املميزةّ ،
بني  45عداءة من كل انحاء العامل شاركت يف سباق ظروفه الطبيعية واملناخية قاسية
وصعبة جدا ،خاضتها لستة ايام متتالية

حلت العداءة كاتيا راشد من نادي «ايليت»
ثالثة يف الرتتيب العام ،واوىل يف الفئة العمرية
 30 – 39سنة لسباق «غويب مارش» ملسافة
 250كيلومرتا .وهو املرحلة الثانية من
السباقات الصحراوية االربعة التي شاركت
فيها وسجلت  34:49:57ساعة.
مد ّرسة مادة الكيمياء يف «داليفراند» يف
غوسطا ،ليست طارئة عىل عامل الرياضة .مل
تنقطع خالل مسريتها العلمية واملهنية عن
مامرسة العاب التزلج والغطس وركوب
الخيل والدراجات الهوائية .حبها للمغامرة
دفعها اىل االتصال بجمعية «بريوت ماراثون»
لاللتحاق بربنامج تدريب خاص للسباقات
املصاحبة لسباق املاراثون ( 42،195كيلومرتا).
انتسبت اىل نادي العدائني القدامى يومذاك
(«ايليت» حاليا) الذي يتجمع افراده يوميا
عند كورنيش عني املريسة ،يف حصة تدريبية
تصل اىل كورنيش الرملة البيضاء واحيانا اىل
كورنيش شاطئ الضبيه.
مل تتأخر راشد يف استعادة روح املنافسة يف
عمر  33سنة.
حلت رابعة يف سباق «ماراثون بريوت
الدويل» الثامن عام  2010ملسافة 10
كيلومرتات ،وثالثة يف الرتتيب العام لسباق
نصف «ماراثون طرابلس» عام  2011واالوىل
يف فئتها ،وخامسة يف الرتتيب العام للعداءات
اللبنانيات لسباق «ماراثون بريوت الدويل»
التاسع .فازت ببطولة لبنان االوىل للرتياتلون
يف العام نفسه ،وخاضت سباق كأس قائد
الجيش العامد جان قهوجي يف ارنون.
متكنت يف سباق «ماراتون برلني الدويل» من
حجز مكان لها ضمن عداءات النخبة يف لبنان
بعدما سجلت  3:26:41ساعات ،واحرزت
ميداليتني (ذهبية وبرونزية) يف ترياتلون
وبياتلون مرص.
اقرت راشد ،التي ولدت يف مدينة جبيل

اجتازت  250كيلومرتا يف ستة ايام متتالية.

وعاشت فيها طفولتها ،انها تركض حبا
بالعاب القوى التي اعادتها طالبة اىل كلية
الرتبية البدنية يف الجامعة اللبنانية ،لتوازي
مع تدريس الكيمياء تعليم التالمذة ثقافة
الرياضة والركض.
تتحدث بفخر عن ناديها «ايليت»« :اشعر
براحة تامة فيه وال ارى نفيس خارجه».
وصفت سباق «غويب مارش» بالصعب حيث
عانت الضغطني النفيس والجسدي ،وجاءت
الظروف املناخية لتصعب عليها الوضع اكرث،
من عاصفة الشتاء الشديدة يف اليومني االول
والثالث ،اىل العاصفة الثلجية خالل تسلق
الجبال يف اليوم الثاين ،مرورا بدرجة الحرارة
املرتفعة التي بلغت  47درجة يف مرحلة 80
كيلومرتا ،وصوال اىل اليوم الخامس واالخري،
حيث انتهى السباق بعاصفة رملية قوية جدا
ادت اىل تغيري مساره.
ال تستهويها االلعاب الجامعية الن «االلعاب
الفردية واضحة املعامل ويتحمل فيها الريايض
املسؤولية كاملة عام يقوم به ،وال ميكنه القاء
تبعات االخفاق عىل غريه» .وكشفت انها
تعرفت عىل السباق من خالل املدرب عيل
قضامي« :مل يكتف بتشجيعي عىل املشاركة،
بل وضع يل برنامجا تدريبيا ملدة  5اشهر

