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في هذا العدد

القضية الفضيحة
تخصص "االمن العام" ملفا يف عددها هذا عن "االتجار بالبرش" اثر فضيحة "شبكة االتجار بالبرش والدعارة" ،بعد
القاء القبض عىل افراد وشبكات آخرها "مشغيل" الشبكة التي ضمت بقوة "الرتهيب" وغاية "الرتغيب" اكرث من 70
فتاة ،بهدف رشح االسباب وخلفياتها وتحديد آليات معالجتها وفقا للقيم االنسانية واالخالقية والنظم القانونية
التي يلتزمها لبنان وتعمل عىل تطبيقها االجهزة األمنية ،خصوصا وان الشهادات التي صدرت بعد تلك "الفضيحة"
عن الفتيات املحتجزات تفوق الوصف ،وتتخطى كل ما ميكن لعقل برشي ان يستوعبه .فالشهادات التي ادلت
بها الفتيات تقول شيئا واضحا وفجا ومقيتا ،مفاده ان عىل ارضنا َمن "يستعبد" البرش بكل ما للكلمة من معنى،
و"يتاجر" اتجارا رصيحا بهم من دون وازع او رادع.
ورغم ان هذه الواقعة املأساوية تشري اىل ان جرائم االتجار بالبرش مل ترتق يف لبنان اىل حد الظاهرة ،وتبقى اىل اآلن
يف حدود املشكلة .لكن الكشف عن هذه الشبكة و ّلد حاال من البلبلة ،االمر الذي طرح تساؤالت عدة حول مفهوم
االتجار بالبرش ورشوطه ،اضافة اىل الرعاية التي تستحوذ عليها هذه التجارة ،واملكاسب التي تحققها .لذا كان هذا
امللف الذي انطوى عىل مقابالت ولقاءات وتحقيقات صحافية هدفها القاء الضوء عىل هذه املشكلة بكل ابعادها
االجتامعية واالخالقية ،وعىل عمل االجهزة االمنية املعنية للخروج بافكار جدية تصون اللبنانيني من قباحة كهذه،
خصوصا وان ميزة لبنان ريادته يف مجال حقوق االنسان والحريات ،اىل كونه وطنا للمضطهدين اذا جاز التعبري .
كانت الدعارة يف اربعينات القرن املايض وخمسيناته وستيناته تخضع لرشوط ناظمة يوم كانت بيوت البغاء محددة
يف اماكن معينة ضمن رشوط مفروضة من وزاريت الصحة والداخلية .االمر الذي ساهم يف الحد من هذه الظاهرة
وهي عىل وشك التوغل داخل املجتمع اللبناين .لكن هذه الرشوط والقيود سقطت مع اندالع الحرب املشؤومة يف
سبعينات القرن العرشين وصار البلد مرتعا لكل املوبقات والرذائل وعنوانا لكل ما يناقض الحياة الحرة والكرمية.
مع الرشوع يف بناء الدولة ،كانت الثورة التقنية والتكنولوجية التي جعلت من اقبح مهنتني واقدمهام مجاال سهال
ومتيرسا لكل َمن يشاء ،واصبح امر ضبطهام من الصعوبة مبكان ،ذلك أن "تجارة البرش" ُتع َرض ببساطة عىل املواقع
االلكرتونية ووسائط التواصل االجتامعي من دون حسيب وال رقيب ،وصار يُتاجر بالفتيات القارصات والشابات
واالعضاء البرشية كالسلع التي تعرض يف سوق النخاسة.
صحيح ان الدعارة ليست جديدة عىل لبنان وفيه ،خصوصا وان بعضا من العامل اراد لهذا البلد ان يكون "شقة
مفروشة" ،بينام كابد بعضنا ليكون بلد االشعاع الفكري واملعريف وموئل الحريات والتنوع الثقايف .لكن هذه املشكلة
ازدادت تعقيدا مع الحروب املتعاقبة والهجرة الطوعية الداخلية والقرسية ،وتضاعفت مع كثافة النزوح جراء الحرب
يف سوريا واملنطقة ،ال سيام بعدما تجاوزت نسبة النازحني اىل لبنان  %30من عدد السكان .فهؤالء ليسوا س ّياحا ،امنا
ضحايا نزاع دام ،ويتخبطون وسط دوامة من املعاناة والقهر والعوز ،ما جعل بعض النساء منهم مع ّرضات لالستغالل
او يبحنث عام يعتَشن منه ،كام ان بعضهم صار مادة عرض لتجارة االعضاء البرشية.
لهذا كله ،خصصت "االمن العام" ملفا تفصيليا تناول هذه املشكلة مع املعنيني واملتخصصني مراعيا رشوط الصحافة
بوصفها سلطة رقابة ومحاسبة لصالح الناس وهمومهم ،واستباقا الي انهيار قيمي واخالقي يطاول لبنان واللبنانيني،
وينطوي عىل وضاعة وحقارة حتام ال يريدهام احدٌ منا .وهي اصال تناقض طبيعتنا ومنظومة قيمنا الروحية والثقافية
واالخالقية.
"االمن العام"
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االفتتاحيّة
املدير العام
اللواء عبّاس ابراهيم

الحرِج
اإلستقرار َ
املفارقات اللبنانية تتكرر يف غرابتها .يف الخامس والعرشين
من ايار املايض عاش اللبنانيون يوما انطوى عىل متعارضتني:
االوىل فرحة ،واالخرى غصة وقلق .بينهام يف البال وعد
بلفور املشؤوم والحديث عن لعبة امم قد تطيح جغرافيا
سايكس ـ بيكو .الفرحة كانت االحتفال بالذكرى الـ 16لعيد
املقاومة والتحرير الذي ازاح الكابوس الصهيوين عن لبنان
واللبنانيني بعد معاناة استمرت منذ قيام الكيان الصهيوين
يف فلسطني املحتلة عام  1948ومجزرة سهل حوال .اما
الغصة فكانت دخول الفراغ الرئايس عامه الثالث .لكن
يبقى ان االمرين يضعان لبنان يف حال الالإستقرار الحرج.

والعنرصية والطائفية ،ولتنترص فيه مقولة "الرأي قبل
شجاعة الشجعان" ،اي الرأي الحر من خالل تفعيل
املؤسسات الدستورية ومن خالل دميوقراطية مثىل تضمن
التمثيل الصحيح لكل املكونات اهلية وروحية وفكرية
وثقافية ،حتى ولو كان بعضها يتناقض مع البنية التقليدية
لسرية قيام لبنان ،وهي للمناسبة سري عدة ومتنافرة احيانا.
لكن ما حصل كان العكس من ذلك متاما .اذ انتهينا اىل
كمية ونوعية من التناقضات صارت عصية عىل الحل ،حينا
بسببب تحجر غري مقبول ،واحيانا جراء عمل خارج ما
عىل ابقاء لبنان ساحة ،او حقل تجارب لالفكار التي ميكن
اسقاطها عىل املنطقة.

يف ما خص عيد املقاومة والتحرير ،يسع اللبنانيني ان
يفاخروا بأنهم الشعب االيب يف الدفاع عن حقه ،وحامية
وطنه بكل مكوناته الثقافية والسياسية التي شكلت
بتقاطعها عند وثيقة الوفاق الوطني حاضنة ورافعة
للمقاومة يف مسريتها التي شهدت محطات عدة ،قاسية
ورهيبة يف ويالتها ،لتُكلل يف ايار  2000انتصارا استثنائيا
عىل عدو طاملا زعم انه "ال يقهر" ،وليتبني انه امنوذج مثري
للسخرية يف التقهقر .كلنا يذكر ان الحزبني الرئيسيني يف
الكيان االرسائييل كانا يتسابقان يف خوض االنتخابات عىل
َمن ينسحب اوال من "اللعنة اللبنانية" ،ليسقط االثنان مع
اول تظاهرة شعبية دخلت بلدة الغندورية وتتحرر بعدها
كل القرى وصوال اىل الرشيط االزرق.

املفارقة االكرث حدة ونفورا تتجىل يف انه بعد كل محطة
مفصلية وجوهرية يف تاريخ لبنان الحديث ،ينتقل لبنان
واللبنانيون عىل خط حلزوين من االزمات مينع تحول الوطن
اىل دولة وجمهورية بكل ما للكلمة من معنى .فال جيل
االستقالل وال جيل الشهابية ،ومن بعدهام تيارا اليمني
واليسار ،نجحوا يف بناء الدولة املنشودة ،وبقي اللبنانيون
يتأرجحون بني الخيبات واملرارات .السبب االسايس يف بقاء
لبنان يف املربع املوقوف ،اي ال هو بلد وال هو دولة  ،كان
يف املصطلح الهجني والدخيل عىل علم السياسة أال وهو
املحاصصة الشخصية واملذهبية واملناطقية ،فتحول الكيان
نهبا يتناتشه املتنازعون.

يف املبدأ ،كان يفرتض ان يفيض انتصار كهذا ،باملعنى
الوطني العام ،اىل عودة الوطن املتحرر من التعصب

لقد اعرتى النظام السيايس اللبناين الكثري من االمراض
واملشاكل التي كانت سبببا لعطبه بدءا من الطائفية ،ثم

املذهبية ،فالدويالت .هكذا منيض من مطب اىل حفرة ،من
دون ان نتلمس جادة الصواب السيايس للرشوع يف بناء
الدولة التي ينشدها وينتظرها جميع اللبنانييني من دون
استثناء .وايضا يبقى الوطن اسري منازعات اقليمية ودولية
تشتد اوزارها شيئا فشيئا.
يقف البلد اآلن عىل قارعة طريق دولية تجعل استقرارنا
الراهن حرجا ،بكل ما يعني الحرج من معنى سيايس
وامني واقتصادي .فالحريق يف منطقة الرشق االوسط
يطرح مروحة احتامالت اقلها انهيار دول بتاريخها
وحضارتها ،مع ما يف ذلك من تغيري يف الدميوغرافيا عىل
تنوع مسمياتها.
ما يزيد االمور تعقيدا هو التكيف مع الفراغ الرئايس الذي
عم عىل سائر
ولجنا عامه الثالث مع ما خلفه من شلل ّ
املؤسسات من دون استثناء ،فصارت الترشيعات معلقة،
والحكومة باتت موسومة بالشلل شأنها شأن كل يشء .كل
هذا ومنسوب الخطر يرتفع من كل الجهات .عند الحدود
مع سوريا يتكبد الجيش واملؤسسات االمنية جهودا
استثنائية لتحطيم امواج االرهاب وصون الوحدة الوطنية
وحامية لبنان الرسالة من العقول الرببرية والهمجية.
وارسائيل تتحرض دامئا ملا تسميه وترجحه عن "حرب
ثالثة" عىل لبنان وذلك عىل وقع تحالف مييني ـ قومي
وعنرصي بني نتنياهو وليربمان ليسقط كل الكالم الذي
ساد سابقا عن عملية سياسية تساعد عىل بناء السلطة
الوطنية الفلسطينية.

هكذا ،فان غياب رئيس للجمهورية يعني ان لبنان يف
مهب الريح ،والدستور ُينت َهك و ُيستب َدل بحد ادىن من
التوافق ما بني االفرقاء السياسيني للمحافظة عىل سري
عمل الحكومة .كام يجري استبدال الحياة السياسية
عرب املؤسسات الدميوقراطية ما بني القوى املختلفة او
املتباينة بحوارات ثنائية .لكن من املهم التنبه اىل ان
كل يشء اعرج ويولد جمودا مؤسساتيا ممال .يحصل
ذلك بينام تداعيات الرصاع السوري تزيد املخاطر
االقتصادية واالمنية عىل لبنان ،ما ال يبرش بالخري ابدا.
ال بل ينذر بيسء قد يصيب الطبيعة الدميوقراطية
للنظام السيايس اللبناين.
الوضع الحايل غري مريح عىل االطالق ،واملقبل من االيام
تغلب عليه صفة الحرج كحد ادىن والخطر كحد اقىص.
مل يعد ميكن اللبنانيني ان يستمروا يف املزاوجة ما بني
مفارقاتهم وتناقضاتهم .ال الوضع االقتصادي مريح ،وال
حل فعيل لالزمات املرتاكمة يف االدارة والبيئة .املطلوب
اآلن انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل مجلس
النواب القرار قانون انتخاب عادل يعكس صحة التمثيل
لتحصني الدولة ووحدتها من كل الحروب واملخططات
التي تحاك ،يك ال يكون لبنان واللبنانيون ضحايا مناكفات
الدول الكربى.
انتخاب رئيس للجمهورية مسؤولية اللبنانيني اوال ،من
دون املبالغة يف اقصاء املؤثرات الدولية واالقليمية كون
البعض يقدم الخارج عىل الداخل.
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الملف

إعداد :غالب نصار ،رضوان عقيل ،داود رمال ،دنيز مشنتف

اإلتجار وتعنيف النساء واألطفال بين يدي الوزارة

درباس :ننشىء مراكز إيواء للنساء املع ّنفات
توسعت دائرة االهتامم الرسمي بقضية االتجار باالشخاص بعد زيادة الحاالت يف لبنان
بفعل عصابات ومافيات متخصصة ،ما وسع عمل وزارة الشؤون االجتامعية وتعاونها
مع جمعيات ومنظامت محلية ودولية .بات للمشكلة وجه دويل وانساين اكرب ،بعد
تفاقم ازمة النزوح والهجرة من الرشق االوسط وشامل افريقيا اىل دول اخرى

وزير الشؤون االجتامعية رشيد درباس.

اولت وزارة الشؤون االجتامعية اهتامما
اكرب بقضية االتجار باالشخاص والتعنيف
ضد االطفال والنساء ،منذ توقيعها عىل
عدد من االتفاقات الدولية يف هذا الشأن.
ابرمت للغاية نفسها اتفاقات مع جمعيات
اهلية متخصصة ،ووسعت كادرها البرشي
عرب االستعانة باملتخصصني مساعدين
ومساعدات اجتامعيات ،وضعت برامج
تهدف اىل التخفيف من معاناة الضحايا
اطفاال ونساء.
يرشح وزير الشؤون االجتامعية رشيد درباس
لـ"االمن العام" العناوين العامة لسياسة
الوزارة وابرز برامجها ،مفندا جهودها
يف مالحقة االتجار باالشخاص والتعنيف
واالستغالل واالكراه الغراض مختلفة ،منها
الدعارة.

■ كيف تلخص سياسة الحكومة عموما،
ووزارة الشؤون االجتامعية خصوصا ،تجاه
قضية االتجار باالشخاص؟
□ اوال كانت هناك شبكة دعارة تتوىل
استغالل النساء عرب استدراجهن من
خارج لبنان ،وهن من الفتيات والسيدات
السوريات .وقعت هذه القضية تحت طائلة
القانون بعد توقيف عدد من افراد العصابة

لدينا برنامج النشاء
روضات لالطفال
اللبنانيني والسوريني

ومتت احالتهم عىل القضاء املختص .النساء
اللوايت تم استغاللهن مل يكن من النازحات
السوريات يف لبنان ،بل جرى استدراجهن
من سوريا عرب عصابة االتجار بالرقيق تحت
عنوان عمل ،وقد تم توقيف هؤالء السيدات
لكننا تعاملنا معهن عىل انهن ضحايا ولسن
مشاركات يف الجرم .وضعناهن تحت رعايا
طيبة ورسية من املفوضية السامية لشؤون
الالجئني ،وهن يالقني اآلن رعاية الئقة كاملة
من املنظمة.
■ امل تحدد الوزارة سياسة معينة لجبه هذه
الظاهرة؟
□ لبنان من الدول املوقعة عىل الرشعة
الدولية لحقوق الطفل ،واالتفاق الدويل
لحقوق االنسان ،واتفاق مكافحة االتجار
باالشخاص .نحن نعترب هذه االتفاقات مثابة
قوانني لها االولوية لدينا .وقد انشأنا املراكز
الالزمة ملواجهة مشكالت تعنيف املرأة
ومعالجتها ،ونتعاقد مع مؤسسات ،ونتصل
بالدول املانحة النشاء مراكز ايواء للنساء
املعنفات واملعنفني من االطفال ،عدا عن
الربامج املستمرة لتمكني املرأة وزرع الوعي
فيها لتأهيلها يك تقوم باعامل تناسب ظروفها
لكسب رزقها .لكن املشاريع كثرية واالمكانات
ضئيلة ،ولو كانت لوزارة الشؤون االجتامعية
موازنة كبرية ومناسبة ملهمتها الجديدة لكانت
انجزت ما هو مطلوب منها وفق املعايري
الدولية .نحن نقوم بعملنا من خالل موازنة
ضحلة ،وباالتكال عىل املساعدات والتعاون
مع املنظامت والدول.
■ اال توجد حاليا مشاريع محددة للتنفيذ يف
هذا االطار؟
□ التقيت اخريا السفري الياباين يف لبنان الذي
نشرتك معه ومع املنظمة الدولية للمرأة عرب
مسؤولها يف الرشق االوسط محمد نارصية.

وكان املوضوع مرشوع متكني املرأة اللبنانية
والسورية ،وقد رصفت اموال لتأهيل النساء
يف الصناعات املنزلية وانتاج املواد الغذائية.
تستفيد من هذا املرشوع حاليا مئات النساء
يف عكار عرب انشاء تعاونية نسائية يف قرية
"خريبة الجندي" ،وستقوم سفارة اليابان ايضا
بفتح مطبخ قروي يف طرابلس تطبخ فيه
النساء املأكوالت القروية.
■ املشكلة االساسية وجود النازحني بكرثة ما
يرتب تفاقم املشكالت االجتامعية ،ما هي
الحلول لديكم؟
□ هؤالء نساء بائسات ورجال واطفال
بائسون ،ومعظمهم ال يجد مأوى وال طعاما
مالمئا .نالحظ ان النساء واالطفال دون
العرش سنوات ينترشون عىل الطرقات ليال

ونهارا لكسب لقمة العيش ،لكن ميكن ان
يكونوا ضحايا وعرضة لشتى انواع االخطار،
ولالستغالل الجنيس ،او لبيع االعضاء ،او
للعمل املنزيل بطريقة مخالفة للقانون ،هذا
كله وارد بسبب االعداد الكبرية للنازحني .هنا
اقول اننا يف الوزارة نسعى دامئا اىل االحاطة
باالزمة السورية واالحاطة باالزمات الناتجة
منها .لذلك نحن نتفاوض عىل اقامة اماكن
خاصة اليواء املعنفات ،ولدينا برنامج سيكون
قيد التنفيذ قريبا النشاء روضات لالطفال
بني سن الثانية والخامسة لتأهيلهم والعناية
الطبية واالجتامعية الكاملة بهم وفقا ملعايري
منظمة الطفولة العاملية ،اي لالعتناء مبأكلهم
وملبسهم ،واالرشاف عىل صحتهم ،واكتشاف
مواهبهم وهواياتهم ،وتعليمهم املبادىء
العلمية االوىل وحتى اللغات ،وذلك يف

اماكن تؤوي اللبنانيني والسوريني االكرث فقرا.
وقد بدأنا التنفيذ ،وقريبا سيكون مركز يف
طرابلس بتمويل من ايطاليا ،وسنبني مركزا
مامثال يف عرسال بتمويل من الصندوق
الكويتي للتنمية ،ونحن نتفاوض مع رشكاء
كرث لهذه الغاية.
■ هل من استجابة لدى الضحايا لربامج
التأهيل واالحتواء التي تقومون بها؟
□ طبعا ،ال بد من استجابة وان بنسب معينة.
ال احد يرفض يد الخري التي متتد اليه.
■ ملاذا تفاقمت ظاهرة االتجار باالشخاص
ليس يف لبنان فحسب ،بل يف العامل؟
□ السبب يعود اىل البؤس واالعداد الكبرية
والحاجة املاسة ،واىل قلة الضمري.