سباق «غوبي مارش»
علمني القدرة على التحمل
وعدم التسرع في القرارات
رغم ادراكي عجز الدولة
عن دعمي ،ساواصل السعي
الى رفع اسم لبنان

مع كل التفاصيل الرضورية .مشاركتي يف 5
سباقات للامراثون 4 ،يف بريوت وواحد يف
برلني ،و 10سباقات نصف ماراثون وسباقي
ترياتلون يف لبنان وسباقي ترياتلون ودياتلون
يف مرص ،خولتني املشاركة يف السباق
الصحراوي».
اعرتفت بأن السباق اضاف اليها عىل الصعيد
الشخيص «قوة التحمل والصرب والهدوء
والتخطيط وعدم الترسع يف القرارات».
عىل الصعيد العام ،نقل صورة عن الرياضة
النسائية يف لبنان والدول العربية كونها
العداءة العربية الوحيدة املشاركة .نصحت

هواة الركض باملشاركة يف السباق «الن
التجربة كانت مميزة ،وتركت بصمة يف
ذاكريت ووجداين لن متحى بسهولة» .شكرت
وزارة الشباب والرياضة واالتحاد اللبناين
اللعاب القوى وادارة نادي «ايليت» واملعالج
الفيزيايئ جو فغايل ،وكل َمن ساهم يف
مشاركتها يف السباق.
اىل جانب بحثها عن مغامرات جديدة
وسباقات صحراوية تتخطى  100كيلومرت
دفعة واحدة او عىل مراحل .تتوىل راشد حاليا
تدريب الراغبني يف املشاركة يف سباق املاراثون
( 42،195كيلومرتا)  3مرات يف االسبوع (الثلثاء
والخميس واالحد) عىل كورنيش املنارة ،من
السادسة صباحا ملدة ال تقل عن ساعة وال
تتجاوز ساعة ونصف ساعة.
تعتمد عىل نفسها يف عدد من القرارات ،وتؤكد
انها لن تألو جهدا للميض قدما يف مغامراتها.
تفصح عن رغبتها يف التفرغ للمشاركة يف
سباقات املسافات الطويلة .رغم ادراكها
وزمالئها وزميالتها من الرياضيني املميزين
صعوبة الحصول عىل رعاية ،وعجز الدولة
عن دعم رياضييها املميزين واملتفوقني ،لن
تيأس .بل ستواصل سعيها اىل رفع اسم لبنان
يف السباقات الخارجية واملنافسات الدولية.
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رياضة
فريق مكتب شؤون العديد في س ّلة السيدات

فريق مكتب شؤون العديد يف كرة السلة للسيدات.

احرز فريق مكتب شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن العام
يف كرة السلة للسيدات لقب بطولة املديرية يف اللعبة للسيدات
التي اقيمت ضمن برنامج تفعيل النشاطات الرياضية ،برئاسة
رئيس لجنة االسبوع الريايض النقيب طارق الحلبي ورئيس شعبة
الرياضة والرمي املالزم اول دميرتي صقر .وهو فاز عىل فريق
مكتب الشؤون اإلدارية  10ـ  ،9وعىل فريق الجنوب  23ـ ،11
وعىل فريق مكتب شؤون االعالم  15ـ .7
عقب الفوز باللقب ،زار الفريق الذي ضم الالعبات املفتش ثاين
املتمرن اليانا طعمه واملفتش ثاين املتمرن ستيفاين نكد واملفتش
ثاين املتمرن ليىل نكد واملفتش ثاين املتمرن ليال مرادي واملفتش
ثاين املتمرن نهيل الحالق ،يرافقهن املدرب روالن سعد واملالزم
اول صقر ،رئيس مكتب شؤون العديد العميد الركن رياض
طه الذي شكر الفريق عىل مبادرته واثنى عىل جهوده ،وحض
الالعبات والجهازين الفني واالداري عىل مزيد من العطاء للحفاظ
عىل موقعهم.

خمس ميداليات في املالكمة
لفريق األمن العام

حل فريق االمن العام يف املالكمة يف املركز االول يف البطولة الودية التي اقيمت يف عيد الجيش ،يف مجمع الرئيس اميل لحود الريايض العسكري يف
الدكوانة ،مبشاركة فريق الجيش والنادي الشعبي الريايض ونادي صيدا الريايض ،بعدما احرز اربع ميداليات ذهبية لكل من املفتش ثالث احمد
حميضه واملأمور الياس حدشيتي واملفتش ثاين املتمرن دينا بوذياب واملفتش ثاين املتمرن محمد حمود ،وميدالية فضية للأممور صهيب الحسني.
وحل الجيش ثانيا ،والنادي الشعبي الريايض ثالثا ،ونادي صيدا الريايض رابعا.

الحكم يعلن فوز املالكمة املفتش ثاين املتمرن دينا بوذياب.

كاكا األعلى دخالً في الدوري األميركي

املالكم املأمور الياس حدشيتي.

اصبح صانع االلعاب الربازييل ريكاردو لزيكسون دوس سانتوس،
املعروف بـ"كاكا" ،االعىل دخال يف الدوري االمرييك للمحرتفني يف كرة
القدم ،بعدما اصبح يتقاىض  95،4مليون جنيه اسرتليني سنويا من
فريقه اورالندو سيتي.
تفوق كاكا ،النجم السابق لفريقي ميالن االيطايل وريال مدريد
االسباين ،عىل سيباستيان جيوفينكو املهاجم السابق لجوفنتوس
االيطايل والذي يلعب حاليا يف تورنتو ويتقاىض  4،56ماليني جنيه
اسرتليني سنويا.
ويحصل ستيفني جريارد ،القائد السابق لليفربول االنكليزي ،عىل 4،05
ماليني جنيه اسرتليني سنويا يف لوس انجلس غاالكيس ،بينام يحصل
فرانك المبارد النجم السابق لتشيليس ومانشسرت سيتي عىل  3،85ماليني
جنيه اسرتليني سنويا من نيويورك سيتي.
ومن املقرر ان يحصل النجم االيطايل اندريا بريلو عىل زهاء 5،1
ماليني جنيه اسرتليني سنويا يف نيويورك سيتي ،يف مقابل  6،3ماليني
جنيه اسرتليني للمهاجم االسباين ديفيد فيا ،ورويب كني مهاجم
توتنهام وليفربول سابقا عىل  9،2ماليني جنيه اسرتليني يف لوس
انجلس غاالكيس.

الربازييل كاكا العب اورالندو سيتي.

جزيرة يونانية ...هدية زفاف!
اهدى نجم ريال مدريد كابنت املنتخب الربتغايل
يف كرة القدم كريستيانو رونالدو وكيله خورخي
مينديز جزيرة يونانية يف البحر املتوسط ،يف
مناسبة زفافه من ساندرا باربوسا يف الربتغال ،يف
حضور اطفالهام الثالثة!
وكان رونالدو اشرتى الجزيرة مببلغ ناهز 50
مليون اورو ،بعدما عرضتها السلطات اليونانية
للبيع يف مزاد علني اثر االزمة املالية التي رضبت
البالد .شارك يف حفل الزفاف مشاهري كرة القدم،
تقدمهم املدير الفني السابق ملانشسرت يونايتد
االنكليزي السري اليكس فريغسون ،ورئيس نادي
ريال مدريد االسباين فلورنتينو برييز ،ورئيس
نادي بنفيكا الربتغايل فيليبي فيريا ،ومالك فريق
تشيليس االنكليزي امللياردير الرويس رومان
ابراهيموفيتش.
ومينديز هو احد اغنى رجال الربتغال ،وثروته
تناهز  100مليون اورو.