دائرة حماية االحداث:
برامج خاصة للتأهيل والحماية

ورش ودورات
تدريب على مكافحة
يف وزارة الشؤون االجتامعية دائرة خاصة لحامية االحداث ،مهمتها حاميتهم االتجار باالشخاص
وتأهيلهم ذكورا واناثا من االنحراف والتعنيف" .االمن العام" التقت كال من املساعدة
االجتامعية يف الدائرة كارين حداد واملسؤولة عن دائرة الرعاية االجتامعية املتخصصة
خديجة ابراهيم ،فرشحتا طبيعة العمل لجبه ظاهرة تعنيف االطفال والنساء

تقول كارين حداد ان اجراءات الدائرة "تشمل كل
االطفال من سن صفر اىل  18سنة وفقا للقانون
رقم  2002/422املتعلق باالحداث املعرضني
للخطر واملخالفني .الدائرة تعمل باملسار التقني
واالداري اي غري القضايئ ،لكنها تبلغ القضاء عن
الحاالت التي تواجهها بعد تحضري املعلومات
وامللفات عن كل حالة .اما العمل غري املبارش
فتقوم به الجمعيات التي تتعاقد معها الوزارة
(نحو  15جمعية) لتوفري االيواء والتأهيل ،ويف
اقسام داخلية وخارجية .االقسام الداخلية
مخصصة القامة االطفال املعرضني للتهديد
والعنف واالخطار ،وتستقبل االطفال بناء عىل
قرار قضايئ .اما يف القسم الخارجي فيحرض
الطفل ويخضع للتأهيل واملعالجة ثم يغادر
حيث يكون له مكان اقامة محمي .لكل حالة

مدة معينة للتأهيل واملعالجة ،ودور الدائرة هنا
اداري ومايل وتقني ورقايب وداعم للجمعيات
التي تعنى باالطفال والنساء االمهات عرب برامج
تأهيل خاصة تلتزمها الجمعيات".
اضافت" :تجري الدائرة ورشا ودورات تدريب
عىل مكافحة االتجار باالشخاص ،ملعرفة كيفية
التمييز بني االتجار وغري االتجار خصوصا لدى
القارصات .وقد بدأنا نعرف الفارق ونتعرف
عىل املشكالت ،حتى من خالل التواصل عرب
االنرتنت ،فنتابع الحالة اىل النهاية .نحن ما
زلنا يف البداية ،لكن املشكلة تفاقمت وبدأت
تتخذ مسارات قضائية ،واملتابعة تتم عرب الخط
الساخن لطلب الحامية .مثة اشخاص يأتون الينا
مبارشة لطلب الحامية ،وعرب برنامج اطلقناه
اخريا من ضمن االسرتاتيجيا الوطنية لحامية

كارين حداد.

الطفل واالحداث واالم ،وتوصلنا اىل منهجية
خاصة لحامية االحداث .لدينا قارصات يتعرضن
لكثري من املامرسات ،ويجب ان نحدد حالة
كل واحدة منهن ،هل هي اتجار باالشخاص
ام ال؟ هناك جمعيات خاصة تتابع املوضوع،
عدا التنسيق ايضا مع القضاء لتحديد الحاالت
واستصدار قرارات حامية قضائية".
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تشري خديجة ابراهيم اىل ان املشرتع "حدد
الحاالت التي تتعرض ملشكالت اجتامعية
وتتطلب معالجة مشكلتها ،خصوصا لتفادي
تعرض الضحية لالنحراف .لكن املشكالت
توسعت بحيث تشمل حاالت غري ملحوظة يف
القانون ،اذ طرأت مشكلة االتجار باالشخاص
التي ترعاها مافيات وعصابات كبرية
متخصصة.وما تم كشفه هو جزء من هذه
العصابات ،ورمبا هناك غريها".
اضافت" :انجزنا نظام رعاية للمعرضات
لالنحراف بالتعاون مع االختصاصيني ،ووفق
معايري ورشوط معينة تعمل بها الجمعيات
التي نتعاقد معها للعناية وبحسب الفئات،
وبنسبة مبلغ مايل محدد لكل حالة ،ونحن
نقوم مبتابعة التنفيذ ،ونراقب التقيد
بالرشوط وتوافر االختصاصيني الالزمني من
كل النواحي .هناك اربعة مراكز داخلية
نتعاون معها يف حاالت النساء املعنفات
مع اوالدهن .لكن هذه املراكز محكومة
بالقدرة عىل االستيعاب ،فلديها خصائص
معينة .بعضها ال يستقبل االطفال ،بل

عدد  - 33حزيران 2016

النساء فقط وبالعكس .مثة مراكز تستوعب
حاالت ضحايا الدعارة الظرفية ،واخرى
تستقبل املعنفات او الناجيات من العنف.
نحن ال نتدخل اال بطلب من الضحية اذا
طلبت هي املساعدة ،سواء كانت امرأة ام
حتى رجال او متسوال او محتاجا او مرشدا
يف الشارع ،او مكتومي القيد الذين قد
يتعرض عدد منهم للخطر .هؤالء نستقبلهم
جميعا .اما الخدمات التي نقدمها فهي عرب
الجمعيات التي تحدد هي نشاطها وتقرر
هي اي حالة تستقبل .لدينا نظام لحامية
املعرضني لالنحراف ،وهو يقدم خدمات
شاملة للمرشدين من ملبس ومأكل وطبابة
ورعاية اجتامعية اساسية نؤمنها ،ولكل
حالة برنامج خاص بها .فاذا كان مريضا
عصبيا لدينا طبيب اعصاب ،واذا كانت لديه
عائلة نتابع وضعه مع العائلة ،واذا كانت
لديه مشكلة نفسية لدينا معالج نفيس .من
يرغب يف اكامل تعليمه نساعده عىل متابعة
التعليم وننمي مهاراته .هناك تدريب مهني
للضحية لتسهيل امكانات ايجاد فرصة عمل

انجزنا نظام رعاية
للمعرضات لالنحراف بالتعاون
مع االختصاصيني

خديجة ابراهيم.

واالندماج يف املجتمع ايجابيا .كذلك هناك
برنامج تدريب عىل الالعنف وفق املرسوم
التطبيقي لهذه الدائرة الذي يقول بوضع
برامج تأهيل ووقاية واندماج يف املجتمع".
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الملف
مكتب شؤون الجنسية يتص ّدى لمافيات اإلتجار باألشخاص

ال تهاون في إحترام الحقوق ،وال رحمة مع املخالفني

انشغلت وسائل االعالم يف الفرتة االخرية مبوضوع االتجار باالشخاص بعد كشف
شبكات دعارة ،استغلت ظروف فتيات يعملن يف هذه املهنة .مل تتفرج السلطات
عىل هذه التجاوزت التي تيسء اىل سمعة لبنان ،بل جبهت ظاهريت استغالل
العامالت يف املنازل واالتجار بالجنس .يعاقب القانون كل من يقدم عىل استغالل
االشخاص ويحجز حريتهم
عامالت يف الخدمة املنزلية هربن من بيوت
كفالئهن ،ويعمل من دون ترخيص من وزارة
العمل ومل يلتزم الكفالة املرصفية التي توضع
يف هذا الشأن ،نعمل عىل توقيفه استنادا اىل
القوانني املرعية .عند العثور عىل مكاتب
تعمل بطريقة مخالفة للقوانني ،تتخذ التدابري
القانونية يف حق اصحابها يف ارشاف القضاء
املختص .يجري اقفال هذه املكاتب بالشمع
االحمر مبوجب اشارة من النيابة العامة،
وتتم مصادرة املستندات املتعلقة بالعامالت
يف املكتب .يف حال تبني ان العامالت من
الفارات يتم االتصال بكفالئهن حيث تستكمل
االجراءات بشقيها االداري والقضايئ.

تويل املديرية العامة لالمن العام ملف االتجار
باالشخاص العناية املطلوبة ،وتعمل عىل
مكافحته وعدم االساءة اىل صورة لبنان واحرتام
كل َمن يقيم عىل ارضه من الرعايا االجانب،
وتوفري الحامية املطلوبة لهم ،وعدم تجاوز
رشعة حقوق االنسان .تفتح املديرية ابوابها
امام املنظامت املحلية والدولية التي تعنى
بحقوق االنسان .ال تقل اخطار هذه الجرمية
عن آثار االتجار باملخدرات والسالح ،بسبب
ما تخلفه من ضحايا تقع يف مخالب رؤوس
مافيات ال ترحم.
تسلط "االمن العام" الضوء مع رئيس شعبة
االجانب التابعة ملكتب شؤون الجنسية
والجوازات واالجانب يف املديرية العامة لالمن
العام النقيب بالل رمال عىل املشكلة ،وسبل ■ ما هي املهامت املوكلة اىل االمن العام يف
التصدي لعملية االتجار هذه؟
مكافحة هذه اآلفة.
□ عندما نتلقى اي اخبار او شكوى نتابعها
■ ما هو الدور الذي تقوم به املديرية العامة عىل النحو املطلوب اىل نهايتها بعد التحقق
منها .عند تبيان وجود تجاوزات يتم تكليف
لالمن العام يف مواجهة االتجار باالشخاص؟
□ اي امر يتعلق االتجار باالشخاص يدخل يف املراكز والدوائر االقليمية املعنية اتخاذ
صلب عملنا ،ونكافحه تطبيقا للقوانني النافذة .االجراءات القانونية واالدارية الالزمة مبا تقتضيه
يف حال تبني لنا ان شخصا ال ميلك ترخيصا التعليامت .مثة اشخاص يتاجرون بالفتيات
الستقدام العامالت ،ويعمل عىل شكل "دكانة" ويشغلونهن يف املنازل بواسطة الهاتف من
ويقوم بتأجري فتاة لساعات للعمل يف تنظيف
املنازل او املؤسسات ،ويستغلها ويحصل عىل
اتعابها يف مقابل جزء من املال الذي تحصله،
عندما نعلم بهذا الفعل املخالف لالنظمة من توجيهات اللواء ابراهيم
جراء املعلومات التي نجمعها يتم توقيفه عىل تقضي بمنع تحويل
الفور واالتصال بالنيابة العامة والقضاء املختص .العاملة الى سلعة
اي شخص يفتح مكتبا او منزال بطريقة تخالف
القوانني والرشوط املوضوعة ،ويأوي فيهام

خالل امتالكهم ارقام مجموعات من العامالت،
ويكونون الوسيلة بينهن وبني اصحاب املنزل
الذي تعمل الفتاة فيه .مثة اعداد كبرية من هذا
النوع نرفع التقارير يف شأنها اىل رؤسائنا الذين
يطلعون بدورهم املدير العام لالمن العام عىل
كل التفاصيل ،ونتلقى يف املقابل التوجيهات.
من االجراءات التي نقوم بها مثال استدعاء
الشخص مرتكب املخالفة ويتعهد امامنا عدم
العودة اىل مامرسة عمله غري الرشعي مطلقا،
تحت طائلة احالته عىل النيابة العامة .يو ّقع
عىل تعهد بذلك ،ويبقى تحت اعني االمن العام
يف كل املعامالت التي يتقدم بها للتأكد من عدم
تكراره املخالفات .هناك تعميم اصدرته املديرية
العامة لالمن العام ونرش يف وسائل االعالم،
يشدد عىل ان "اي شخص يش ّغل اجنبيا من دون
املرور يف الرشوط املوضوعة يتحمل املسؤولية،
ويتحمل عندها الرسوم املالية املرتتبة عند االمن
العام ،اضافة اىل وضع اشارة عىل اسم الشخص
املخالف" .اذا مل نطبق هذه االجراءات ونردع
املخالفني ،ال ميكن مكافحة مستغيل الفتيات
ومشغليهن ،وتاليا ال ميكن ضبط مخالفي نظام
االقامة يف لبنان .مثة من يقدم عىل االتصال
بفتاة يلتقيها يف الطريق ويتفق معها للعمل
يف منزله او مؤسسته ،عليه ان يعلم هنا ان ما
يقوم به مخالف للقوانني ،عدا عن انه ييسء
اليها واىل كفيلها الذي يدفع تكاليف ال بأس بها
من اجل استقدامها للعمل لديه وفق االصول.
■ كيف تحدد العالقة بني االمن العام ووزارة
العمل حيال انتظام املكاتب واستقدام
العامالت؟
□ هناك تعاون مشرتك .الوزارة مسؤولة عن
عقد العمل ومتنح االجازة ،واالمن العام مينح
االقامة ويراقب التزام نظام االقامة .اذا اخل
املكتب بالرشوط املوضوعة وكان الخلل جسيام،
يدرج املكتب يف الئحة املكاتب التي تتخطى
القوانني والتعليامت وتصبح معامالته يف االمن

رئيس شعبة االجانب التابعة ملكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب يف املديرية العامة لالمن العام النقيب بالل رمال.

العام تحت املجهر ملنعه من تجاوز القوانني او
القيام باعامل ملتوية .عند ورود معلومات اىل
االمن العام عن مخالفات تتم متابعتها حتى
النهاية .وقد تصل التدابري اىل اقفال املكتب
ومراسلة وزارة العمل بهذا االمر .ويا لالسف
مثة عدد من املكاتب من اصل  550مكتبا ،ال
يعمل بالطرق القانونية السليمة .تجدر االشارة
اىل ان املكتب يبقى مسؤوال عن العاملة خالل
ستة اشهر بدال من ثالثة وفق ما كان يعمل
به يف السابق .يقوم مكتب شؤون العمليات يف
االمن العام ودائرة التحقيق واالجراء التابعة له
بدور فعال يف املحافظة عىل العامل والعامالت
العرب واالجانب الفارين ،وذلك بالتنسيق
مع جمعيات ومنظامت انسانية حتى اقفال
ملفاتهم وتسوية اوضاعهم.
■ كرثت الضجة يف لبنان يف موضوع االتجار
الجنيس ،ما هو دور االمن العام يف جبه هذه
الظاهرة؟
□ دور االمن العام مك ّمل ،الن مهمة االتجار
باالشخاص تدخل يف صلب مهامت قوى االمن
الداخيل .لكن كل االجهزة االمنية تعمل عىل
مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تطاول
االنسان يف كرامته وحريته .نحن واالجهزة االمنية
االخرى نقوم مبراقبة االماكن املشبوهة التي تأوي
الفتيات وتشغلهن .وعند التأكد من املعطيات
واملعلومات نتحرك يف ارشاف النيابات العامة

ونعمل عىل توقيف املخالفني .كام ان التعاون
بني املديرية العامة لالمن العام واملديرية العامة
لقوى االمن الداخيل دائم ومستمر.
■ اذا تأكدتم من وجود مكان متارس فيه الدعارة،
ما هي االجراءات التي تتخذونها عىل الفور؟
□ يف حال تأكدنا من ذلك نوجه كتابا اىل
االمن الداخيل للقيام باالجراءات املطلوبة .ال
نتوجه مبارشة اىل املكان اال اذا حصلنا عىل
اذن من املدير العام وتوقيف الفتيات ومن
يشغلهن يف ارشاف القضاء املختص .يشار ايضا
اىل ان دائرة الفنانني يف االمن العام ترشف عىل
تنظيم اقامة الفنانني يف لبنان ،والسيام الذين
يعملون يف املالهي الليلية للتأكد من عدم
مخالفتهم التزام الرشوط والتعليامت التي
ترعى عملهم واقامتهم.
■ ما حقيقة حصول عمليات لبيع االطفال يف
لبنان؟ هل تصلكم تقارير يف مثل هذه القضايا؟
□ تصلنا بعض التقارير حول هذا االمر .اذا
تأكدنا من صحتها يتابعها املعنيون يف االمن
العام حتى النهاية ،السيام وان عمليات بيع
االطفال هي من امللفات الثقيلة وتحتاج اىل
تحقيقات خاصة ومعمقة ورسية.
■ هل تتعاونون مع منظامت يف لبنان والخارج
تعنى مبكافحة االتجار باالشخاص؟

□ مثة منظامت محلية وخارجية تتواصل مع
االمن العام ،من بينها جمعية "كفى" .تلقينا
منها تقارير تتحدث عن حصول اعامل تعنيف
ضد العامالت االجنبيات .نحن نتدخل فورا
وخصوصا عندما نتلقى مثل هذه الشكاوى
من النيابة العامة التي تصلها من جمعية
"كفى" .يتم يف هذه الحاالت استدعاء العاملة
والكفيل ،وال تنتهي مهمة االمن العام عند
حدود اصدار الوثائق املطلوبة للعاملة وانتقالها
اىل املنزل الذي تعمل فيه ،بل تتعداها اىل
تسوية املشكالت التي تعرتضها وتسعى اىل
ايجاد الحلول ضمن القوانني ومراعاة الحاالت
االنسانية لكل حالة .مثة تواصل مع سفارات
العامالت يف لبنان للغاية ذاتها .كذلك نتعاون
مع منظامت دولية نتلقى منها تقارير تتحدث
عن وجود حاالت تعنيف نقوم بالتحقق منها
ومتابعتها ضمن االصول املتبعة .وهذا جزء
اسايس من مهمتنا التي ترتكز عىل صون كرامة
االنسان وحفظ حقوقه.
■ ماذا عن الخط الساخن للشكاوى؟
□ يف امكان اي عاملة االتصال بهذا الخط
ورشح املشكلة التي تتعرض لها .مثة لجنة
تسمى "التسيري" واالمن العام عضو فيها،
اضافة اىل االمن الداخيل ومجموعة من
القضاة واملحامني يف ارشاف وزير العمل
وبرئاسته .من جهتنا نقوم بكل االجراءات
ملنع االتجار باالشخاص واقفال املكاتب غري
الرشعية وتوقيف اشخاص ،واتخاذ تدابري
ادارية يف حق مؤسسات تقوم مبثل هذه
االعامل او اي اجنبي يخالف نظام االقامة.
يف املقابل مثة عامالت اجنبيات يعملن منذ
سنوات عدة ويعرفن املناطق ،تأتينا بعامالت
من الخارج بواسطة مكاتب ويتم ايصالهن
اىل املنازل ثم يتم االقدام عىل مساعدتهن
للهرب باالتفاق مع مكاتب تنشط يف الخارج.
مثة توقيفات عدة قمنا بها .لبنان من الدول
املهتمة بالتصدي لعملية االتجار بالبرش
ومكافحة هذه الظاهرة ،ومثة خطوات نقوم
نقص يف تطبيق املهامت
بها للحد منها .لن ّ
امللقاة عىل عاتقنا ،وتوجيهات املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم تقيض مبنع
تحويل العاملة سلعة.
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الملف
التي نعدها وسبل االضاءة عليها ،ويف اثناء اخذ
االفادة كيف نربز للقضاء ان هذه حالة اتجار
باالشخاص وليست دعارة عادية.
رئيس مكتب مكافحة االتجار باالشخاص وحامية اآلداب يف قوى األمن الداخيل املقدم جوين الحداد.

رئيس مكتب مكافحة اإلتجار باألشخاص في قوى األمن:

التحقيق ُيبرز جرم اإلتجار باألشخاص
دخل لبنان عمليا ضمن االطار الدويل ملكافحة االتجار باالشخاص بعد صدور القانون
 164عام  2011ونفاذه .لذلك ،تعمل االجهزة واملؤسسات املعنية مبكافحة هذه اآلفة
عىل تطوير قدراتها ومراكمة خرباتها عرب التدريب واملتابعة مع افراد ،وتعاون ملحوظ
واسايس مع مؤسسات املجتمع املدين
يعترب مكتب مكافحة االتجار باالشخاص
وحامية اآلداب العامة يف املديرية العامة
لقوى االمن الداخيل الجهة الوحيدة التي
يحال اليها كل ما يتصل بهذه الجرمية ،وهو
الذي يقع عىل عاتقه مهمة مكافحتها .كام
ان اي جهاز يوقف شبكة ما يقوم بالتحقيق
االويل ،يعمد من ثم اىل احالة املوقوفني مع
امللف اىل املكتب ،بحيث يحدد من خالل
التحقيق اذا كان هناك اتجار باالشخاص
ليبنى عىل اليشء مقتضاه.
يرشح رئيس مكتب مكافحة االتجار
باالشخاص وحامية اآلداب يف قوى االمن
الداخيل املقدم جوين الحداد اعامل
املكتب وادواره ومهامته ،معززا باالرقام
واالحصاءات.

بعد صدور القانون 164
اضافوا الى مهماتنا
مكافحة االتجار باالشخاص

■ ما هي الصالحيات املنوطة بجهازكم ودوره يف
مكافحة هذه اآلفة؟
□ نحن مكتب مكافحة االتجار باالشخاص
وحامية اآلداب ،بعد صدور القانون  164عام
 ،2011اضافوا اىل مهمتنا مكافحة االتجار
باالشخاص .نحن مكتب مركزي يشمل كل

االرايض اللبنانية ،نقوم بتحقيقات وضبط
شبكات .ال ميكننا اثبات جرم االتجار باالشخاص
اال بعد تنفيذ مداهمة وتوقيف اشخاص،
شبكة دعارة مثال ،ومن خالل التحقيقات تتبني
مؤرشات تدل اذا كان هناك اتجار باالشخاص
او دعارة عادية .مثة مؤرشات انجزت يف نقابة
املحامني من خالل مركز حقوق االنسان يف
النقابة باالشرتاك مع املديرية العامة لقوى االمن
الداخيل واملديرية العامة لالمن العام ،ومبشاركة
قضاة من النيابة العامة برعاية السفارتني
االمريكية والربيطانية .اذا احرضنا موقوفا او
موقوفة ضمن شبكة دعارة ،وعند االستامع
اليهام وتدوين املحرض ،تظهر مؤرشات تدل
عىل امكان وجود حالة اتجار باالشخاص .حينها
يتوجه التحقيق صوب االتجار باالشخاص ،ويف
ضوء املؤرشات التي انجزت والقانون  164انجزنا
تدريبات للعنارص ورتباء التحقيق باالشرتاك مع
منظمة الهجرة الدولية .كل الدورات ننخرط
فيها مع االمن العام ،وركزت عىل االتجار
باالشخاص ،وكيفية اظهار املؤرشات يف املحارض

■ ما االطار القانوين الذي تعملون وفقه ملكافحة
االتجار باالشخاص؟
□ يصلنا اخبار عن شبكة دعارة يف اي مكان من
لبنان ،نتأكد منه ونراجع القضاء املختص ،اي
النيابة العامة التي تعمل الشبكة ضمن نطاق
منطقة صالحياتها ،ثم نعمد اىل الدهم ونحرض
االشخاص اىل التحقيق ونستمع اليهم .يف التحقيق
يظهر لدينا ان كان هناك حالة اتجار باالشخاص او
حالة دعارة عادية ،ونراجع النيابة العامة املختصة
ويتم توقيف االشخاص ويحالون اىل النيابة العامة
حيث يتابع امللف مساره القانوين العادي.
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□ هناك دورات تدريبية يخضع لها الضباط
والرتباء واالفراد ،واكرث الدورات التي انخرطنا
فيها كانت مع منظمة الهجرة الدولية التي
نظمت دورات مشرتكة لنا ولالمن العام .كذلك
شاركنا واالمن العام يف دورات نظمتها لجنة
حقوق االنسان يف نقابة املحامني مبشاركة قضاة
من النيابة العامة ،كام خضع رتباء لدورة يف
الواليات املتحدة االمريكية.

■ اين موقع لبنان يف مكافحة هذه اآلفة
الخطرية؟
□ القانون  164صدر منذ سنوات ،ومكتب
مكافحة االتجار باالشخاص وحامية اآلداب عمره
سنوات ايضا .انطالقتنا يف هذا املوضوع ما زالت
جديدة ،علام اننا نعمل عىل مساحة لبنان،
يضاف اىل ذلك ما يقارب نصف الشعب اللبناين
املقيم من النازحني السوريني ،وهؤالء النازحون
موجودون يف اماكن وظروف تجعلهم عرضة
للمتاجرة بهم اكرث من غريهم ،لذلك موقع لبنان
جيد يف مكافحة هذه االفة الخطرية .هناك عمل
كبري ،ومع مرور السنني ترتاكم الخربات ،ويصبح
لدينا قدرات اكرب ال سيام عىل الصعيد البرشي.

■ كيف يتم التنسيق بني االجهزة االمنية ،وبينها
واملؤسسات املعنية؟
□ نحن مكتب مركزي وكل يشء تتم احالته
الينا .اذا اوقف االمن العام شبكة دعارة يف
اي منطقة لبنانية يقوم بتحقيق اويل ،ومن
ثم يتم احالتها اىل مكتبنا .كل ما هو يختص
باالتجار بالبرش والدعارة اذا اوقف خارج
مكتبنا تجرى التحقيقات االولية يف شأنه
ويحال املحرض الينا للتوسع يف التحقيق .اما
التنسيق بيننا واالجهزة عىل االرايض اللبنانية
فهو ممتاز جدا ،اذ يصل الينا موقوفون عرب
االمن العام وامن الدولة ومخابرات الجيش.

■ ماذا عن الدورات املتخصصة التي تجرونها
مع املنظامت التي تدرب الضباط والعنارص؟

■ هل مثة وزارات وادارات محددة يتم التنسيق
معها كوزارة الشؤون االجتامعية مثال؟
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اكثرية الضحايا من بيئة
فقيرة ومعدمة

اصطياد تحرش
شهر
زبائن واعتداء
جنيس
 1كانون الثاين
4
9
شباط
2
7
2
آذار
4
16
3
نيسان
11
3
4
ايار
5
حزيران
6
متوز
7
آب
8
ايلول
9
 10ترشين االول
 11ترشين الثاين
 12كانون االول
21
35
املجموع

□ يف موضوع االتجار باالشخاص ،وقعت
وزارة الشؤون االجتامعية اتفاقا مع منظمة
"كاريتاس" النشاء ملجأ ملعالجة ضحايا
االتجار باالشخاص .اذ استنادا اىل القانون ،فان
َمن تتعرض لالتجار ليست مجرمة امنا ضحية.
لذلك يجب وضعها يف مركز متخصص يهتم بها
لجهة الرعاية والعالج النفيس والطبي ،واعادة
تأهيلها يك تعود وتندمج من ضمن املجتمع
طبيعيا ،وحتى تعود انسانا طبيعيا بعد ان
تكون قد تعرضت اىل شبه تدمري نفيس .هذا
امللجأ يعمل وهو بكامل طاقة استيعابه
من الضحايا ،وهناك تعاون كبري مع منظمة
"كفى" وايضا "دار االمل" .نحن عىل تعاون
كبري مع جمعيات املجتمع املدين ومؤسساته
يف امور االتجار باالشخاص ،والهدف االساس
مساعدة الضحايا.
■ ماذا عن خلفيات االشخاص الذين يتم
توقيفهم؟
□ اكرث املوقوفني يف الوقت الحارض هم
من التابعية السورية .لدينا نسبة من
اللبنانيني لكنها ليست كبرية .بعد الخربة
التي اكتسبناها واالحصاءات التي نعدها،
تبني لنا ان اكرثية الضحايا عانت ظروفا
معيشية سيئة ،وتبحث عن ذريعة للخالص
من الظرف الذي تعيش فيه .هناك مجرمون
يرتصدون هؤالء ويعمدون اىل خداعهم عرب
طرق عدة ،املال او الزواج الصوري ،ومن ثم
يعمدون اىل تشغيلهم يف الدعارة غصبا عنها،
ومنهم من يضعون الضحية عند شخص آخر
ويتقاىض املال يف مقابل تشغيلها ،وغري ذلك
من الترصفات املشينة.

جدول احصايئ شهري مبوقويف مكتب مكافحة االتجار باالشخاص وحامية اآلداب 2016
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الملف
اإلتجار باألشخاص تصنعه الكوارث واملنقذون جالدون
ّ
مكي :كيا ٌن مه ّدم يتط ّلب إعادة بناء
يشعر اطباء النفس يف معالجتهم
ضحايا االتجار باالشخاص بانهم
امام مبنى مهدم يحتاج اىل ترميم.
يش ّبهون حالهم بحال املدمنني عىل
املخدرات ،ويتطلب وضعهم القيام
بعملية تنظيف لكيان اشخاص من
كل ما يحمله من ذكريات وصدمات،
جعلتهم ال يرفضون االتجار بهم.
هذه الظاهرة تنشأ مع اشخاص
هاربني من كوارث ،فيتم اقحامهم يف
كوارث اخرى
معظم ضحايا االتجار باالشخاص عاشوا
يف جو هلع ،ويف مستوى معييش متدن .ال
مسكن لديهم ما يحيل حياتهم عىل هدف
واحد هو الخروج من بؤسهم ،فيلجأون اىل
استثامر اجسادهم.
اسباب عدة وراء وقوع ضحايا االتجار
باالشخاص يف فخ هذه الشبكات .بعضها من
البيئة العائلية ،والبعض اآلخر من الوضعني
االجتامعي واالقتصادي .مثة عائالت معرضة
اكرث من غريها لهذا السقوط بسبب بنيتها
وتركيبتها غري املستقرة ،وبفعل هذا الواقع
تنجب ابناء مضطربني .للظروف دورها يف
ارتفاع نسبة هذا االتجار ،كالحروب التي
تدفع االنسان اىل عدم السؤال عن يشء الن
كل ما يف حياته اصبح مدمرا .هناك الكوارث
الطبيعية كالتسونامي الذي يخلف وراءه
ضحايا باآلالف عدا الناجني من هذه الكارثة
الطبيعية ،يقعون ضحية املنقذ الذي يتحول
اىل جالد.
ليك يكون العالج النفيس لهؤالء الضحايا
فعاال ،يجب ان ينصب عىل الغاء آثار االهوال
التي اخضعوا لها يف عملية االتجار بهم.

نائب رئيس املجلس العاملي للعالج النفيس الربوفسور عباس ميك.

هذه القضية االنسانية الشائكة توقفت
عندها "االمن العام" ملعرفة اسباب حصولها،
وكيفية الخروج من تعقيداتها ،يف حوار مع
نائب رئيس املجلس العاملي للعالج النفيس
ممثل املرشق العريب الربوفسور عباس ميك.

االشخاص تسمية "ناجون من كوارث"
ضبطن يف وضع آخر .ما حصل مع هؤالء
الفتيات مشابه ملا حدث بعد انهيار االتحاد
السوفيايت عندما غرر شبان روس بعدد من
الفتيات للسفر اىل اوروبا ودول اخرى ،حيث
تتوافر لهن عقود عمل الئقة ،فكان مصريهن
مشابها ملصري ضحايا شبكة املعاملتني .هؤالء
االشخاص الذين يعيشون يف حال ضياع نتيجة
واقعهم ،يعتقدون ان العمل الذي ينتظرهم
هو عىل اساس ما ميلكون من كفايات ،فيتم
تحويل هذا االمر اىل اجسادهم كطاقة عمل.
يف اطار هذه الوضعية هناك مجموعة من
املافيات يكون عملها مشابها ملن يتاجرون
باالعضاء البرشية من االحياء واالموات .لكن
الوضع هنا يكون مختلفا ،الن االتجار يتم
بالكيان البرشي الذي ال يزال حيا.

الصدمات في حياة
الضحايا تمنعهم
من رفض االتجار بهم

■ ما هي اسباب نشوء هذه الظاهرة؟
□ اسبابها ظهور مجموعات تعمل يف التجارة
عىل هامش املسموح به يف املجتمع ،وتكون
مخبأة تحت االرض ومع اناس غرر بهم
واستثريت غرائزهم وشهواتهم عىل املال.

■ كيف يصبح االنسان ضحية شبكات
االتجار باالشخاص؟
□ اذا توقفنا عند ما حصل مع شبكة االتجار
باالشخاص يف منطقة املعاملتني ،والتي
ضبطت يف الفرتة االخرية ،نرى ان هؤالء
الضحايا هم فتيات سوريات هاربات من
بلدهن .يف هذه الحال نطلق عىل هؤالء

هذه الظاهرة تنشأ مع اشخاص هاربني من
كوارث ،فيتم ادخالهم يف كوارث اخرى.
■ هل مثة اسباب نفسية او اجتامعية او
عائلية وراء ظاهرة االتجار باالشخاص؟
□ اسباب اجتامعية واقتصادية وسياسية
ايضا مبعنى غض النظر عن املافيات الن
هذه املسألة تدخل يف اطار السياسة
االقتصادية ،اضافة اىل اسباب عائلية .يف
االجامل ،العائالت التي يف ديناميتها تنجب
ابناء مضطربني تكون لديها اشكاالت معينة،
وتكون االرسة نفسها تعيش يف مجال نسميه
نحن ،اطباء النفس ،ازمات شاملة وعامة،
اجتامعية واقتصادية وسياسية .يف الواقع
هناك ثالثة انواع من العائالت .ابدأ باالرسة
الواسعة املمتدة التي نطلق عليها تسمية
العشائرية ،تليها االرسة النواتية التي هي
عكسها متاما كونها عائلة صغرية موجودة
كثريا يف اوروبا .اما الثالثة فهي االرسة
املتحولة اي التي بدأت تتحول من االرسة
الواسعة واملمتدة اىل االرسة النواتية ،لكنها
ال تصل اىل هذا االتجاه وال اىل ذاك ،تاليا
تصبح حاالت افرادها حاالت ازمات متاما
كام يحدث لدى رمي حجر يف املياه متسببا
يف حدوث موجات ال تستقر عىل حال.
هذا االمر يشجع عىل االتجار غري املرخص
به ،واالكرث عرضة له هي االرسة املتحولة.
لكن مثة اسبابا اخرى يف هذا االتجاه منها
التفكك العائيل .ان قسام كبريا من هؤالء
الضحايا لديهم عالقات غري سليمة يف بيئتهم
العائلية او مع اقاربهم ،فيصبحون بسبب
صدمات معينة يف حياتهم مؤهلني لعدم
رفض االتجار بهم.
■ ما هي االسباب االقتصادية؟
□ معظم هؤالء الضحايا يعيشون يف وضع
اقتصادي متدن ومستوى معييش مزر،
وال مسكن لديهم .لذا تتقاطع االسباب
االقتصادية واالجتامعية بعضها مع البعض
اآلخر احيانا .انها ظواهر معينة تحصل يف اي
بلد ويف اي دولة حيث ان بعض االشخاص،
ليك يخرجوا من وجعهم االقتصادي ،يلجأون
اىل استثامر اجسادهم.

املقال

كلفة البحث عن حياة أفضل
ال اهمية الي عالج نفيس ،يف مفعوله النهايئ ،اذا مل يصل اىل معالجة االسباب التي
ادت اىل نشوء املشكلة ،واال كان االمر تخديرا للشخص وتقطيع مراحل حتى بروز
واقع جديد .يف حياة ضحايا االتجار باالشخاص عقد كثرية اوصلتهم اىل ما وصلوا
اليه .نبدأ بالروابط العائلية املهتزة والهشة التي مل تعطهم االحساس باالمان،
ولو كان العكس صحيحا ملا اصبحوا عرضة لالستغالل بعد قرارهم البحث عن
حياة افضل خارج اطار العائلة .يأيت تاليا الواقع االجتامعي الذي مل يحفظ لكل
الناس امكنة لهم .فرفض االنسان يف بيئته ومجتمعه القريب والبعيد يخلق يف
يعب عنها بسلوك منحرف يف اكرث االحيان .ييل هذين االمرين الواقع
ذاته نقمةّ ،
املعييش الصعب الذي يدفع االنسان اىل اتخاذ خيارات طائشة ومتهورة من اجل
تأمني لقمة عيشه .اذا نظرنا اىل معظم ضحايا االتجار باالشخاص ،نرى انهم آتون
من حياة فقر مدقع فرضت عليهم الحلم مبستقبل افضل خارج بيئتهم ،فمشوا يف
دروب ما عرفوا نهايتها وال ادركوا اخطارها.
هؤالء الضحايا هم يف امس الحاجة اىل معالجة جذور املشكلة يف حياتهم ،منذ
بدايتها ،وال يكون ذلك اال بتامسك االيدي وتضافر جهود املسؤولني يف الجمعيات
االهلية املتخصصة بهذه القضايا ،واالطباء النفسيني املعنيني بهؤالء االشخاص،
رشط ان يتعاونوا عىل ايجاد حلول لوضعهم االجتامعي كتأمني مهنة لهم يعتاشون
منها ،وعىل معالجة اآلثار النفسية ملا عاشوه ما قبل االتجار بهم وما بعده .ال
حل جذريا ملشكلة هؤالء الناس اال يف النزول اىل ارض الواقع الذي كان املس ّبب
الرئييس ملا وصلوا اليه.
رمبا من الصعب اعادتهم اىل الحياة ساملني ،من الناحية النفسية ،بسبب ما
اصابهم من ويالت اخرتقت اعامقهم .لكن عىل املسؤولني ان يسعوا اىل مد العون
اىل َمن يحتاج اليه.
اوال :بتمكني هؤالء الضحايا اقتصاديا ،بحيث ال يصلون اىل حال العوز الذي
يعرضهم لالستغالل واملتاجرة بهم مجددا.
ثانيا :الرفع من شأنهم اجتامعيا من خالل العمل ،يف بادئ االمر ،يك ال ينظر اليهم
بدونية ،وليكتسبوا مناعة داخلية تجاه انفسهم وتجاه الغري.
دور املجتمع هنا ليس االدانة فقط ،بل املساندة والدعم ملَن حلموا بحياة افضل
فوقعوا ،نتيجة ذلك ،يف بؤرة االستغالل.
ال يشء ينفع مع ضحايا االتجار باالشخاص سوى التخفيف من مأساتهم وايصالهم
اىل ظروف مغايرة ملا عاشوه يف السابق ،من اجل رؤية جوانب يف الحياة مل
يتلمسوها من قبل ،لتكون هذه الخطوة مثابة تجميل هذا الوجه الذي مل يروا
فيه غري السواد.
دنيز مشنتف
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■ اال نعترب ان مشكلة هؤالء الضحايا فردية
وخاصة ام تراها متصلة باملناخ االجتامعي
العام؟
□ ليست فردية اطالقا ،بل اعتربها ظاهرة
اجتامعية .مشكلة الفرد هنا هي داخل
االرسة او البيئة االجتامعية التي يعيش
ضمنها ،لكنها آتية من عمل االفراد انفسهم.
■ هل هناك ظروف معينة يزداد فيها
االتجار باالشخاص؟
□ هذه النسبة ترتفع يف الكوارث الطبيعية
مثل التسونامي والحروب والتقاتل الداخيل
بني الناس ،فيصبح همهم يف هذه الظروف
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الهرب .ال يسألون عن يشء الن كل ما يف
حياتهم اصبح مدمرا ،فيقعون يف فخ االتجار
باجسادهم .اما يف كوارث التسونامي فاالمر
مختلف ،وهناك حاالت كثرية كتب عنها.
الذين نجوا وجدوا َمن ينقذهم ،لكن هذا
املنقذ اصبح جالدهم بعد تعرض البعض منهم
لالغتصاب .هؤالء االشخاص بؤساء عاشوا يف
جو هلع معني فوصلوا اىل ما وصلوا اليه.
■ كيف يكون عالجهم النفيس ،وعىل ماذا
يرتكز؟
□ ان اي معالج نفيس سيكون امام قضيتني:
االوىل هي يف االتجار االول يف ما لو حصل