كريستيانو رونالدو وخورخي مينديز.
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مثل في الدائرة

الكلمات املتقاطعة

شبكة كلمات متقاطعة رقم42 :

إعداد نعوم مسعود

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

 1موضع هبوب الريح – مدينةلبنانية – مدينة لبنانية  2-يوم من
االسبوع يصادف فيه عيد االمن
العام هذه السنة – بواسطتي – اناء
مخروطي الشكل يوضع يف فم الوعاء
ثم يُصب فيه السائل  3-ضمري منفصل
– امر فظيع  4-مدير عام راحل لالمن
العام  5-منح القائد العسكري الوسام
للجندي بوضعه يف عنقه او صدره –
بلدة لبنانية يف قضاء زغرتا  6-يحفر
البرئ – ثبات وشدة او نية وارادة –
يعلم باالمر  7-زفاف – ضمري متصل
– مرض صدري  8-من الخرض – رضب
بالعصا عىل الرأس  9-حية زعم العرب
قدميا انها تطري  10-مدير عام سابق
لالمن العام – فضائل اخالقية  11-مقر
سابق لالمن العام يف بريوت – عاصمة
عربية  12-كانون النار يُشعل فيه

الفحم ويُشوى عليه او يُطبخ – للنفي
– اسم موصول  13-من االزهار 14-
احرف متشابهة  15-صاحب موهبة
فنية كالشاعر والكاتب واملوسيقي
واملص ّور واملمثل

عموديًا

 1مراكز توضع فيها قوى من الرشطةاو الجنود للحفاظ عىل االمن والحدود
– مدينة الحرف اللبنانية انطلق منها
قدموس واعطى االبجدية للعامل 2-
حزننا وغ ّمنا – مصيف لبناين يف قضاء
املنت  3-رايات واعالم – مدينة اسبانية
اعلنتها منظمة االونيسكو موقعا تراثيا
عامليا ومكانا لتعايش الثقافات االسالمية
واملسيحية واليهودية  4-اسم حمله
اربعة ملوك انكليز اشهرهم الفاتح –
للندبة  5-ما يقدّره الله من القضاء
ويحكم به – اله فينيقي اشتهرت
عبادته يف صيدا وقرطاجة له هيكل كبري
يف صيدا  6-وثيقة مبلكية ارض او عقار
– جريد او ورق شجر النخل – نقرع
صب
الجرس  7-احسان – ح ّرك وهز – ّ
املاء بشدة  8-نرث املاء يف كل اتجاه
– مادة لعابية يُنتجها النحل – بلدة

سورية تابعة ملنطقة جبل سمعان يف
محافظة حلب  9-شجر مع ّمر خالد
دائم الخرضة خشبه ذيك الرائحة – رتبة
ومنصب  10-مهنة انسانية – عاتب او
من الحروف االبجدية – نوتة موسيقية
– جمع عظيم من اخالط شتى فيهم
الرشيف والدينء واملطيع والعايص
والقوي والضعيف  11-اكل الطعام –
بلدة لبنانية يف قضاء جبيل  12-وعاء
ذو سعة معينة من حديد او خشب
يُستعمل لكيل السوائل واملواد الجافة
– للنداء  13-من الحرشات متتص دم
االنسان – مناسبة وطنية يُحتفل بها كل
سنة – برد – عملة آسيوية  14-حرف
جزم – مقياس قديم من مقاييس الطول
– نهار وليل  15-بلدة لبنانية يف قضاء
زحلة – عوائق يسترت بها من العدو
كأكياس الرمل
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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:
مدير عام سابق لالمن العام
اخالقيات – التواصل – استحقاق
– انجازات – التحقيق – انسحاب
– الوعي – اقليم – تقارير – تنفيذ
– جهاز امني – حق – خدمة عامة
– دورات تدريب – درع تكرميي –
دميومة – دائرة – رقابة – سامت
العمل – سجل رشف – شعبة –
صمود – عدل – قدر – معنويات –
مداهامت – مديرية – مواكبة – مجد
– منوذج – نداء – هوية
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متفرقات