ضمن العائلة الواحدة وقبل ان ينكشف.
االتجار الثاين الذي حدث من بعده وتكون
القضيتان مرتابطتني .هذا الوضع يوصلني
اىل مرحلة كأنني اريد فيها تنظيف هذا
الشخص وتحريره ،باملعنى املجازي للكلمة،
من كل يشء علق به او التصق بشخصه،
وسبب له االذى سواء كان من عائلته ام
من عمله او من تهجريه ،اي ان اقوم بغسل
كيان باكمله من آثار الصدمات التي تعرض
لها .يكون الخط العالجي عىل مستويني:
اوال ،ان يتحدث هذا الشخص عن كل
هذه االمور يك تخرج من ذاته ،فالتسرت
عليها يسبب له مشاكل ال تعد وال تحىص،
كتحطيم الشخصية وعدم احرتام الذات،
فريى نفسه انه بال معنى االمر الذي يدفعه
اىل االنتحار .ان فعالية العالج النفيس تكون
يف الغاء آثار االهوال التي اخضع لها هذا
الشخص خالل عملية االتجار به ،يف جسده
وكيانه ونفسه .يتطلب هذا العالج اتباع
برامج معينة العادة التأهيل كالتي تتم مع
املدمنني عىل املخدرات .كام نقوم بتنظيف
جسم املدمن من املخدرات ،كذلك يكون
تنظيف جسم ضحية االتجار باالشخاص
من الذي حصل معه ،ثم نعيد دمجه يف
العملية االجتامعية عىل املستويني الطبي
الجسدي من جهة ،واملهني واالجتامعي من
جهة ثانية ،مع فتح حوار معه يك نقول له:
اذا تعرضت اىل هذا النوع من االذى فهذا
ال يعني انك ساقط .من هنا يبدأ العالج
النفيس .انها ورشة متكاملة ،والعمل يف
العيادة فقط ال يكفي لها.
■ هل مثة امل يف عودة ضحايا االتجار
باالشخاص اىل حياة سليمة ،وكم من الوقت
تتطلبه؟
□ من املمكن ان يعود اىل حياة سليمة،
لكن االمر مرتبط مبدى الرضر الذي اصابه.
يف عملنا مع ضحايا االتجار باالشخاص نشعر
كام لو اننا امام مبنى مهدم يحتاج اىل ترميم.
يقول فرويد :عمل املعالج النفيس مشابه
متاما لعمل عامل اآلثار ،عليه ان يعيد البناء
ويؤهله .اما مسألة الوقت ،فهي خاضعة
العتبارات عدة.
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الملف
"كفى" ّ
تتوكل قضائيًا دفاعًا عن الضحايا:
حرب سوريا رفعت نسبة اإلتجار باألشخاص
اكبت منظمة "كفى" عىل مواجهة االتجار باالشخاص بعد اصدار مجلس النواب
عام  2011قانونا مينع الفعل ويعده جناية .انشأت قسام خاصا عني مبتابعة
النواحي القانونية واالجتامعية والنفسية يف املوضوع

املحامية موهانا اسحق.

ثابرت "كفى" عىل مالحقة حاالت عدة من
االتجار باالشخاص ،وتعكف يف الوقت الحارض
عىل املالحقة القانونية الفراد متورطني يف
الشبكة التي قبض عليها اخريا ،واتهم عدد
من افرادها برتويج الدعارة القرسية لفتيات
ومامرسة العنف الجسدي معهن ،وغالبيتهن
من النازحات السوريات.
ترشف املتابعة القانونية مللف االتجار
باالشخاص يف املنظمة املحامية موهانا اسحق
عىل هذا الجانب ،بعد رفع الضحايا دعاوى
قضائية يف حق املتهمني من افراد الشبكة.
وهي ليست املرة االوىل تتابع ملفا كهذا.
يف حوار مع "االمن العام" تتحدث اسحق
عن عمل املنظمة حيال املالحقة القانونية،
وبرنامج املتابعة لتأهيل الضحايا املعنفات،
بدءا بالقول" :نتابع امللف قضائيا بعدما احالت

الينا الضابطة العدلية مثاين فتيات من ضحايا
االتجار اللوايت دفعن بالتعنيف الجسدي اىل
مامرسة الدعارة .نحن نتبع برنامجا معينا مع
الضحايا يقوم اوال عىل اعطائهن استشارات
وخدمات قانونية واجتامعية ،بعد معرفة
ظروف كل حالة وحصولها واالسباب التي
دفعهنت اىل هذا الوضع ،وتصورهن الالحق
لوضع كل فتاة .عندها نوجههن اىل حقوقهن
القضائية وتبعات االدعاء عىل املتهمني،
وكيفية حاميتهن حتى ال تتكرر معهن هذه
الحالة مستقبال .ادعت خمس فتيات من
مثاين شخصيا عىل املتهمني املوقوفني حاليا،
وتوكلت انا عنهن لتحصيل حقوقهن عرب
القضاء ،وباتت الدعوى حاليا امام الهيئة
االتهامية .اما الثالث الباقيات ففضلن
املغادرة".

■ ما هو الربنامج الذي تقومون به ملتابعة
وضع هؤالء الفتيات؟
□ موضوع الحامية جزء اسايس يف عملنا
ملواجهة االتجار باالشخاص ،والحامية الجسدية
اوال حتى ال يتم التعرض لهن مستقبال ،وتوفري
املأوى الالئق بعيدا من االخطار واملتاجرين،
خصوصا اذا كن غري لبنانيات ،ومعظم الضحايا
هن غري لبنانيات .يف حال رغنب يف مغادرة
لبنان والعودة اىل موطنهن ،يحتاج االمر اىل
تنسيق وتعاون مع االجهزة الرسمية املختصة،
السيام املديرية العامة لالمن العام ،من اجل
تسهيل امورهن االجرائية واالدارية ،وكذلك
منح االقامة وان املوقتة اذا رغبت الفتاة يف
البقاء لفرتة .من الناحية االجتامعية والصحية
نحاول قدر املستطاع ،ضمن امكاناتنا ،توفري
الخدمة الطبية ملن هن يف حاجة اىل عناية
من جراء ما تعرضن له من عنف جسدي.
نتعاون يف هذا الجانب مع مفوضية االمم
املتحدة لالجئني ومنظمة "كاريتاس" .كذلك
نتابع وضع الفتيات من الناحية النفسية،
حيث يتعرضن للكثري من الضغوط واالزمات
النفسية نتيجة ما تعرضن له من تعنيف .لدينا
يف هذا املجال مساعد نفيس يتوىل املتابعة،
عدا املتابعة االجتامعية حيث نحاول ان نعيد
تأهيلهن يك ال يقعن مجددا ضحايا االتجار او
التعنيف .وهذا يتم عىل فرتات ومراحل يف
برنامج تأهييل ،ووفق قدرة الفتيات ووضعهن
الجسدي والنفيس وفقا الستجابتهن .كام
نقوم بتحضريهن للعودة اىل بالدهن ،ونتابع
هذا االمر مع االمن العام .كذلك نتوىل توفري
االقامة بالنسبة اىل من ترغب يف البقاء فرتة
يف لبنان.
■ هل عالجتم حاالت اخرى من االتجار
والتعنيف غري ضحايا الشبكة االخرية؟
□ معيار استقبالنا الحاالت هو االتجار
باالشخاص واالستغالل الجنيس والعنف املنزيل

والتحرش الجنيس للعامالت املنزليات .من
سوء الحظ ان هذه الحاالت تكرث يف لبنان،
خصوصا موضوع االتجار باالشخاص لالستغالل
الجنيس .هناك تضارب يف النصوص القانونية
بني مامرسة الدعارة واالتجار لالستغالل
الجنيس .يف بعض الحاالت يحصل خلط السيام
عندما يكون التوقيف من الضابطة العدلية
التي مل يجر تدريب عنارصها عىل الفارق بني
مامرسة الدعارة واالتجار لالستغالل الجنيس،
فتصبح الفتيات متهامت يف الحالتني .لذا يجب
تدريب القوى االمنية باجهزتها كلها عىل هذا
الفارق القانوين خالل التوقيف ويف العقوبات.
االتجار باالشخاص جناية ،بينام الدعارة جنحة
تختلف ظروفها ورشوطها .يف الدعارة تعاقب
املرأة قانونيا ويجري التوقيف ملدة اسبوع
او اسبوعني او اشهر قليلة .تدريب القوى
االمنية رضوري ،خصوصا عنارص االمن العام،
النهم يتعاملون مع غري اللبنانيات .اذ الحظنا
خالل االشهر الستة املنرصمة انه تم توقيف
الفتيات انفسهن بجنحة الدعارة ،اما بسبب
سوء تدريب او سوء معرفة .هنا ايضا ال بد
من محاسبة للعنارص االمنيني الذين يسيئون
اىل الوظيفة.
■ هل تقومون بالتنسيق مع االجهزة االمنية
يف هذا املجال؟
□ القوى االمنية واعية هذه الحاالت ،وقامت
الضابطة العدلية بعملها بنجاح نتيجة
استقصاءات حثيثة لكشف شبكات االتجار،
واحالت الضحايا الينا واىل منظمة "كاريتاس"
التي تتابع هذا امللف ايضا .تبني انهن ضحايا
ولسن مشاركات يف الجرم ،وترك عدد من
الفتيات من دون ان يبقني يف املأوى بحكم
وجود اهل او اقارب لهن .لكن ضحايا االتجار
والعنف يجب ان ال يرتكن وحيدات ،بل ضمن
مراكز مخصصة لحاميتهن حتى ال يقعن
مجددا ضحية التجار والفاسدين .نحن نعرف
جيدا تفاصيل هذا امللف ونتابعه ونعلم ما
يحصل فيه.
■ ما هي التدابري او االجراءات املطلوبة
لوقف هذه الظاهرة املستفحلة؟

ملصق لحملة
"كفى"

نوفر الحماية
الجسدية واملأوى لضحايا
االتجار والتعنيف
ثمة تضارب في
النصوص القانونية بني
ممارسة الدعارة واالتجار

□ قانون مكافحة االتجار باالشخاص
حديث نسبيا صدر عام  ،2011وتاليا فان
تدريب املحققني والقضاة والنيابات العامة
والضابطة العدلية رضوري للوصول اىل
نتيجة والتمييز بني الضحية والجاين ،الجناية
والجنحة ،والستعامل القانون عىل الوجه
االفضل ،كام يقتيض ان ال يكون احد فوق
القانون ويحظى بالتغطية .يجب التمييز
بني املجرم الحقيقي والضحايا ،اذ قد يكون
بني املتهمني ايضا ضحايا لالتجار ،لكنهم
شاركوا يف الجرم .مع االزمة السورية هناك
امكانات تدفق حاالت االتجار باالشخاص
النه يدر ارباحا كبرية جدا .وقد يلجأ التجار
اىل الرشوة او الرتغيب لبعض العاملني يف
امللف .هنا يجب ان تتنبه القوى االمنية
اىل االمر.
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الملف
األمينة العامة للمجلس األعلى للطفولة:
خطة وطنية شاملة ملكافحة اإلتجار باألطفال
تتوىل وزارة الشؤون االجتامعية معالجة نتائج جرائم االتجار باالشخاص والعنف االطفال («اليونيسف») والبعثة الدولية
ضد االطفال ،عرب اكرث من مؤسسة تابعة لها .من بينها املجلس االعىل للطفولة للصليب االحمر.
الذي يضع الربامج املختصة ملواجهة التعامل العنفي مع االطفال ،ويحدد كيفية للمجلس هيئة تنفيذية تضم االمني
العام وفريق عمل متعدد االختصاص:
معالجة الضحايا
اختصاصية تربوية ،مساعدة اجتامعية،
اختصاصية اجتامعية ،معالجة نفسية،
اختصاصية يف االدب العريب .هؤالء
يعملن عىل تنفيذ االتفاق الدويل لحقوق
الطفل الذي صادق عليه لبنان عام
 ،1991ويعدن التقارير عن الحاالت التي
يتولينها ويعالجنها ويرفعنها اىل الجهات
املعنية الرسمية املحلية والدولية حول
اوضاع االطفال يف لبنان.
االمينة العامة للمجلس االعىل للطفولة
ريتا كرم تحدثت اىل «االمن العام» عن
مهامت املجلس يف معالجة نتائج االتجار
باالشخاص ،ال سيام االطفال منهم.
االمينة العامة للمجلس االعىل للطفولة ريتا كرم.

تأسس املجلس االعىل للطفولة عام
 ،1994عىل ان يتوىل رئاسته وزير
الشؤون االجتامعية .يتوىل حاليا ادارته
مدير عام هو نائب الرئيس ،يعاونه يف

عضوية املجلس ممثلون عن الوزارات
املعنية بشؤون الطفولة وممثلو ثالث
منظامت دولية هي منظمة انقاذ
الطفولة واملنظمة الدولية لحقوق

االتجار باالشخاص واالستغالل الجنسي

وردت يف مؤمتر عقده املجلس االعىل للطفولة ،قبل نحو اربع سنوات ،معلومات عن االتجار
باالشخاص واالستغالل الجنيس.

الدول املصدّرة

بنغالدش ،الفليبني ،اندونيسيا ،باكستان ،رسي النكا ،تايلند ،اوكرانيا ،مولدوفا ،روسيا ،جورجيا،
اوزباكستان ،اذربيجان ،الشيشان ،الصومال ،السودان ،اثيوبيا ،كينيا ،مدغشقر ،العراق ،اليمن ،مرص.

الدول املستقبلة

البحرين ،الكويت ،قطر ،السعودية ،االمارات ،لبنان ،العراق ،االردن ،ارسائيل.

■ ما هي مهامت املجلس االعىل
للطفولة ودوره يف مكافحة جرمية االتجار
باالشخاص؟
□ نحن نضع الخطط والسياسات
واالسرتاتيجيات ،ونقوم بتدريب كل
الجهات التي تعمل يف هذا املجال عىل
حقوق الطفل .كذلك نقوم مبا يسمى
الضغط وكسب التأييد ،كاملشاركة يف
االجتامعات واللجان النيابية املتعلقة
بحقوق الطفل ووضع وتعديل القوانني
مبا يتالءم مع اتفاق حقوق الطفل .كذلك
نعد برامج وطنية وحمالت توعية ،لكننا
ال نتدخل مبارشة يف االمور التنفيذية
املتعلقة مبعالجة الحاالت ،النها من
صالحيات املجلس التنفيذي املوجود يف
وزارة الشؤون االجتامعية.
■ هل تنسقون مع الجهات االخرى
العاملة يف مجال حقوق الطفل ،وما هي
مجاالت التنسيق؟

□ هناك آلية عمل نعتمدها للتنسيق.
لكن قبال لنحدد خطتنا .اعددنا خطة
وطنية ملكافحة االتجار باالطفال بالتعاون
مع منظمة الرؤية العاملية .كام وضعنا
اسرتاتيجيا لوقاية االطفال وحاميتهم
من كل اشكال العنف ،واسرتاتيجيا ثانية
لتنمية الطفولة املبكرة من عمر صفر اىل
عمر مثاين سنوات بالتعاون مع مؤسسة
«اغفند» الخليجية .من ضمن هاتني
االسرتاتيجيتني اعددنا خطة لحامية
االطفال من العنف املسلح بالتعاون
مع منظمة «اليونيسيف» ،وتتضمن
مكافحة االتجار باالطفال الغراض شتى،
واعددنا خطة ملواجهة االستغالل الجنيس
لالطفال .مثة اسرتاتيجيا وطنية ثالثة
قيد االنجاز حول مكافحة الزواج املبكر
لالطفال ،خصوصا وان زواج القارصات
هو نوع من انواع االتجار باالطفال.
يتم التنسيق وآلية العمل عرب اتصاالت
ولقاءات مع كل الوزارات والجمعيات
االهلية واملنظامت الدولية املعنية .كذلك
نعقد لقاءات تشاورية لرشح عناوين
االسرتاتيجيات ،وجلسات اخرى لوضع
بنود تنفيذها .ثم ندخل املعلومات عرب
برنامج خاص يف الكومبيوتر ونرسلها اىل
الجهات املعنية بالعمل ،ونتلقى منها
املالحظات عىل الخطة او االسرتاتيجيا.
كذلك نعقد لقاء تشاوريا الدخال
املالحظات عىل الخطة ،ونعيد ارسالها
لوضع مالحظات عىل املالحظات ،ثم نعد
التقرير يف صيغته النهائية ونرسله اىل كل
الوزارات املعنية للحصول عىل املوافقة
النهائية من وزير الشؤون االجتامعية
الذي يبدي مالحظاته ويوقع عليها،
فتصبح خطة وطنية تعتمدها الدولة.
■ ماذا عن برامج تأهيل ضحايا جرائم
االتجار باالطفال؟
□ التأهيل ليس من اختصاص املجلس
االعىل ،بل تقوم به وزارة الشؤون
االجتامعية عرب دائرة حامية االحداث.
هذه الدائرة تتعاقد مع جمعيات اهلية
تقدم الخدمات لكل االطفال من دون

ملصق اصدره
املجلس االعىل للطفولة
يف نطاق حملته.

اي متييز ،ومن اعامر صفر اىل  18سنة.
تدفع الوزارة مبالغ مالية معينة لهذه
الجمعيات لقاء تقدميها خدمات لالطفال
بناء عىل عقود عمل وتعاون بني الطرفني.
■ هل تتم متابعة االطفال بعد معالجتهم
يف املراكز املختصة؟

□ املتابعة تتم ايضا من دائرة حامية
االحداث يف وزارة الشؤون االجتامعية،
وهي تنسق مع وزارة العدل الحالة
حاالت االعتداء عىل االطفال التخاذ قرار
حامية من قايض االحداث .تخضع حاالت
املعالجة والتأهيل يف الجمعيات ملتابعة
من وزارة الشؤون االجتامعية.

في لبنان

ال احصاءات دقيقة يف لبنان او ارقام تكشف حجم املشكلة .اال ان ذلك ال يعني غيابها .يف ايار
 2008تبني من دراسة الواقع حول االتجار باالشخاص من وزارة العدل ،بالتعاون مع منظمة
"اليونيسف" ومكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية:
• تقدير  60حالة اتجار باالشخاص سنويا .مثة حاالت مل يبلغ عنها.
•  38طفال ضحية االتجار ،لكنهم قد يكونون مستغلني يف سوق العمل.

ارقام دولية

• بحسب مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،فان الربح السنوي من االتجار
باالشخاص يقدر بـ 8مليارات دوالر.
• يقدر نحو  27مليون شخص يف العامل ضحايا االتجار ،من ضمنهم  %50تحت سن  18سنة.
• وفق منظمة "اليونيسف" ومؤسسات االمم املتحدة ،يتم االتجار مبليون طفل بهدف
استغاللهم جنسيا.
• وفق منظمة العمل الدولية ،فان  12,3مليون شخص يعملون يف اعامل قرسية .وبحسب
وزارة الخارجية االمريكية ،فان  800الف شخص يتم االتجار بهم سنويا عرب الحدود.
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الحدث
الدويل ،بالتزامن مع رفع قدراتنا وامكاناتنا
عىل املواجهة ،واالنتصار يف حرب تحتاج اليه
كل دول العامل .مقاومة االرهاب ومكافحته
والقضاء عليه ال تكفيها العضالت وحدها.

■ هل وضعوا بني يديك هذا امللف؟
□ ما دام للملف بعد انساين وال عالقة له
بالسياسة او بسوى السياسة ،نحن مستعدون
للعمل عليه يف كل وقت .سبق ان اىت اىل لبنان
مبعوث خاص للرئيس باراك اوباما هو جيم
اوبريان التقيت به مرتني .يف الزيارة االوىل
عرض ما عنده وما لدينا يف هذا امللف ،ويف
الثانية استكملنا املناقشات ثم تابعنا الخوض
فيها يف واشنطن .مثة خطوات ايجابية تحققت
حتى اآلن يف هذا االتجاه.

َ
اجتمعت بهم مسؤولون عن
■ من بني َمن
■ هل ملست تجاوبا امريكيا حيال هذا ملف مفقودين امريكيني يف حروب املنطقة؟
املوقف؟
ماذا عنهم؟
عب املسؤولون االمنيون االمريكيون عن □ هم تابعوا يف ما مىض كل امللفات التي
□ ّ
تأييدهم ملا ادلينا به ،واقتناعهم مبساعدتنا انجزناها يف تحرير مخطويف اعزاز وراهبات
والحاجة اىل ان يبقى لبنان بلدا مستقراً دير سيدة معلوال وصوال اىل اطالق
وتوفري ما يتطلبه دوام هذا االستقرار .وهم العسكريني اللبنانيني ،ويعتربون انني
اكدوا ذلك وشددوا عىل ان استقرار لبنان راكمت نجاحات يف مقاربة هذه امللفات
مصلحة امريكية مقدار ما هو مصلحة لبنان .وانجازها نتيجة عالقات متشعبة ،متناقضة
ناهيك باقتناعهم بحجم التهديدات واالخطار يف بعض االحيان ،بني اطراف ميثلون
التي تحوط بنا .يف اي وقت ميكن ان يقع اتجاهات وانظمة مختلفة .لالمريكيني ايضا
اعتداء ارهايب علينا .لذلك سارعوا اىل تأكيد مفقودون يف حروب املنطقة ويجمعون
معلومات عنهم ،ويحتاجون اىل مساعدة يف
استعدادهم للمساعدة.
هذا املجال .ناقشنا يف اجتامعات واشنطن
■ ماذا عن املساعدات املطلوبة؟
هذا الجانب من التعاون والتنسيق يف ما
□ كانت هناك وعود باملساعدات .اما الخطوات بيننا استنادا اىل خربيت يف مقاربة التفاوض
االجرائية يف هذا النطاق فيتابعها ضباط حيال امللفات السابقة والحالية ،وسبل
متخصصون وتقنيون يف االمن العام مع نظرائهم الوصول اىل حقائق يف مصري مفقوديهم
االمريكيني للخوض يف التفاصيل يف اجتامعات االمريكيني ،خصوصاً وان العالقات املتشعبة
ستعقد الحقا استكامال لنتائج املحادثات.
واملتناقضة التي ارشت اليهم اثبتت جدواها
يف ختم تلك امللفات.
■ ما هو تقييم املسؤولني االمريكيني االمنيني
لدور االجهزة االمنية يف لبنان؟
□ ينظرون بعني الرىض واالعجاب اىل
االجهزة االمنية اللبنانية عموما عىل ادائها
مهامتها وواجباتها يف ظروف صعبة معلومة .تأكيد التعاون والتنسيق
يعرفون ان افتقارنا اىل التقنيات املتطورة مع االجهزة االمنية
ال يقلل من متسكنا بارادتنا وارصارنا عىل االميركية ،ووعود
جبه االرهاب ،ما يجعلنا نؤكد حاجتنا اىل بمساعدات تقنية وتدريب
الشق املكمل لعملنا وهو التنسيق والتعاون
مع االجهزة االمنية الغربية ومع املجتمع

■ هل لديك قلق عىل االمن؟
□ َمن ال يقلق عىل الوضع االمني يف البلد
يفرتض نفسه انه يف املدينة الفاضلة .يف حني
اننا لسنا كذلك .بل ابعد ما نكون عنها.
حدودنا يف كل اتجاه ملتهبة ،من سوريا اىل
فلسطني املحتلة اىل البحر الذي اصبح ايضا
ملتهبا .بل انتقل القلق عىل االمن اىل ابعد
من بلدنا ومنطقتنا حتى .اصبح يف قلب
اوروبا وسواها .بالتأكيد لسنا يف جزيرة آمنة
كام سوانا من الدول ،والجميع بات يعي
خطر االرهاب وتهديده له ،وصار يريد ابعاده
عن حدوده .اال انهم يعرفون ايضا ـ وهو ما
ملسته يف محادثايت يف واشنطن ـ ان االرهاب
صار هدفا عامليا يتطلب تظافر جهود كل
الدول وطاقاتها وقدراتها معا عىل مواجهته
ومكافحته النه مل يعد يستثني احدا ،وهو
جاهز يك يرضب يف كل مكان يف قارات العامل،
وقد فعل .قلقنا عىل امننا يجعلنا نلح عىل
طلب املساعدات وتبادل املعلومات والتعاون
والتنسيق اىل اقىص حدود ممكنة ما دامت
الحرب مع التيارات التكفريية واحدة يف كل
مكان .كام قلت مرارا ،نحن نعيش عىل خط
الزالزل ما يجعلنا نتوقع اي تطور كبري وخطري
يف اي وقت.
ولبى اللواء ابراهيم دعوة اىل عشاء تكرميي
دعا اليه دايفيد براديل ()David G. Bradley
مالك مجموعة “اتلنتيك” االعالمية ،شاركت
فيه مستشارة الرئيس االمرييك ملكافحة
االرهاب ليزا موناكو واوبراين وعضوان يف
مجلس الشيوخ وعدد من رؤساء تحرير كربى
الصحف االمريكية.

شددنا عىل ان من واجبات املجتمع الدويل
دعمنا يف الحرب التي نخوضها ضد االرهاب
من اجل تفادي توسع نطاقه وانتقاله اىل دوله،
وها هو يدق كل االبواب .صحيح اننا ندافع
عن انفسنا ،اال ان دفاعنا عن انفسنا هو الوجه
اآلخر للدفاع عن القيم التي متثلها املجتمعات
الدميوقراطية والتعددية ـ ونحن منها ـ التي
يتمسك بها املجتمع الدويل ،وهو نفسه يف
صلبها .ما يعني دفاعنا عنهم سواء عىل نحو
مبارش او غري مبارش .لذا قلنا اننا نحتاج اىل هذا
الدعم تقنيات وخربات وتدريبا».

اللواء عباس ابراهيم يتحدث اىل «االمن العام».

زار واشنطن تلبية لدعوة رسمية والتقى المسؤولين األمنيين

اللواء إبراهيم :اإلرهاب ّ
يدق أبواب ك ّل الدول
ولبنان جبهة أمامية في مكافحته
لبى املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم دعوة رسمية لزيارة الواليات املتحدة
االمريكية استمرت اسبوعا ما بني  9و 15الشهر
املايض ،والتقى مسؤولني امنيني بارزين هم
مدير وكالة االستخبارات املركزية االمريكية
جون برينن  John Brennenومديرة قسم
الرشق االدىن يف وزارة الخارجية السيدة آن
باترسون  Anne Pattersonواملبعوث الرئايس
الخاص لشؤون الرهائن جيمس اوبراين
 James ôbrionوكبري مستشاري الرئيس

االمرييك لشؤون االمن القومي روبرت مالالي
 Robert Malleyاىل مسؤولني آخرين يف
االدارة االمريكية .وتناولت املحادثات ملفات
االرهاب وسبل التنسيق والتعاون مع االمن
العام اللبناين ،يف سياق خطة الدعم واملساعدة
التي تقدمها واشنطن لالسالك العسكرية
واالمنية اللبنانية.
سألت «االمن العام» اللواء ابراهيم عن حصيلة
لقاءاته يف الواليات املتحدة ،فاجاب« :عنوان
الزيارة هو التنسيق يف موضوع مكافحة

االرهاب ورفع مستوى التنسيق بني االجهزة
االمنية اللبنانية واالمريكية .طلبنا من املسؤولني
االمريكيني املعنيني مساعدات تقنية يف مجال
مكافحة االرهاب كام يف التدريب .تركز املوقف
اللبناين عىل اننا يف لبنان يف جبهة امامية يف
مواجهة االرهاب ،ندافع من خاللها عن كل
العامل الحر الذي خلفنا ،عن اوروبا وامريكا وكل
الدول الدميوقراطية التي تدين بالقيم التي
نتشارك واياها فيها ،لكنها تعرف ايضا انها هي
بدورها مهددة .االدلة اكرث من ان تحىص .لذا

■ هل يبرصون لبنان يف دائرة الخطر؟
□ من الطبيعي انهم يعرفون اننا عند
الخطوط االمامية يف مواجهة االرهاب ،وقد
تعرضنا سابقا لعمليات ارهابية بسبب موقعنا
هذا ،وان تكرار ذلك احتامل وارد.
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في لقاء الجالية اللبنانية في ميتشغن
اللواء إبراهيم للمغتربني :ال تديروا ظهوركم

مع قنصل لبنان يف واشنطن حسني حيدر.

خالل زيارته الرسمية الواليات املتحدة
االمريكية ،زار املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم السفارة اللبنانية يف واشنطن والتقى
القنصل حسني حيدر ،ولبى دعوة الجالية اللبنانية
يف ميتشغن يف ديرتويت اىل استقبال ،تخلله غداء
يف حضور جمهور من ابنائها وفاعليات املدينة.
تعاقب عىل الكالم االمني العام للمجلس االغرتايب
الدكتور نسيب فواز ولويس الغفري واسامة
سبليني وعامد فضل الله ،مرحبني ومؤكدين
اهمية تعميق اوارص التواصل بني اللبنانيني
املقيمني واملغرتبني.
ثم القى اللواء ابراهيم الكلمة اآلتية:
"انتم اليوم ،كام يف كل يوم ،اقرب اىل لبنان من
ابنائه املقيمني ،عىل جبينكم شمخة ارز ،ويف
عيونكم ارشعة ومجاذيف متهادية ،ويف قلوبكم
اميان ينقل الجبال من مواضعها ،ويف اكفكم سخاء
الزيتون املسرتخي ،وعىل السنتكم نشيد الرشيد
الذي غنى الوطن كل الوطن  -بكلامت صيغت
من سحر ما اغدق الله عليه من بيان.
ان لبنان الذي نجتمع عىل اسمه اليوم ،مل يغب
عنكم لحظة ،فهو كان وما زال ماثال فيكم مثول

متحدثا امام الجالية اللبنانية.

الثانية يف الدقيقة ،والدقيقة يف الساعة ،والساعة
يف اليوم ،واليوم يف عمر الزمن .وان والءكم له هو
الخية تجاه
تعبون عنه باملبادرات ّ
والء مطلق ّ
اخوانكم الثابتني عىل ارضه ،والبلدات والقرى التي
منها تحدّرتم ،وفاء لجذوركم التي ال تزال متوغلة
يف رحم تراب الوطن ،الذي يحتضن الشهداء الذين
حرروا االرض من دنس غاصب محتل ،واالبرياء
الذين اسقطهم ارهاب اعمى متعمم باالسالم
واالسالم منه براء ،وهو دين الرحمة الذي يدعو
اىل الكلمة السواء ،واملجادلة بالتي هي احسن.
ان الواليات املتحدة االمريكية بلد مضياف،
استوعب االثنيات املختلفة واالديان والطوائف

استطاع لبنان باجهزته
العسكرية واالمنية
دفع جحافل االرهابيني
عن حدوده

واملذاهب واوجدت قاسام واحدا يف ما بينها
هو الحرية .ويف ظالل الحرية ،بكثري من املشقة
والتضحية ،ت ّكون املجتمع االمرييك ،يشد ابناءه
بعضهم اىل بعض روح وطنية رائعة هي يف اساس
منعة هذه القوة العظمى.
ايها اللبنانيون يف االغرتاب،
ان عدنا اىل التاريخ ،نجد ان لبنان كان االسبق اىل
التجربة التي اسست لقيام نظام دميوقراطي يف
املنطقة ،مبني عىل صيغة العيش الواحد وثقافة
الحياة .لكنه عاىن من الشقاق والفرقة جراء آفة
الطائفية واملذهبية الفتاكة التي علينا ان نتحد
متضامنني لنتصدى لها باملعرفة والوفاق واالرادة
الطيبة لنتمكن جميعا من انقاذ وطن االرز.
لبنان يعيش اوقاتا صعبة ،تتوارد عليه االخطار من
داخل ومن خارج ،وهو ضحية اسرتاتيجيات دولية
واقليمية متعارضة ،لكنه قادر عىل تجاوز هذه
تحصن شعبه باملناعة
االخطار واالنتصار عليها اذا ّ
الكافية ،واحبط الخطط التي تود اضافة وطنه
اىل الئحة الدول املجاورة التي تدمرها الحروب
االهلية ،ويغرز االرهاب سكينه يف جسدها،
مستخدما اشد االساليب فظاعة.

ايها األهل واالحباء ،استطاع لبنان باجهزته
العسكرية واالمنية من جيش وامن داخيل وامن
عام وامن دولة ،ان يدفع جحافل االرهابيني عن
حدودنا ويجفف بؤرهم يف املناطق القريبة
منها ،ويكشف الخاليا النامئة املبثوثة يف كل
لبنان يف عمليات استباقية نوعية جنبت الوطن
وابناءه الكوارث واملآيس ،وهو يرصد ما تبقى
من خاليا ويطبق عليها الخناق .فكانت النتائج
التي حققتها االجهزة االمنية وسط شغور رئايس،
وتخبط سيايس وتعرث رسمي ،تعجز عنه دول
مقتدرة متتلك الوسائل الالزمة ملواجهة هذا
الخطر املستفحل .وهو امر غاية يف االهمية
يع ّوض قصور اللبنانيني يف حل مشكالتهم
السياسية بأنفسهم.
ايها اللبنانيون االحباء،
سنبقى العني الساهرة التي ترصد ما يحيط بلبنان
من تحديات ،والقوة املتحفزة لشل السواعد التي
تحاول القبض عىل عنقه ،والدرع الواقية التي
تصون املواطن وتحفظ السلم االهيل.
ان تحديد مكامن الخلل والعقبات الداخلية

يف كنيسة مار مارون تحوط به وجوه اغرتابية.

والخارجية التي تعيق مسرية بناء لبنان للميض
نحو مستقبل اكرث ارشاقا وهدوءا ،ينقصه مواكبة
لبنان الجغرافيا والدميوغرافيا للبنان االغرتاب
بوصفه قيمة وثروة ثقافية ومعرفية واقتصادية
واجتامعية ،والنكم االقرب اىل لبنان ،مهام تناءت
املسافات ،نتكل دامئا عىل دعمكم ومساندتكم،
الن لبنان من دون ابنائه املنترشين نرس بجناح
واحد ،وكيف لنرس مهيض الجناح ان ُيحلق عاليا
معانقا الذرى؟.
دوركم كبري وحضوركم يف العامل قيمة مضافة
ال تستوي اال اذا كان هناك تعاون دائم ورشاكة
مستمرة بني لبنان املقيم ولبنان املغرتب ،من
خالل تبادل االراء واالقرتاحات التي تصب يف
خدمة الوطن وتنمية قدرات الدولة وتطوير
مؤسساتها عىل كل الصعد واملجاالت.
وطنكم عىل خط الزالزل واالزمات االقليمية
امللتهبة ،عاىن منها امنيا واقتصاديا ودميغرافيا
وسياسيا ،لكنه يبقى كطائر الفينيق ُيبعث حيا
من الرماد ،وينطلق مجددا ليعيد دوره التاريخي
كبيئة حاضنة للحضارات املتعددة واالديان
والثقافات والعيش املشرتك.

"لبنان ـ الرسالة" يف حاجة اليكم ،يناديكم ،فل ّبوا
النداء وال تديروا له ظهوركم.
نحن لن نيأس رغم كل ما يجري .ولبنان ،الوطن
والكيان الذي عرفتموه ،سيبقى بلد الحريات
واالنسان مهام اشتدت عليه املحن واالزمات،
وطاملا ان شعبه االيب املقيم واملغرتب ،يرفض
الذل واالنصياع ،ومتمسك بصيغة العيش
الفريدة يف العامل ،التي ارتضاها ليؤسس من
خاللها نظاما دميقراطيا برملانيا يرتكز عىل تداول
السلطة وانتظام عمل املؤسسات الرسمية
والقضائية وحامية حرية التعبري واالقتصاد
الحر .يف اختصار وطنكم سيكون يف الف خري
اذا كنتم له قوال وعمال وانكم لفاعلون".
وكان اللواء ابراهيم استهل جولته يف ميتشغن
بلقاء املطران عبد الله زيدان ولفيف من
الكهنة واملسؤولني ،ثم جال يف ارجاء "املجمع
االسالمي" حيث كان يف استقباله الشيخ عبد
اللطيف بري ورئيس مكتب املجمع واعضاؤه.
بعد ذلك انتقل اىل الجامع الكبري وكان يف
استقباله الشيخ احمد حمود واعضاء املكتب
االداري للجامع.
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تحقيق

جورج شاهني

georgestchahine@gmail.com

معادلة تبصرها عيون ديبلوماسية عسكرية إقتصادية؟

أي س ّر يتوئم اإلستقرار مع الجمود واإلهتراء؟
ّ
يحار بعض السياسيني والديبلوماسيني يف قراءة املعادلة التي تعكسها الحال القامئة
يف لبنان .اىل الحروب التي تجري خلف الحدود الرشقية والشاملية مع سوريا ،يرتبص
العدو االرسائييل بأمن الحدود الجنوبية .مع ذلك يعيش لبنان معادلة مثلثة تنضح
بالتناقضات ومليئة باالرسار .زاوية منها تتحدث عن االستقرار االمني املحري تنعم فيه
البالد مع اهرتاء سيايس جراء الشغور الرئايس والشلل الذي اصاب املؤسسات ،يراكم
بدوره جمودا اقتصاديا ال يستثني ايا من القطاعات
ليس سهال االعتقاد بتعايش ثالثة رشوط يفيض اىل استنتاج مقنع ومربر :استقرار
مربكة ومكلفة ،ال يشبه احدها اآلخر ،امني زائدا اهرتاء سياسيا زائدا جمودا
يكمل اآلخر ،وال اقتصاديا .اال ان ذلك واقع لبنان اليوم
اال ان ايا منها ال ّ

وهو ينتظر مآل النزاعات االقليمية
والرصاعات املذهبية ورسم الخرائط
الجديدة.
توجهت "االمن العام" اىل ثالثة باحثني
يف اختصاصات وتجارب مختلفة وثيقة
الصلة بهذه املفارقة ،هم السفري السابق
يف واشنطن الدكتور عبدالله بوحبيب
والعميد املتقاعد الياس حنا والخبري
االقتصادي الدكتور غازي وزين يك يرووا
قراءاتهم.

بوحبيب :مخرج ما نعيشه
سلة متكاملة للحل

يالحظ السفري السابق يف واشنطن الدكتور عبد الله
بوحبيب ان لهذه املعادلة "اكرث من وجه يربرها.
عىل املستوى الداخيل ،ثابت ان اللبنانيني ال يريدون
الحرب بعدما خربوها  15عاما ،وهو قرار لبناين
يرتجمونه يوميا .وان وجد َمن يريد الحرب ليس
لديه االمكانات للقيام بها ،والقادر ال يريدها .اما
عىل املستوى االقليمي ال تريد اي من دول االقليم
اضعاف املؤسسات العسكرية واالمنية يف لبنان
لصالح االرهابيني .عىل املستوى الدويل ،ميكن القول
ان الدول الكربى مهتمة باالستقرار واالمن يف لبنان،
وتدعم القوى العسكرية واالمنية مبا يضمنه ويعززه
يف مواجهة االرهاب ملنع توسعه اىل عواصمها".