حروف مبعثرة

ساةمل

جعرن

ةلمارج

دبىر

ريلنا

ادفرا

ولبدير

أوممر

سدقمو

لسطنا

تمشف

وءلاال

خرمب

يضةحت

ااطعستل

ديزدر

װ

װ

װ

װ

36

30

42

28

SU DO KU

حدث يف مثل هذا الشهر
= 35
= 32
= 39
= 30

مستوى صعب Sudoku

1

ايلول  :1812نابليون بونابرت
يتمكن من احتالل موسكو بعد
معركة رهيبة.
ايلول  :1876صدور العدد االول
من جريدة "االهرام" املرصية.

5
2

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

16 15 14 13 12 11 10 9

رئيس لبناين ( )1964 - 1890اسس مع اصدقائه حزبا
عي وزيرا للداخلية عام
سياسيا دعوه "حزب الرتقي"ّ .
 1926يف حكومة اوغست باشا اديب يف عهد شارل
دباس .خالل عهده تشكلت نواة االمن العام

9
9

3
2
5

6

"اهم ما يف الرئيس القدرة عىل
اختيار الرجال الذين يحيطون به.
هم الذين يصنعون له النرص او
الهزمية"
(مونتغمري)

2

مستوى صعب
4

3

7
3

3

5

4

5

5

2

8

6

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.
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مستوى وسط
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مستوى سهل Sudoku
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طرائف
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1

شكل عرض فيلم "الوردة البيضاء"
عام  ،1932وهو اول افالم محمد
عبد الوهاب ،حدثا سينامئيا
ضخام .استمر عرضه ستة اسابيع،
مسجال آنذاك رقام قياسيا .لكن
مشيخة االزهر احتجت لدى جهاز
االمن العام املرصي عىل مشهد
عبد الوهاب يق ّبل بطلة الفيلم
معتمرا الطربوش .سبب االحتجاج
ان الطربوش كان ميثل يف ذلك
الوقت الشعار القومي ملرص.

7

9

1

3

تعترب مغارة جعيتا يف نظر الكثريين
احدى عجائب الدنيا .يف جوفها
مناظر عجيبة رائعة الجامل ،ناتجة
عن ترسبات كلسية متدلية حينا
من السقوف ،او مرتفعة حينا
آخر من ارض املغارة .اكتشفت
املغارة العليا عام  ،1958ويعود
اكتشاف الجزء السفيل املايئ منها
اىل ثالثينات القرن التاسع عرش.

3
5

1

1
1

3

4

4

معلومات عامة

اقوال مأثورة

الجرار العظيمة
ِ = 4+6+8+14+5+2+1
 = 15+16+9+13صوت املاء الجاري
 = 10+12+3مجموعة من االصدقاء
 = 7+11خبز يابس
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7
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 -1قلعة لبنانٌة بُنٌت فً القرن الثامن عشر على ٌد الولٌد بن عبد الملك .اعلنتها منظمة الٌونسكو موقعا تراثٌا عالمٌا