■ هل يصح القول ان ذلك بات من الثوابت؟
□ ال ليس هناك ثوابت ال ميكن تعديلها او مسها.
اي من هؤالء االفرقاء ميكن ان يغري هذه املعادلة
او يهددها .وقد حاول البعض ممن ميتلك تأثريا
داخليا فكان الفشل حليفه ومل تتوافر له التغطية.
■ ما هي القوة السياسية والديبلوماسية التي
ابعدت لبنان عن مرمى النريان السورية؟
□ هذه املعادلة املحلية ،االقليمية والدولية ،هي
التي ابعدت لبنان عن مرمى النريان السورية
رغم وجود نيات لدى منظامت ارهابية حاولت
ان تقوم بعمل ما لتخريب الوضع ،وادخال لبنان
يف املعمعة االقليمية .لكن هذه املعادلة حالت
دون ان تحقق اهدافها فوضعت حدا فاصال
بني ما تخطط وتريده وما ميكن تحقيقه .لهذه
االسباب توافر الدعم االقليمي والدويل للبنان من
كل الزوايا العسكرية والديبلوماسية واالقتصادية.
االمريكيون ودول اخرى سارعوا اىل تسليح الجيش
والقوى االمنية وتجهيزها .كام ابدى اطراف اخرون
استعدادات مامثلة .كذلك تدفقت املعلومات
االستخبارية اىل االجهزة االمنية ،فقامت بالواجب
واملهمة خري قيام وكانت لها باملرصاد .الدليل عىل
ذلك ال يقف عند حدود العمليات االستباقية التي
نفذها االمن العام واملؤسسات االمنية االخرى.
كانت مواجهات خطرية مع مجموعات ارهابية
استيقظت من سباتها ،فقضت عليها قبل ان تقوم
مبا نوت عليه وخططت له .ال يخفى عىل احد

اهمية ما هو قائم من تنسيق بني القوى االمنية،
بدليل ما كشفته من شبكات خطرية تعاونت عىل
تعقبها وتفكيكها.
■ هل انت مقتنع بأن املظلة االمنية والديبلوماسية
التي ينعم بها لبنان مضمونة ،وهل هي البقاء
النازحني فيه ودول الجوار السوري؟
□ ال اعتقد ان الهدف من هذه املظلة اآلمنة ابقاء
لبنان عىل ما هو عليه ،بل حامية االستقرار من
خالل التقاء مجموعة من املصالح الكبرية حالت
دون اي حرب داخلية ،او امتداد الحروب املحيطة
بنا اىل الداخل .لبنان كان وسيبقى ملجأ للنازحني
بحكم الجرية والجغرافيا بني البلدين .الجميع يعرف
ان دوال اوروبية وغري اوروبية رحبت باستقبال
النازحني السباب انسانية واجتامعية ،ورمبا سياسية،
وما لبثت ان اقفلت حدودها امامهم ،وهي تسعى
اىل مساعدتهم حيث هم يف لبنان ودول الجوار
السوري .لذلك تسعى اىل توسيع سوق العاملة
لهم مبشاريع مختلفة للحؤول دون تصاعد مواسم
الهجرة والنزوح اليها .لكن من دون شك ،ويف معزل
عن قدرات هذه الدول ومدى تأثريها عىل الوضع
يف سوريا ،يبقى ان روسيا وامريكا وغريهام يظهرون
الحرص عىل هذه املظلة الحامية.
■ ما تفسريك ان املساعدات هي توسيع مجال
العاملة للسوريني وتهدف اىل ابقائهم يف لبنان؟
□ ال اعتقد ان املشاريع املطروحة اليوم عىل لبنان
القامة املشاريع االقتصادية واملؤسسات التي ميكن
ان تشغل النازحني السوريني هوي بهدف التوطني
او التجنيس .هم يدركون ان لبنان ال يستطيع
تحمل هذا العبء .لدينا اليوم مليون ونصف
مليون سوري ونصف مليون فلسطيني ،والخطر
الحقيقي ان يبقوا مقيمني عندنا مع ما يستلزم
ذلك من مقومات .الخوف من موضوع تجنيس
السوريني وتوطينهم ليس غريبا ،بل الخوف من ان
يتحول هذا االمر قرارا لبنانيا لدى فئة من اللبنانيني.
التجارب السابقة منذ عام  1943كانت بقرار لبناين
وليس بضغوط اقليمية ودولية ،ومل يضع احد سالحا
يف رأس اي مسؤول اصدر مرسوما بالتجنيس ،وقد
يكون الفساد جزءا مام قاد اليه هذا السلوك.

ما دام اللبنانيون موحدين
ضد االرهاب لن ندخل الحرب

السفري الدكتور عبدالله بوحبيب.

■ يف ظل املعادالت الدولية واالقليمية ،متى
سيتشكل الخطر الحقيقي عىل لبنان؟
□ الخطر االول سينشأ عند حصول اول خالف
لبناين  -لبناين .ما دام اللبنانيون موحدين
ومجمعني عىل مواجهة االرهاب وحريصني عىل
االستقرار ،سيكون من الصعب ادخالهم مرة اخرى
اىل اتون الحرب .ال ننىس ان هناك قوى عسكرية
وامنية قادرة عىل ضبط الوضع بدعم شعبي
داخيل وارتياح واضحني .لكن ذلك كله يتغري متى
وقع الخالف بني اللبنانيني .الخطر الثاين يكمن يف
الخالف االقليمي  -االقليمي الذي ما زال يتفاعل
عىل اكرث من ساحة اقليمية عدا الساحة اللبنانية.
اذا بلغ هذا الخالف ساحتنا سنكون امام امر واقع
جديد يفرض علينا اعادة نظر شاملة يف كل يشء.
■ اال ترى يف هذه املعادلة املثلثة شيئا غريبا؟
□ ليس غريبا وال صعبا القول ان الخالف السيايس
القائم ينعكس سلبا عىل الوضع االقتصادي.
فالشغور الرئايس ترسب اىل املؤسسات الدستورية.
مجلس النواب معطل ،الحكومة مشلولة بسبب
ارتباط بعض اللبنانيني باملحاور االقليمية واخطر
ما فيه ان بعضهم يقدم املصالح االقليمية عىل
الداخلية  .لذلك ميكن القول ان املخرج مام نعيشه
يف السلة املتكاملة التي تشمل االتفاق عىل رئيس
الجمهورية ،الحكومة الجديدة ،بيانها الوزاري،
قانون انتخاب جديد.
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حنا :االستقرار الذي نشهده
حال مطلوبة مفروضة
من الزاوية االمنية والعسكرية يقرأ العميد
املتقاعد الياس حنا املعادلة" :لفهم وضع
لبنان يف االبعاد الثالثة عالقة بتحولني اساسيني
يف مجالني جيوسياسيني :االول يتصل بالنظام
العاملي بعد سقوط االتحاد السوفيايت وصوال اىل
احداث  11ايلول  ،2001والثاين سقوط العراق
والدولة السورية وما شكل ذلك من تحوالت
كربى يف االقليم .لكن الكارثة الكربى تجلت يف
ما حدث يف سوريا التي ولدت مفاهيم تقوم
عىل االبعاد التالية :االستقرار يف جنوب لبنان
يقابله اشتعال الجنوب السوري ،بدال من التدخل
السوري يف لبنان بات لبنان يتدخل يف سوريا،
بدال من ان يكون لبنان الخارصة الرخوة لسوريا
بات الخارصة الحامية لها .لذلك تستحق هذه
التطورات ان تكون من التحوالت الكربى .سقوط
الدولة العربية تزامن والرصاع االقليمي الحاد
ما بني تركيا وايران والسعودية ومرص وارسائيل.
برز تراجع املوقف االمرييك من مقرر وفاعل
اىل مدير للعمليات للحفاظ عىل التوازنات يف
املنطقة ،فقاد لعبة التوازن الدقيقة يف اتجاه
السعودية وايران ،مبد االوىل بالسالح وعقد
االتفاق النووي مع الثانية ومجموعة الـ.+1 5
من خالل هذه املؤرشات ميكن قراءة االستقرار
الذي يشهده لبنان عىل انه حال مطلوبة ال بل
مفروضة ،تدل عىل توجهات القوى االقليمية
والدولية .لرشح هذه املعطيات ميكن التوقف
عند استمرار الدعم االمرييك للجيش اللبناين
والخطاب السيايس الذي يواكبه ،بغض النظر عن
املوقف من حزب الله ،واالقرار بحتمية دوره يف
سوريا الذي يتطلب االستقرار يف ساحته اللبنانية
الخلفية .كام تحول االستقرار يف لبنان هدفا
سعوديا للحفاظ عىل الكتلة السياسية التي متثلها
يف لبنان ،فيام ارسائيل ال تريد جبهة متوترة مع
جنوب لبنان .لهذه االسباب جميعها ميكن فهم
االستقرار الحتمي يف لبنان يف معزل عن الزلزال
الذي تشهده سوريا .لذلك ،ولدت املعادلة هذه
التي ارتقى فيها البعد العسكري عىل كل االبعاد
السياسية واالقتصادية .من هنا ميكن فهمنا
املهامت التي قادها املدير العام لالمن العام

اللواء عباس ابراهيم الستعادة مخطويف اعزاز،
واالفراج عن راهبات معلوال ،واستعادة جثث
تل كلخ ،فاتفاق الزبداين – الفوعة وكفريا .كام
بالنسبة اىل منع الجيش "داعش" من التمدد يف
اتجاه لبنان عرب تالل عرسال.
■ كيف تجنب اللبنانيون انتقال النريان السورية
اىل الداخل رغم تدخلهم فيها؟
□ انه التقاطع املصلحي االقليمي والدويل مع
الداخيل اللبناين الذي ولد هذا االستقرار وابعد
النريان السورية عن الداخل .هذه هي املعادلة
التي تتحكم بالوضع يف لبنان .اضف ان الحرب
كرقصة التانغو تحتاج اىل راقصني ،فمن يريد
الحرب يف لبنان غري قادر ،ومن هو قادر ال يريد.
من هذه الخلفيات متكننا من تفكيك الشبكات
االرهابية ومنعها من القيام مبا يهز الوضع يف
لبنان.
■ اىل اية حدود ميكن االطمئنان اىل استمرار
هذه املظلة الدولية الحامية؟
□ االمن يف لبنان مسار وليس قرارا .اما وقد
تقاطعت املصالح عند االستقرار فقد بات جهدا
يوميا يستند اىل جملة معطيات ابرزها االستعالم
واالستخبار الدائم واملسبق .الحروب يف العامل
اليوم باتت استباقية تفرض معرفة نيات العدو
وما يخطط له قبل التنفيذ ،وهو امر يفرض ان
تكون حارضا يف دائرة التنفيذ الداخلية التابعة
له ،ومن ينجح يف استباق االحداث هو الرابح.
كلام كنا االرسع تبقى املبادرة يف يدنا .مع االشارة
اىل ان قدرة املنظامت غري الرشعية عىل اتخاذ
القرارات تفوق برسعتها املؤسسات االمنية
الرسمية الواقعة تحت تأثري البريوقراطية .وعىل
الدولة ان تتأقلم مع هذا الوضع.
■ هل تؤمن بدميومة هذه الرعاية الدولية؟
□ انا ال اؤمن بالصداقات بني الدول .العالقات يف ما
بينها تبنى عىل املصالح القومية ،لذلك ال صداقات
وال عداوات دامئة كام قال اللورد باملرستون .هناك
حاجة اىل فهم التحوالت املحيطة بنا لنتفاعل معها

لم يعد لبنان
الخاصرة الرخوة لسوريا،
بل الحامية لها

العميد املتقاعد الياس حنا.

ونتموضع مبا يضمن مصالح لبنان واللبنانيني،
فنخفف من االرضار والخسائر .عدا ذلك قد يكون
الثمن غاليا وكبريا جدا.
■ هل يصح القول ان هذه املظلة االمنية الدولية
وجدت ليبقى النازحون بعيدا من بالدهم؟
□ قبل الضغوط التي شهدتها اوروبا بسبب
النزوح ،كان لبنان مركزا وملجأ للنازحني ،وسيبقى
من بعدها بحكم الواقع الجغرايف واالجتامعي.
عام  2006لجأنا اليهم ويف حربهم لجأوا الينا.
وهو امر يفرض علينا التفكري جديا يف مستقبل
النازحني .االسئلة تتعدد وابرزها هل سيكون
يف امكان جميع النازحني العودة اىل مناطقهم؟
هل ستكون الظروف االمنية والسياسية ورمبا
الطائفية واملذهبية متوافرة؟
الثابت ان سوريا التي كنا نعرفها تغريت ،والدولة
املركزية القوية مل تعد موجودة .اقىص ما هو
متوقع ان يكون الحل يف سوريا مفروضا عىل
الطريقة اللبنانية .طاملا ان يف سوريا تعددية
ستبقى التعددية يف لبنان .عليه ،فان الحديث
عن سوريا الجديدة رهن بتالقي املصالح االمريكية
والروسية وصوال اىل ايران وحزب الله ،وهي امور
لها حسنات وسيئات عىل اللبنانيني .رب قائل
اليوم انه سيكون للبنان دور اكرب من حجمه،
بدليل ما له من تأثري اليوم يف مناطق سورية عدة.
انها بال شك مرحلة سياسية جديدة مختلفة.

وزني :خسائرنا  20مليارا
حتى نهاية 2016
يعتقد الخبري االقتصادي الدكتور غازي وزين
ان املعادلة املثلثة "صحيحة من نواحيها
االقتصادية واالجتامعية ،ومن ثوابت الحياة
السياسية واالجتامعية يف لبنان التي يصعب
النقاش فيها النها من ثوابت يومياتنا تقريبا.
يف االقتصاد الوطني معادلة مثلثة صحيحة
نسبيا ترتكز عىل القواعد التالية:
االوىل ،ان لبنان يعيش منذ سنتني ازمة
دستورية متمثلة بالفراغ الرئايس ،والشلل
الترشيعي يف مجلس النواب ،وحكومة
ضعيفة ال تنتج وال تواجه التحديات التي
تواجه لبنان كملف النازحني السوريني
واثاره عىل لبنان واقتصاده وامنه ،ومناقشة
املوازنة العامة واقرار املراسيم النفطية
وغريها من امللفات الكربى املدرجة يف
الئحة امللفات الخالفية.
الثانية ،وضع امني ممسوك يف غالبية
املناطق اللبنانية ،وهو ما جنب البالد
االنهيار االقتصادي الشامل ووفر الحامية
بالحد االدىن لالستقرار االجتامعي ،ما اتاح
اجراء االنتخابات البلدية واالختيارية.
الثالثة ،وضع اقتصادي جامد عىل الصعد
كلها من منو اقتصادي ضعيف يراوح
بني الصفر و %1نتيجة ترضر القطاعات
االقتصاديـة كالسياحة والتجارة والقطاع
العقاري وصوال اىل تقلص الصادرات اكرث
من  ،%25وتراجع االستثامرات اكرث من
 %35خالل الفرتة التي ترتاوح ما بني عامي
 2011و .2015كام بالنسبة اىل تزايد العجز
يف املالية العامة اىل  %8.5من الناتج املحيل
ووصول الدين العام اىل  %143من الناتج
املحيل ،اي حواىل  71مليار دوالر ،اضافة اىل
تعمق ازمة الفقر يف السنوات االخرية حيث
ارتفعت النسبة من  %28من اللبنانيني اىل
 %32بزيادة اكرث من  170الف نسمة،
وتضاعف معدل البطالة من  %11اىل %25
بزيادة  220الف عاطل عن العمل ،فضال
عن ان معدل البطالة وصل الــى %34
لدى الشباب.

■ ما هي عنارص القوة التي منعت املزيد
من االنهيار االقتصادي ومكنتنا من تحدي
التطورات؟
□ تعود عنارص املناعة اىل متانة القطاع
املرصيف الذي يحظى بالثقة الداخلية
واالقليمية والدولية ،وسجل عام  2015منوا
مقبوال يقارب  %5وميلك سيولة مرتفعة
تقارب  %30من اجاميل ودائعه ،ويغطي
احتياجات القطاعني العام والخاص ،ثم
تعود اىل تحويالت املغرتبني التي بلغت عام
 2015حواىل  7.5مليارات دوالر ونسبتـــها
 %15من الناتج املحيل ،واخريا اىل استقرار
سعر رصف اللرية بسبب االحتياطات
الضخمة بالعمالت االجنبية لدى مرصف
لبنان البالغة حوايل  37مليار دوالر ،اىل
عدم وجود استحقاقات ضخمة بالعمالت
االجنبية للدولة اللبنانية التي ال تتجاوز 3
مليارات دوالر سنويا.
■ هل تستطيع اي دولة يف حجم لبنان تحمل
وزر ما يجري يف محيطها وما عىل ارضها؟
□ يعيش لبنان تداعيات االضطرابات
املحيطة به وازمة النازحني السوريني الذين
بلغ عددهم حواىل مليون ونصف مليون
نازح ،ما يشكل نسبة  %37من عدد السكان.
وهم منترشون يف اكرث من  1400موقع
عشوايئ ،مع وجود عدد كبري منها خارج
سيطرة الدولة ورقابتها ،مشكلة بؤرا امنية
قابلة لالنفجار .ويقدر البنك الدويل الخسائر
االقتصادية الناجمة عن االزمة السورية
والنزوح يف الفرتة ما بني عامي  2012و2015
بحواىل  13.1مليار دوالر منها  5.6مليارات
دوالر عام  ،2015اي ما نسبته  %11من
الناتج املحيل .وستصل الخسائر نهاية عام
 2016اىل  20مليارا .بالتأكيد ال يستطيع
لبنان تحمل هذه الكلفة املرتفعة السيام
وان املساعدات الدولية ضعيفة وبلغت يف
فرتة  2015 2011-نحو  3.3مليارات دوالر
ممثلة نسبة  %40من احتياجاته ،ويتوقع

لجبه ازمة النزوح
وآثارها السلبية ،نحتاج
الى  2.4مليار دوالر

الخبري االقتصادي الدكتور غازي وزين.

ان يحصل لبنان هذا العام عىل حواىل املليار
فيام تتجاوز احتياجاته  2.4مليار دوالر.
االخطر ان ازمة النازحني السوريني ستكون
طويلة يف انتظار الحل السيايس واالعامري يف
سوريا .لذلك يقتيض انشاء مخيامت لهم يف
اراضيهم قرب الحدود اللبنانية ،تكون تحت
رعاية االمم املتحدة ومتويلها ،وانشاء صندوق
العودة تتوىل الدول املانحة متويله لتشجيع
العودة اآلمنة للنازحني السوريني اىل وطنهم
واعطائهم منحا مالية.
■ هل تعتقد ان الجمود االقتصادي مستمر؟
□ ويا لالسف الشديد الجمود االقتصادي
مستمر نتيجة استمرار االزمة الدستورية
واحداث املنطقة التي تنعكس عىل
القطاعات االقتصادية ،اذ نتوقع ان يبقى
النمو االقتصادي ضعيفا يقارب  ،%1وان
يبقى الجمود مسيطرا عىل القطاع العقاري
مع مرونة ملحوظة لالسعار ،وان يبقى نشاط
القطاعني التجاري والسياحي ضعيفني مع
تفاقم مشكالتهام املالية ،وان تبقى الحركة
االستثامرية متواضعة .يف املقابل يوجد
استمرار يف االيجابيات لدى القطاع املرصيف
الذي يتوقع ان يسجل منوا مقبــوال يقارب
 ،%5وايجابيات يف استقرار معدالت الفوائد
وسعر رصف اللرية.
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تحقيق

رضوان عقيل

أين لبنان في "جنيف" سوريا؟
النازحون "توطني مق ّنع" وال إطمئنان إال بعودتهم
اين لبنان من مفاوضات جنيف بني النظام السوري وائتالف املعارضة التي
تلتئم بحسب مسار البوصلة الروسية ـ االمريكية؟ مل تحرض قضية الالجئني
عىل الطاولة اىل االن ،يف وقت ال تزال الحكومة اللبنانية تتخبط جراء وجود
نحو مليون ونصف مليون نازح من دون تلقيها الدعم املايل املطلوب الذي ناله
االردن وتركيا
مل يكن وجود هذا الكم من النازحني
السوريني امرا سهال عىل الحكومة التي
تعمل عىل الخروج من هذا النفق ،نظرا
اىل املضاعفات االقتصادية والسياسية التي
يتكبدها اللبنانيون ،وهم عىل متاس مع

الحرب السورية التي مل يسلموا من شظاياها
مع اقرتاب حزام النريان من اراضيهم.
يتابع االفرقاء تطورات مفاوضات جنيف
من دون ان تكون لهم كلمة يف معرفة
مصري النازحني السوريني ،سوى تلقي

الوعود باالرقام واملساعدات من املجتمع
الدويل يف اكرث من قمة عقدت لهذه
الغاية .اخذ كثريون يتحدثون عن حصول
"توطني مقنع" لهؤالء ،وان فرتة وجودهم
يف لبنان ستطول اكرث السيام ان التطورات
العسكرية وما يحصل عىل االرض السورية
ال تبرش بحلول السلم.
عن موقع لبنان يف جنيف السوري وما
سيحمله من تطورات ،حاورت "االمن العام"
الوزيرين السابقني روجيه ديب وعدنان
منصور.