 -1قلعة لبنانية بُنيت يف القرن الثامن  -10تأشرية الدخول او الخروج من
اللعبة
شروط
بسرعة
لقمة الخبز
ٌ -2بلع
عرش عىل يد الوليد بن عبد امللك .البالد
من
نة
و
مك
اللعبة
ّ
هذه االنهار فً القارة االوروبٌة واطولهاٌ .مر عبر سوٌسرا ،فرنسا ،المانٌا ،لٌشتنشتاٌن ،هولندا
 -3اهم
اعلنتها منظمة اليونسكو موقعا تراثيا -11بحرية كبرية شديدة امللوحة عىل
 16مستطي ً
كل
فوق
.
ال
ْ -4بذل النفس فً سبٌل
حروفقضٌة عامليا
الساحل الشاميل املرصي يف شبه
مستطيل تتبعرث
 -5رتبة عسكرٌة فً سلك
العاميبلع لقمة الخبز برسعة -
جواباًاالمن -2
جزيرة سيناء
عند انتظامها تشكل
أدناه.للوطن  3اهم االنهار يف القارة االوروبية  -12لقب عريب مشتق من السلطة
 -6الطاعة واالخالص
لألسئلة الواردة
ا،
رس
سوي
عرب
مير
واطولها.
فرنسا ،والقوة ،استعمل يف العهود االسالمية
األسئلةانشأ مدٌنة طٌبة فً الٌونان ونقل الٌها االبجدٌة
أحد فٌنٌقً
اسطوري
بطلمعرفة
 -7عند
املانيا ،ليشتنشتاين ،هولندا
لالجابةاكعنهاالسالجقة والعثامنيني
لدى االتر
داخلالناس فً مكان ْووقت وموضوع معٌن بتوزٌع اسئلة علٌهم
مجموعة من
رأي
 -8نضع الجواب
 -4بذل النفس يف سبيل قضية
 -13من اهم انهار وسط اوروبا ينبع
ُ
الشهداء
رتبةتعرف
دمشق
مشهورةرقمفً وسط
 -9ساحة
املستطيل مع
االمن العام
بساحةسلك
عسكرية يف
السؤال مدٌنة -5
من ايطاليا ومير يف النمسا ،سلوفينيا،
ملعرفة
دواليك.
وهكذا
-10
البالد
من
الخروج
او
الدخول
تأشٌرة
 -6الطاعة واالخالص للوطن
كرواتيا ،ويشكل الحدود مع املجر
نجمع
األجوبة
صحة
-11
سٌناء
جزٌرة
شبه
فً
المصري
الشمالً
الساحل
على
الملوحة
شدٌدة
كبٌرة
بحٌرة
 -7بطل اسطوري فينيقي انشأ  -14رتبة عسكرية يف سلك االمن
اليونان ونقل
استعمل يف
مدينة طيبة
املوجودة
العامالسالجقة والعثمانٌٌن
اليها االتراك
االسالمٌة لدى
فً العهود
داخل السلطة والقوة،
مشتق من
األرقامعربً
 -12لقب
االبجدية
من الزبداين،
وٌشكل سوري
 -15نهر
تتطابق
املستطيالت
ينبعالمجر
الحدود مع
اٌطالٌا وٌمر فً النمسا ،سلوفٌنٌا ،كرواتٌا،
اوروبا ٌنبع من
انهارليكوسط
 -13من اهم
سلك االمن -8
العامرأي مجموعة من الناس يف مكان ومير يف قلب دمشق ويصب يف بحرية
املوجودة يف
رتبةاألرقام
 -14مع
عسكرٌة فً
دمشقمعني
وموضوع
اسئلةالعتٌبةالعتيبة
بتوزيع بحٌرة
وٌصب فً
ووقتفً قلب
الشبكة .الزبدانً ،وٌمر
ويسار ٌنبع من
أسفلسوري
 -15نهر
مشهورة
عنها -9ساحة
لالجابة
 -16مهنة من ٌقوم بجمع المعلوماتعليهم
اللصوص -16مهنة من يقوم بجمع املعلومات
القبض على
الشرطة فً
تستعٌن به
يف وسط مدينة دمشق ُتعرف بساحة تستعني به الرشطة يف القبض عىل
الشهداء
اللصوص

2

7

ايلول  :1940الطائرات االملانية تقصف
قرص بكنغهام ،مقر امللك الربيطاين،
خالل الحرب العاملية الثانية.
ايلول  :1985العثور عىل حطام
سفينة تايتنيك يف قعر املحيط
االطليس ،بعد  73سنة عىل غرقها.

مستوى وسط Sudoku
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مستوى سهل

حلول العدد23
حل حروف مبعثرة

زعرور  2-صيوان  3-بوربون
 4اكمة  5-منطاد  6-الحبىل 7روزنامة  8-فارفاز  9-الهيثم 10ارنا  11-مأزق  12-فرسان 13-ببغائية  14-التنوب  15-جربوت
 16-فكتوريا

حل الكلمة الضائعة

موريتانيا

حل اسماء من التاريخ

آنا اليانور روزفلت

حل مثل في الدائرة

خري الكالم ما قل ودل

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku
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حل مستوى وسط Sudoku
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حل مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

مستوى سهل

حل كلمات متقاطعة
افقيا
باريس – اوسكار – بم  2-سليامن دميرييل  3-كف – وليد توفيق
– مج  4-نحات – يت – وعد  5-تني – كوزيت – رونزا  6-احاط
– نوه – جياد  7-يكوي – ريم – الساق  8-بالن – بيوكو – دوي
 9ريب – خس – هم – رسب  10-النحيب – تربيز – ال  11-هني– رنن – املهند  12-ناموس – شن – اردو  13-منا – اكينو – اموال
 14-بق – ارس – شارل  15-عيل سامل البيض – بو

عموديا
بسكنتا – بوا – ينبع  2-الفحيحيل – له – مقل  3-ري – انا كارنينا
 4ميوت – طوين حنا – اس  5-سال – يب – مارا  6-نريون – بروكسل 7ادد – زوريخ – نيس  8-ويتني هيوسنت – نشا  9-سمو – مك –شوال  10-كيفي – وهران – رب  11-اريرتيا – ميل – آيل  12-ريق
– والد – زمام  13-وندسور – هروب  14-معز – ايسلندا  15-مرج
دابق – بادوليو
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رئيس التحرير المسؤول
العميد م .منير عقيقي

األمن البيئي ...أمن عام وخاص
ليس مغاالة القول ان االمن البيئي أمن خاص وعام :خاص
الن سالمة البيئة ورضرها ينعكسان عىل كل فرد منا ،وعام
الن بقاء الوضع البيئي الحايل عىل ما هو عليه يضع البلد
امام مروحة اخطار ،تبدأ بالسالمة العامة وتنتهي باالمراض
الناجمة عن عدم توافر ُمناخ بيئي سليم ،مرتافقا مع ارتفاع
الفاتورة الصحية يف كل لبنان .ما يعني ،استطرادا ،اهتزاز االمن
االجتامعي .وتاليا السيايس اذا عجزت الدولة عن النهوض
باعباء مواطنيها.
عمليا ،يسري الوضع البيئي يف لبنان من يسء اىل اسوأ .مل يعد
هذا الوطن ذاك الذي كتب عنه ادباؤنا ،وال الذي غنّته اشعارنا
وفنوننا .البلد القائم عىل بحرية من املياه متاثل ثروة النفط،
يعاين شحا وسوء ادارة ألهم موارده .قمم جباله نهشتها
الكسارات وتتصحر شيئا فشيئا .انهره باتت مستنقعا ومدنه
تتوسع عشوائيا .كذلك شطآنه التي صدّرت الحرف باتت
ميدانا لقضم املنتجعات العشوائية ،وشوارعه وساحاته امتألت
باكياس النفايات يف حني تستثمر وديانه منربا لسدود سياسية
ال امنائية .بات بلد السياحة واالصطياف غري مهيأ اللف سبب
وسبب.
موضوع البيئة مل يعد محصورا بسن ترشيعات يف شأنها فقط.
بل صار امرا اساسيا يف السياسة واالقتصاد واالجتامع ،منذ
اقر مؤمتر ريو حول البيئة والتنمية عام  1992مقدمة عاملية،
واطلقت االمم املتحدة مبوجبه ما سمته "عرص حامية البيئة
الطبيعية واالجتامعية واالنسانية" .ما خلص اليه الربط بني
البيئة والتنمية .ال حديث عن اي تنمية يف بيئة يشوبها التلوث
والتفكك واالنهيار عىل املستويني الطبيعي والبرشي.
كثرية هي مشاكل البيئة التي تبدأ من عدد السيارات التي
تطلق سموما سودا وبيضا ،مرورا بشح املياه وعدم مسح اآلبار
الجوفية وايجاد حل لقضية ما يسمى "الحقوق املكتسبة عىل
املياه" ،فتضع الدولة خطة العادة رشاء تلك "الحقوق" وتطبيق
الدستور الذي يعترب املياه ملكية عامة ،سيام وان املؤرشات
كلها تقطع بأن "تجارة املياه" اىل ازدياد بسبب التصحر وارتفاع
درجات الحرارة .ناهيك بسوء االدارة وغض الطرف عن وضع
اليد عىل املياه الجوفية عىل امتداد الجغرافيا اللبنانية.
الثابت ان العامل كله يواجه مشاكل بيئية .لكن الدول التي
ُتد ِرك باملعرفة والعقل ان كلفة معالجة هذه املشاكل بسيطة
مبا يقارن يف حال اهاملها وادارة الظهر لها ،جعلت من البيئة