ديب :نريد لبنان الفاعل
مع جيرانه وليس املتلقي
■ يف حال وصلت مفاوضات جنيف بني السالم اذا تم التفكري وفق االقليات ،وستبقى
النظام وقوى املعارضة اىل تسوية بني الطرفني ،االخرية عىل خصوصياتها .لبنان املحل الوحيد
يف الرشق الذي انطلق من خصوصيات وبقي
هل من انعكاسات لها عىل لبنان؟
□ اذا وصلت هذه التسوية اىل ايجابيات ،فلها يحافظ عىل ارادة عيش مشرتك حقيقية.
الكثري من املنافع عىل لبنان ما عدا خشية
واحدة هي عدم عودة الالجئني .لدينا مصالح ■ ما هي اوىل االرتدادات االيجابية عىل لبنان
من التسوية اولها حلول السالم يف بلد قريب يف حال نجاح مؤمتر جنيف السوري؟
من لبنان ،اضافة اىل رضورة عودة الالجئني □ كان لبنان مشاركا يف مفاوضات فيينا التي
السوريني واعامر بلدهم .النظام الذي سيحل تناولت الشأن السوري وصدر عنها التوصل
هو نظام متعدد وقريب من لبنان .من اول اىل مفاوضات مبارشة من طريق االمم املتحدة
ايام استقالل لبنان توجد مشاكل بني البلدين وروسيا .مثة مشكلة اليوم يشعر بها االيرانيون
وبقيت عىل حاالت من التشنج .عند نشوء واالتراك وكانوا من املنزعجني عىل اساس ان
نظام جديد يف سوريا ما يهمنا عدم التدخل يف اللعبة ليست يف ايديهم ،بل عند الروس
بلدنا .وهذا يف حال حصوله سيكون يف ميزان واالمريكيني.
االيجابيات عىل لبنان .هذه التسوية ستحافظ
عىل وحدة سوريا وتعدديتها .من مصلحتنا ■ يف ظل الخالفات التي يعيشها االفرقاء
االوىل يف لبنان عدم تفتت سوريا وتقسيمها اللبنانيون ،ما هو املطلوب منهم السيام يف
اىل دويالت واالبقاء عىل خريطتها املعهودة ،الحكومة؟
النه اذا تم الدخول يف رصاع االقليات لن نخرج □ ما اقوله اوال ان وزير الخارجية جربان باسيل
منه قبل مرور مئة عام ،وال نستطيع تحقيق قام بعمل جيد ،ويطبق سياسة عدم االنحياز

لنكن من الالعبني
واملبادرين في
املوضوع السوري

والنأي بالنفس رغم ميوله السياسية املعروفة.
الحكومة تطبق اليوم قرارات النأي بالنفس
وحزب الله ممثل فيها .ما انصح به هو ان
لبنان من بني بلدان الطوق حول سوريا ،ولدى
هذه الدول املاليني من الالجئني ،ومثة اعداد
كبرية منهم يف لبنان .واي يشء يصيب سوريا
يصيبنا ،لذلك يجب انشاء دائرة تفاوض لبنانية
مستقلة ومواكبة لالزمة السورية واملفاوضات
الدائرة يف شأنها ،ومتابعة هذا املوضوع من
خالل االمم املتحدة ،واتصال هذه الدائرة
مع تركيا والعراق واالردن والتنسيق يف
ما بني هذه الدول ،ورسم اجندة لالجئني،
اضافة اىل التنسيق يف مسائل اخرى .نالحظ
ان االتراك حصلوا عىل مليارات الدوالرات
من اوروبا ،ونحن مل يصلنا اال الجزء اليسري
واالردن حصل عىل ارقام ال بأس بها ايضا.
لبنان ال يكون مستقرا اذا تلقى من جريانه،
بل يكون مستقرا اذا كان فاعال مع جريانه بدال
من الفعل فيه .يجب ان ال يكون يف موقع
املتلقي ،واال سيتلقى تناقضات االخرين .اذا
شاركنا سيستفيدون من عدم انحيازنا.
■ هل تخىش من توطني السوريني عندنا
او يصبح وجودهم عىل غرار الالجئني
الفلسطينيني؟
□ بالطبع الخشية موجودة عندي .من
اولويات الحل يف سوريا ينبغي اعادة الالجئني
اىل بلدهم يف ارسع وقت ،ويف صورة كرمية.
مثة من اقرتح عىل املسؤولني االجانب ومن
بينهم الرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند عدم

االكتفاء بتخصيص ارقام مالية لتعليم اوالد
الالجئني ومساعدتهم ،بل تأمني متويل لعودتهم
اىل بلدهم والتشجيع عىل هذا االمر .عندنا
هامن رئيسيان :عودة الالجئني اوال اضافة اىل
مساهمتنا يف وحدة سوريا وعدم حصول هذا
االمر يعني خلق مشكالت عندنا .وما نتمناه
هو نشوء نظام يف سوريا متعدد ودميوقراطي
تكون عالقته ملرة نهائية متكاملة مع لبنان يف
الكثري من االشياء مع استقالل كل بلد وعدم
التدخل يف شؤون االخر.
■ هل يستطيع لبنان يف ظل عدم وجود
رئيس للجمهورية والخالفات بني االفرقاء
تحقيق هذا االمر؟ هل مثة من يستطيع
االتصال بالنظام السوري؟
□ اوال االمم املتحدة موجودة .نحن ال نريد
الدخول يف موضوع خاليف .ما يهمنا
اكل العنب .يف االمكان حصول هذه
االتصاالت عرب القيادات االمنية ،وسبق ان
حصل هذا االمر ومل يعرتض احد .عند وجود
مسؤول لبناين موثوق به ال مانع من منحه
القدرة عىل الترصف .قام اللواء عباس ابراهيم
بأدوار كبرية يف هذا الشأن ومل تلق خطواته
اعرتاضات .لنرتك حيزا للشخصيات املسؤولة
يف االدارات .ينبغي عدم وضع كل مسألة عىل
حلبة الخالفات السياسية من دون التوصل اىل
نتائج ،وللسياسة حدود.
■ بني مفاوضات مدريد عام  1991وجنيف
سوريا  2016اين لبنان؟

□ يف مفاوضات مدريد كان هناك خالف
يف حكومتنا انذاك .وقع خالف بني الرئيسني
الياس هراوي وعمر كرامي ،وكان االول يريد
املشاركة يف التحالف الدويل ضد العراق عىل
عكس رؤية كرامي .من الرضوري ان نكون
العبني ومبادرين يف املوضوع السوري وليس
متلقني .التعاون مع دول الطوق حلقة ،ويف
االمكان ايضا التعاون مع الجامعة العربية،
وايران تدعمنا ايضا ولدينا الكثري من موازين
القوى .عىل الصعيد االنساين حيال الالجئني،
ال يوجد لدي اي تحفظ وال نستطيع الوقوف
يف وجه السوري الذي هرب من الحرب مع
عائلته ولجأ اىل لبنان ،وال نستطيع ان نصده.
تلقى بلدنا اعجابا كبريا من امريكا والعامل عىل
حسن طريقة استقباله الالجئني.
■ هذه االشادة انشاء ولبنان ال يزال يغرق يف
هذه االزمة؟
□ هذا الكالم ليس انشاء والسيام من االمريكيني.
اعتقد ان املطلوب من لبنان مواجهة ازمة
الالجئني واجراء الدراسات املطلوبة يف هذا
الشأن ،واالطالع عىل تجارب بلدان مرت
يف هذه االزمة وكيف تعاطت مع الالجئني
واالستفادة من التقنيات يف هذا امللف .واذا
مل يتم التعاطي معه عىل النحو الصحيح ،فان
لبنان سيذهب ويتغري وينعكس سلبا عىل
التوازن الدميوغرايف .الحل يف سوريا القائم
عىل التعددية يفيد لبنان .واذا حصل التقسيم
فيها فيعني ان ما ال يقل عن نصف الالجئني
سيبقون يف لبنان .يجب ان نكون يف الحل.

منصور :ال يمكن استمرار
النأي بالنفس حيال سوريا
الوزير السابق روجيه ديب.

■ كيف ترى سري املفاوضات بني النظام
السوري واملعارضة يف جنيف؟
□ تتحرك هذه املفاوضات بني املد والجزر ،وال
اتصور ما سيحصل يف جنيف سيكون نهاية
املطاف ،وان ما يحصل من اجتامعات سيؤدي اىل
نتيجة .ارى ان املسألة طويلة عىل اعتبار ان ما
يجري يف سوريا حرب استنزاف لها واملنطقة ككل.

■ هل ترى ان هذه املفاوضات ستلقى طريق
النجاح؟
□ تنجح هذه املفاوضات عند توافر نيات
فعلية عند الكبار ،ووجود قرار جدي عند
الروس واالمريكيني ،ألن القوى املوجودة عىل
الساحة السورية املؤمترة من دول اقليمية
تلقى عطفا من الخارج مثل املسامة املعارضة

املعتدلة ،وال ميكن لالخرية ان تستمر يف معزل
عن دعم خارجي.
■ كيف ترى تعاطي الحكومة اللبنانية مع
هذه املفاوضات؟
□ ال تتعاطى مع هذا امللف يف اي شكل سواء
مبارشة او غري مبارش .مشكلتنا يف لبنان
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ولبنان ليس يف منأى عنها .وهذا ما قلته منذ بدء
االحداث يف سوريا ،وذكرته يف الجامعة العربية.
من يظن نفسه بعيدا من نار االحداث يف سوريا
ستصل اىل ديارهم عاجال ام اجال ،واملسألة مسألة
وقت وما حذرنا منه حصل .االرهاب رضب مرص
واليمن وليبيا وتونس.

عندما اندلعت االحداث يف سوريا وتم رفع
شعار النأي بالنفس وكان يخدم يف مكان معني،
لكن ال ميكن االستمرار فيه يف كل املجاالت عىل
اعتبار اننا نأينا عن الوضع يف سوريا .اوال لبنان
تم رضبه اقتصاديا من خالل اقفال الحدود
وترضره سياحيا عىل اعتبار ان الخليجيني كانوا
يأتون الينا عرب الرب السوري .رضب ايضا من
خالل تدفق مئات االلوف من الالجئني اىل ■ تطالب هنا بتنسيق سيايس وامني مع سوريا.
ارضه .رضب امنيا من جراء وجود خاليا من □ من الرضوري هذا االمر .اي وجود تنسيق
االرهابيني مع هؤالء ،حتى لو كانوا يف معدل امني وعسكري مع سوريا.
واحد يف االلف ،لدينا مليون و 200الف الجىء.
■ يف ظل االنقسام الحاصل عىل طاولة
■ ما كان املطلوب من الحكومة فعله جراء الحكومة ،هل تتوقع االتفاق عىل هذه
النقطة؟
هذا الكم من التحديات؟
□ كان املطلوب منها اوال من خالل وجود □ انا اعرف ان هذا االنقسام لن يؤدي اىل
الالجئني ووجود مشكالت اجتامعية ال ميكننا نتيجة ،لكنه سيكون سلبا عىل لبنان ويضعه
ان نبقى عىل رد الفعل هذه طوال خمس يف ورطة دامئة.
سنوات ،ونحن نعيش يف جوار سوريا وندير
ظهرنا لها .يف اي بلد يف العامل ،حتى لو كنا يف ■ كيف ترى ما حصده لبنان من مساعدات
حال حرب ،مثة يشء اسمه تواصل بني الدول .لالجئني؟
سوريا معرتف بها يف االمم املتحدة والعامل □ ،رتبت دول الجوار مسألة الالجئني عىل ارضها
ونحن نتعاطى معها من خالل جملة من مثل االردن وتركيا .لبنان مل يفعل هذا االمر.
املعاهدات .القطيعة الحاصلة معها مشكلة نحن يف االصل مل نحصل عىل ما نريده .تبني
لبنان الذي وضع هذه القطيعة .مثة اتفاقات ان املؤمترات الدولية التي عقدت يف الرياض
موقعه معها عام  1991علينا احرتامها ،ومن والكويت وقطر ونيويورك مل توفر املساعدات
غري املسموح عندما نعتمد النأي بالنفس املطلوبة اىل اليوم ،ومل تصل اىل حدود .20%
ودولة لبنان ال تشارك يف املعارك ،لكن يف يف اختصار توجد دولة من الالجئني عىل ارضنا،
نهاية االمر ،يف ظل مشكالت امنية ونزوح ،واملطلوب ان نوفر لها االمن واملأكل وامللبس
علينا التواصل مع دمشق عرب القنوات والكهرباء والتعليم.
الديبلوماسية .سؤايل :ملاذا نتواصل مع بلدان
متورطة يف االزمة السورية ونحن ال نلتقي ■ من خالل تطور االحداث ،هل ترى ان مدة
وجود الالجئني ستطول عندنا؟
سوريا ،وهي تقع عىل حدودنا.
□ ستطول .علينا التنبه اىل امر هو ان استتباب
■ مثة من ترك هذه املهمة للقنوات االمنية الوضع يف سوريا لن يجعل الالجئني يعودون
اىل بالدهم بني ليلة وضحاها .هناك تجارب
بني البلدين؟
□ هذا ال يكفي .مثة مناطق سورية اصبحت عدة يف التاريخ الحديث .يف السودان كان
هادئة واستعادها النظام يف الشامل ،ويوجد يوجد مليونا الجىء من ارترييا ،ومل يعودوا
الجئون عندنا منها فلامذا ال تتم اعادتهم اىل جميعهم اىل بلدهم اىل اليوم رغم مرور 30
ديارهم؟
عاما .يف ايران كان يوجد نحو ثالثة ماليني
افغاين ،ورغم قدرة هذه الدولة والتنسيق مع
■ يف حال فشلت مفاوضات جنيف ما هي االمم املتحدة وسلطات كابول ،ما زال عدد
ارتدادتها عىل لبنان؟
كبري من هؤالء يف ايران .الالجىء السوري
□ اذا فشلت يعني استئناف العمليات العسكرية ،الذي تجذر عندنا ويعمل لن ينتقل بسهولة

دولة من الالجئني
فوق ارضنا ،وعلينا
التنسيق مع سوريا

الوزير السابق عدنان منصور.

اىل بلده .ليس جميع الالجئني يعيشون يف
الخيم ،وال تضم االخرية مئات االلوف .من هنا
مثة مشكلة اجتامعية ودميوغرافية وامنية عند
دولتنا يف املستقبل .مثة اجهزة استخبارات عدة
يف لبنان تدخل وتخرج وتنشط عىل االرض،
اضافة اىل شبكات ارسائيلية تؤثر جميعها عىل
االمن القومي عندنا وعىل سوريا ايضا.
■ ما يحصل عندنا هل تراه توطينا مقنعا؟
□ نعم توطني مقنع اذا اهملت الدولة القيام
بواجباتها .علينا هنا الخروج من باب املزايدات
السياسية واالنقسام السيايس .يجب ان ال
ينسحب عىل هذا املوضوع .مثة مسؤولية وطنية
امام كل االفرقاء .توجد مشكلة عىل املدى البعيد
تطاول امن لبنان واستقراره .قبل ثالثة اعوام
حرض وفد من مفوضية الالجئني وبحث معنا
عندما كنت وزيرا للخارجية يف موضوع توقيع
اتفاق دويل يجعل لبنان مقرا للجوء ،فتصدينا
له ومل يقترص الطرح عىل السوريني فحسب .يف
الخالصة اذا توقفت الحرب يف سوريا مبوجب
جنيف ،علينا معالجة ازمة الالجئني .اذا مل
يتحقق هذا االمر يعني استئناف العمليات
الحربية واالبقاء عىل املشكلة .ما يحصل هو
استنزاف للمنطقة .يبدو ان دول الغرب والدول
االقليمية الضالعة يف هذه الحرب غري مستعجلة
ايجاد حل.
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مقابلة

داود رمال

aborami20@hotmail.com

ّ
قطار :البرملان األفضل للبنان
ّ
تشكله العائالت واألحزاب والحركات اإلصالحية
مع دخول دول عربية مرحلة من االضطراب ،حافظ لبنان عىل وضع خاص نتيجة
نظامه الدميوقراطي الذي يحفظ ادوار الجميع .االمر الذي يدفع الوزير السابق
الدكتور دميانوس قطار اىل رسم صورة مبنية عىل دينامية تطويرية تكرس لبنان
منوذجا ال يؤدي اىل احتواء االزمات فحسب ،بل يثبت الحلول وفق مبدأ الرشاكة
يطرح الوزير السابق الدكتور دميانوس
قطار اشكاليات وفرضيات يف نظرته اىل
الوضع يف لبنان ،مفندا الحلول استنادا اىل
التجارب عىل اساس توافر ارادة العودة اىل
املرجع الصالح املتمثل بالقانون والدستور.
■ متتلك تجربة غنية سياسيا واكادمييا،
كيف ترى الوضع يف لبنان راهنا؟
□ وضع لبنان االفضل مقارنة باالوضاع
السائدة يف الدول املحيطة .اما اذا راقبنا
وضعه منذ خمس سنوات اىل اليوم ،نراه
غري جيد .عىل املستوى السيايس شبه
مشلول ،عىل املستوى االقتصادي يعاين ،عىل
املستوى املايل هناك ضغط ،عىل املستوى
االجتامعي مأزوم جدا.
■ اين تكمن العقد؟
□ عقدة الرئاسة اللبنانية هي دامئا تتكرر
النها رمز حكم املرحلة ،والنها رئاسة
التوازن ،اي تؤمن التوازنات .الكل كان يقول
ان ال معنى للرئيس ،وسيعتاد الناس عىل
جمهورية بال رئيس ،اما انا فارى العكس.
كلام طال الشغور اكتشف الناس كم هو
مهم ضابط االيقاع يف الحياة السياسية،
وهذا التوازن ليس امرا غريبا عىل اللبنانيني.
يف االنتخابات البلدية من لديه القدرة عىل
ان يكون كاسحا انتخابيا يسعى اىل توافق،
النه اقل كلفة من االكرثية الساحقة .من
هنا دور الرئاسة اللبنانية مأزوم الن ليس
هناك واقع من التوازن ،بل مثة َمن يضغط
عرب االكرثية الساحقة يقابله ضغط عرب