اولوية كالسياسات الخارجية واالمنية والصحية واالجتامعية.
ثبت للعامل انه ال ميكن وضع تصور اي خطة تنموية من دون
بيئة سليمة.
اآلن نحن امام مشاكل بيئية عناوينها االبرز :االحتباس الحراري،
التصحر الذي يتمدد كالرسطان ،تراكم النفايات السائلة
والصلبة ،عدم وجود محطات تكرير مياه الرصف الصحي،
غياب شبه كيل لسلطات بيئية تراقب املصانع وانبعاثاتها
واملستشفيات وكيفية معالجة نفاياتها ،غياب اتحادات
البلديات عن رؤى بيئية اذ يراعي الغالب من نفقاتها السياسة
الضيقة ومعظم مداخيلها ُتح َّول لتمويل فاتورة النفايات من
دون افق .ال وجود ألي رؤية واضحة حول املطامر او املعامل
املتخصصة ،ال ضبط للتمدد السكاين الذي يجتاح املساحات
الخرض حتى صارت مدننا كتال اسمنتية .ال حل للصيد
البحري العشوايئ ،ال حامية للرثوة النهرية من التلوث وترشيد
استخدامها الري واالستفادة منها يف توليد الطاقة.
ان االهامل ،املتامدي اشكاال وفصوال يف معالجة امللف البيئي،
سيتسبب مبشاكل وامراض ال تعد وال تحىص .ما يعني حتام
ارتفاع الفاتورة الصحية عىل املواطن والدولة معا .يف حال عجز
االخرية عن القيام بواجباتها تجاه بنيها ،لن تصادف اال اهتزاز
االمنني الصحي واالجتامعي ،وتاليا زعزعة االمن يف معناه
الرصف.
البيئة ليست ترفا او شعارا موسميا للمناسبات االنتخابية،
مقدار ما هي اساس وامن وامان .خسائرنا املالية جراء التلوث
البيئي ُتعد مبئات ماليني الدوالرات ،ونفاياتنا ُتقدر باآلف
االطنان .فلنبدأ بالحد من نسبة هذين االمرين ،ولننطلق
بالتوازي نحو مواجهة التصحر علميا وعمليا ،وليس اعتامدا
عىل حمالت خطابية تنظريية .املشكلة اسوأ من حلول كالتي
تطرح.
لنعزز القوانني الوقائية يف ورشة ترشيعية وعلمية  -تقنية
تضمن حامية الرثوات الطبيعية لبلدنا .انها ملك بنيه ،وضامن
عيش مستقر لنا الوالدنا واحفادنا.

إلى العدد المقبل