مفهوم القوة .قبل حصول هدوء عىل
محور االكرثية الساحقة او محور القوة،
لن نستطيع العودة اىل التوازن .تبني ان
يف غياب الرئيس هناك عقدة الحكومة،
فلم يعد مثة مساءلة حقيقية وال مرجع
صالحا ،ال الدستور يعتمد مرجعا صالحا ،وال
القانون هو املرجع الحقيقي للقيام بالدور.
هناك واقع السياسات ،اذ البلد يعيش
"من قلة املوت" ،مع انه يزخر بالطاقات
البرشية وقدرات للدولة عىل مستوى العلم
والفكر ،وارث كبري ،وانتشار ضخم .ال توجد
سياسات واضحة ،حتى التوجه اىل االمام غري
موجود .مثة خلل كبري عىل مستويات اربعة:
اخالقي واجتامعي واقتصادي وسيايس.
■ كان الرهان ان يحمل دستور الطائف
حلوال لكل االزمات التي تواجه لبنان ،ملاذا
استمرت هذه االزمات ال بل تعاظمت؟
□ الكل مقتنع بان مفهوم الطائف تعديل
دستوري الذي يأيت دامئا بعد مراحل .هذا
التعديل اىت بعد حرب كبرية كانت متشعبة،
ومل تكن بني فريقني ،وليس صحيحا انها

وضع لبنان هو
االفضل مقارنة باوضاع
الدول املحيطة

كانت بني مسلمني ومسيحيني .يف مراحل
كان رصاع عىل الهوية ،والكل اعرتف انه
كان خطأ جسيام .من هذا املنطلق ،نحن
نعترب ان الطائف مل يكن فقط تعديال
دستوريا بسبب الحرب ،امنا بسبب تعديل
معني عىل املستوى الدميوغرايف والسيايس
والقوى يف املنطقة ،وعىل مستوى آخر هو
النظرة اىل الحكم يف لبنان .اعتربت الطائفة
السنية الكرمية انها بعد الطائف هي تحكم
لبنان ،واعتربت الطائفة الشيعية الكرمية
انها امليزان اآلخر ،واعترب املسيحيون انهم
خسوهم اياها،
مل يخرسوا الحرب امنا ّ
وخرجوا هامشيني عىل هذا التعديل
الدستوري االسايس .عندما ننظر اليوم اىل
الواقع يتبني ان ال طائفة يف لبنان تستطيع
ان تكون هي الحاكمة ،وال تستطيع طائفة
ان تكون امليزان اآلخر ،ويف لحظة من
اللحظات كان ينظر اللبنانيون اىل القرار
الدرزي وهذا يعني انه ال ميكن طائفة
واحدة ان تقود .مل يستطع الطائف خالل
 25سنة التي مضت االجابة عن امرين:
االول هو املشاركة الجامعة ،والثاين انه كان
يفرتض ان يقود اىل طائفية اقل يف العمل
اليومي وتنفيذه ،والطائفية مجمعة اكرث يف
ما يسمى مسلامت لبنان .االمور انقلبت
فصارت الطائفية اكرث فاكرث يف اليوميات،
ومل يعد احد يحافظ عىل املسلامت.
■ هل الخلل يف بنية النظام ام يف االشخاص؟
□ اعتقد يف االثنني معا .كلام كان التطبيق
يذهب طائفيا بحد ادىن ،ال يسمح بتطور
السياسات اال سياسة الزواريب .هذا االمر
اصبح خلال يف بنية النظام .اذا ما رفعنا
الطائفية اىل مستوى حامية العائالت
الروحية ومسلامت تكوين لبنان ،وابقيناها
يف اقل اجراء نقوم به ،فهذا خلل يف بنية
النظام ،وتصبح الطائفية مرضا عضاال يفتك

الوزير السابق الدكتور دميانوس قطار.

ببناء الدولة اللبنانية ،واالشخاص الذين
ال يستطيعون تخطي املصالح الخاصة او
مصالح الجامعة يف اتجاه املصلحة العامة
هم دليل عىل وجود مشكلة .هناك ازمة يف
لبنان هي قلة االشخاص الذين يركزون عىل
املصلحة العامة ،الن مثة ضياعا عىل مستوى
املرجع الصالح اي القانون والدستور.
■ اين تكمن املسؤولية العربية يف الوضع
املأزوم يف لبنان؟
□ املسؤولية العربية تراكمت عىل مرحلتني.
االوىل عندما اعترب لبنان بلدا ضعيفا
فلتكن جبهته مفتوحة يف ما خص القضية
الفلسطينية .الثانية ان اللبنانيني قبلوا هذا
االشكال ،وقيل لهم سندعمكم يف هذا الخيار،
ولكن مل يكن هناك دعم حقيقي لتقوية
الدولة اللبنانية يف هذا الرصاع ،واستعيض
عن ذلك بتقوية افراد وجامعات ما ادى اىل
خلل كبري جدا .املسؤولية العربية حاليا اكرب
الن التعاطي مع لبنان يتم عىل قاعدة ان
يكون لديه خيارات ،ولبنان عريب ومؤسس يف
الجامعة العربية واول من و ّقع عىل الجمرك
العريب املوحد ،ولديه هذه الصفة التي
حصل حولها نقاش كبري فصارت مكرسة يف
الدستور .اليوم لبنان هو عريب يف الصميم،
ونحن نتمسك بالعربية انطالقا من الصفة
العربية .هذه محطة اساسية عند املسيحيني
وعىل وجه الخصوص عند املوارنة .الخيار

العريب اسرتاتيجي وتاريخي .نأمل من الدول
العربية يف ان تتفهم االشكالية املرتاكمة يف
موضوع العدو االرسائييل ،وبالتكلفة التي
تكبدها لبنان يف مواجهة هذا العدوان
املتكرر منذ قصف اسطول طريان الرشق
االوسط يف الستينات اىل حرب  ،2006وان
يكون هناك نوع من عدم دفع لبنان اىل
فسخ يف مجتمعه بهذا املوضوع ،اي اذا كان
هناك منحى نحو السالم يذهب الجميع اىل
السالم رشط ان يكون عادال وشامال .يجب
عدم خسارة املفهوم العريب للبنان الذي
حافظنا عليه طيلة هذه الفرتة.
■ ملاذا حني كانت الحرب يف لبنان كانت
الدول العربية يف امان ،وعندما اختل الوضع
العريب صار لبنان االكرث تأثرا بالتداعيات
السلبية؟
□ النظام الدميوقراطي اللبناين خيار ال يقبل
احد من اللبنانيني الخروج منه .هذا الخيار

ابراز طرف لبناني
واحد يشكل خطرا على
الطرف اآلخر

الدميوقراطي وخيار الحريات والرصاع
الطبقي اللبناين اوصل اىل ازمة ،هذه االزمة
مل تنترش عند االخرين النهم كانوا محصنني
بانظمة ذات طابع ديكتاتوري .اضطربت
هذه الدول ،اال ان لبنان يعتربا مستورا
بطريقة معينة بسبب وجود احتواء امني
ومايل واجتامعي  -عائيل جيد ،وعندنا
ازمة اقتصادية ونزوح سوري ومخيامت
مقلقة .اصبح لبنان جاذبا لتفاعالت
املنطقة ،النه ارض خصبة للتفاعل .اما
اآلثار االيجابية فهي ان الترصف اللبناين
واع لجهة رفض العودة اىل تدمري انفسنا
او العودة اىل حرب اهلية جديدة ،ورفض
التسلح ،بل االحتكام اىل القوات املسلحة
الرشعية .هناك وعي من التجربة السابقة.
ستأيت تداعيات سلبية نتيجة التفاعل
وجذب للرصاع ،لكن هناك مناطق وافكارا
ومجموعات وجامعات محصنة من هذا
االضطراب ،وهناك ارصار من اللبنانيني عىل
عدم تكرار تجربة الحرب.
■ اىل متى االستمرار يف تضييع الفرص عىل
لبنان .بدال من ان يكون موئال لالستثامرات
واالموال العربية يف االزمات ،تحول اىل ازمة
من ضمن االزمات؟
□ رمبا ميكن الذهاب خمسني سنة اىل االمام
يف تضييع الفرص ،اذا مل نقدر ان نزيد عىل
الفاعلية االمنية واملالية فاعلية دستورية
سياسية وفاعلية اقتصادية .ال يوجد حل
لقدرة املجتمع عىل استقطاب الفرص
الجديدة ،امنا يحصل العكس لجهة زيادة
الهجرة والطبقية والبطالة .االكيد عدم
القدرة عىل استدراج االستثامرات واالموال
العربية اال اذا كانت لدينا منظومة متكاملة
عىل مستوى الدولة تستطيع خلق ارضية
للناس .اذا كان املسيطر هو الفساد والشلل،
وعدم القدرة عىل اتخاذ القرار ،ونوع من
االستقالة الجامعية ،فهذا يعني ان هناك
مشكلة متنع جذب االستثامرات.
■ هل ترى خطرا محدقا بلبنان يف ظل
الحديث عن خرائط جديدة؟
□ هناك اطامع ارسائيلية يف املياه،
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اعادة الحدود اىل ما كانت عليه .كام ان
العراق حاول التقسيم ومل تنجح املحاولة.
يبدو املطلوب هو البقاء عىل الدول كام
هي ،امنا طريقة ادارة هذه الدول يجب
ان تتغري فتصبح حافظة اكرث لخصوصيات
املكونات ،وتؤمن املشاركة يف طريقة
الحكم ،مع نوع من الدميوقراطية،
والحوار هو عىل تحديث االنظمة ،وعىل
وضع اسس جديدة للحكم اكرث منه عىل
اعادة الفرز .اعتقد اننا ذاهبون اىل دول
ذات فاعلية بجميع مكوناتها ،مع مشاركة
عىل مستوى الحكم الوطني.

يقتيض عدم خسارة املفهوم العريب للبنان ،بعدما حافظنا عليه كل هذه الفرتة.

واعتقد ايضا ان هناك تثبيتا للحدود.
عىل مستوى سوريا يف حربها اليوم ال
ميكن معرفة النتائج ،هناك كالم كثري،
لكن الشعب السوري يرفض التقسيم
كشعب النه عاش تجربة تجعله
يرفض التقسيم .اما الخصوصيات فقد
برزت ،والنموذج اللبناين جيد الحتواء
الخصوصيات .عند نقاش الخصوصيات
اللبنانية يف الربملان الفرنيس يف االعوام
 1914و 1915و 1916هناك محارض تقول
ان النموذج السويرسي يصلح للبنان من
ناحية احتواء الخصوصيات وليس من
ناحية الفيديرالية ،اي نتكلم عن النموذج
وليس عن النظام .النموذج اللبناين هو
منوذج احتواء الخصوصيات واحرتام
املواطنني بعضهم لبعض ،كام ان نوعية
ادارة االختالف رضورية .اعتقد ان لدى
سوريا املكونات ليك تقدر عىل ان تكون

هناك اطماع اسرائيلية
باملياه ،واعتقد ان ثمة
تثبيتا للحدود

كذلك ،بحيث يبقى االتفاق عىل شكل
االدارة .من هنا اشكك يف وجود مفهوم
الخرائط الجديدة رغم ان تجربة تنظيم
"داعش" خطرية النها كرست الحدود.
كنا دامئا نقول ال تعديل للحدود اال يف
حروب شاملة ،هذا التنظيم الوحيد
الذي استطاع كرس الحدود بني سوريا
والعراق ،ويبدو ان هناك مسعى دوليا
لطرد "داعش" من سوريا ،وهذا يعني

■ ما هو املطلوب لتحصني الواقع اللبناين،
وكيف تنظر اىل راهن لبنان ومستقبله؟
□ هناك معركة رضورية يف االخالق
السياسية لجهة موضوع الفساد كونه
خطريا جدا ،ويجب الخروج من الحياة
االعالمية الفضائحية والذهاب اكرث اىل
اعالم املساءلة الحقيقية واملتابعة ،بحيث
ال ميل الناس من املوضوع ال بل تكتشف
حقائق دورية لتتمسك باملطالبة .كذلك
يجب مقاومة ثقافة الفساد وعدم
االعرتاف باحقية وجودها ،ويجب دامئا
ابراز ايجابيات املجتمع اللبناين وليس
السلبيات فقط ،واملعالجة السياسية
الرضورية للشلل القائم ،اي ابراز ادوار
الجميع من دون اختزال اطراف ،الن
ابراز طرف لبناين واحد يشكل خطرا عىل
الطرف اآلخر .يجب االعرتاف بان الطبقة
السياسية قامت مبجهود ،لكن عندها
قصورا كبريا جدا .اما كيفية تجديد
الطبقة السياسية ،فثمة من يجدد
نفسه وهذا ليس سيئا ،وهناك من ادى
قسطه ويجب ان يسرتيح ،وهناك اناس
طموحون جدد يجب اعطاؤهم الفرص.
دامئا نقول افضل برملان يف لبنان هو
الذي يتشكل من ثالثة اقسام :العائالت
واالحزاب والحركات االصالحية التغيريية
حتى يرمز اىل كل طموحات املجتمع
مع ثوابته ومسلامته .اذا دفعنا يف هذا
االتجاه اعتقد اننا نصل.
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واشنطن وحزب الله واألجهزة األمنية:
سياسة العناق وتضييق الخناق
سنتان عىل شغور كريس الرئاسة االوىل يف بعبدا .سنوات عىل ضمور مفهوم الدولة .عقود
عىل حضور الفساد والرتهل واالهرتاء يف جسم املؤسسات والذهنيات .حرارة يف التحرك
وفتور يف النتائج .الصلة باملنطق تتفكك والرابط مع الواقع يضعف

املال والسالح والفتنة عنارص الحروب ووقود استمرارها.

رقعة الشطرنج جاهزة واالحجار تتحرك.
سيكون هناك اكرث من كش ملك .البعض
يأخذ نفسا عميقا قبل الغوص ،والبعض
االخر ينتفض انتفاضة الغريق االخرية.
وهناك من يتمسك بحبال الهواء واطواق
الخواء.
الروس غري متفقني مع السوريني حول
املرحلة االنتقالية والهدنة والتسوية
املرتبطة بها .االيرانيون غري متحمسني
لوجود الروس عىل االرايض السورية ويف
سامئها وقد بدأ تضارب املصالح واالجندات
يربز بقوة بعد معركة ريف حلب منذ ثالثة
اشهر .الروس ال يتفقون مع طهران حول
مصري الرئيس بشار االسد .الرئيس السوري
خط احمر للقيادة يف ايران وال ميكن البحث
يف مصريه وال يف مستقبله الشخيص وال يف
من سيخلفه يف الوقت الراهن .الروس ال

ميانعون يف االبقاء عىل "وجه" النظام الحايل
وال عىل توزيع املواقع والرئاسات مبا يراعي
الحساسيات الداخلية والحسابات االقليمية.
طهران عىل عكس املقاربة الروسية ترى ان
الوقت مبكر ال بل غري مؤات البتة للبحث
يف اي موضوع سوري داخيل ،قبل االنتهاء
من الخطر الخارجي اآليت اىل املنطقة الذي
يحط رحاله بني العراق وسوريا ولبنان ويف

واشنطن تحاصر ماليا
مقاومة تواجه االرهابني
التكفيري واالسرائيلي

كل بقعة تستطيع امريكا وتركيا والسعودية
ان تحقق فيها اخرتاقا ضد ايران عىل ما
تقول طهران.
يف سوريا معارك كبرية ،ويف لبنان حروب
صغرية .قدميا ومنذ اربعة عقود كانت
الصورة معاكسة .حروب يف لبنان،
واستثامرات مجدية لها بني املحيط واالقليم.
بورصة الحروب يف لبنان عادت بالفوائد
املجزية والعائدات املرتفعة عىل امراء
الحرب الصغار ولوردات السالح والصفقات
والتسويات يف املنطقة.
اليوم تتجمع العنارص االربعة الرئيسية
لقيام اي فتنة او حرب او ازمة يف العامل:
املال والسالح واالضحية والذريعة .اربعة
عنارص تشكل خليط الفتنة ومزيج املذابح
املتنقلة عىل رقعة شطرنج املنطقة.
الناس ميوتون مبئات االالف ،واملال يتدفق
باملليارات ،وكذلك الدمار والسالح يستعمل
كام مل يستعمل من قبل ،تجارب عىل
الحجر والبرش والشجر وكل ما خلقه الله
وما اوجده االنسان من عمران وبنيان وآثار
وحضارات واوابد ومخزون ثقايف واديب
وتاريخي .اما الذريعة فجاهزة دامئا:
• فتنة مذهبية.
• دعوة تحررية.
• استعادة الحقوق.
• تقرير املصري.
• محاربة الطاغية.
• تطبيق الدميوقراطية.
• صون حقوق االنسان.
• تدجني االنظمة وتليني الحكام بالتفاهم
او االرغام.
كل انواع الحروب تشن ،الخشنة  -الناعمة،
الذكية  -الغبية ،لكنها كلها حروب ذات
اهداف وغايات اقتصادية وسياسية وامنية
بدرجات مختلفة ،لكن ارسائيلية يف الدرجة
االوىل .امن ارسائيل واستمرارها ودوامها

فوق كل اعتبار .ارسائيل تجند اليهود
االمريكيني واالمريكيني املتصهينني لخدمة
مرشوعها ،النتيجة :ارسائيل تتفرج عىل
العرب ينقسمون ،وعىل جيوشهم تتفتت،
وعىل اقتصادهم يستنزف ،وعىل شعوبهم
تتذابح ،وعىل تاريخهم يهان ،وعىل
مستقبلهم يضيع.
يف لبنان الذي يشكل االستثناء احيانا ال يبدو
ان ما يحصل يف املنطقة لن يطاوله قريبا.
الحرب عىل املقاومة تتخذ ابعادا جديدة
اقتصادية  -مالية  -مرصفية  -سياسية -
امنية ويا لالسف مذهبية.
القانون االمرييك الجديد بفرض عقوبات
مرصفية عىل حزب الله ربط  -للمرة االوىل
 الواقع النقدي اللبناين بالتوجه االمرييكالجديد حيال الحزب والحكومة اللبنانية.
الحكومة يف وضع ال تحسد عليه ،ومرصف
لبنان ليس افضل حاال منها .اذا سار يف
حرفية القرار االمرييك وروحيته فهذا معناه
املساهمة يف ايذاء مكون لبناين اسايس له
حضوره الوازن عىل الساحتني الداخلية
الوطنية والخارجية االقليمية وخنقه .واذا مل
يستجب مرصف لبنان التعاميم االمريكية ومل
تجار الحكومة اللبنانية هذه السياسة ،معنى
ذلك دخول لبنان يف املحظور االمرييك وشن
حرب مالية  -نقدية ال هوادة فيها عليه.
انها املفارقة االمريكية ،او قل الواقعية
االمريكية التي تختلط بالدمياغوجية
واملصلحة واالنتهازية.
واشنطن تقول انها تحرص عىل امن لبنان
وتدعم جيشه واجهزته االمنية يف مواجهة
االرهاب التكفريي (وليس يف وجه العدو
االرسائييل) ،وانصافا للحقيقة فهي تقدم -
يف نطاق املقبول والحد االدىن  -مساعدات
للجيش والقوى االمنية لتمكينها من تجاوز
قطوع االرهاب واالرهابيني.
عىل املقلب اآلخر تضيق واشنطن الخناق
عىل فريق لبناين يواجه االرهاب بوجهيه:
التكفريي واالرسائييل .فتقوم مبالحقته ماليا
وتعقبه ومحارصته سياسيا ،وتطويقه امنيا،
وتسهيل امر كل من يحاربه دوليا وعربيا
سواء يف لبنان او يف سوريا او يف اي مكان.

يعتقد اللبنانيون ان
السياسات وضعت الجلهم،
والخسائر رسمت لغيرهم

املعنيني بابقاء الساحة اللبنانية بعيدة من
االهتزازات واالرتدادات.
انهى لبنان امتحان البلديات بنجاح وحاز
درجة جيد جدا يف االنضباط والتزام رشوط
اللعبة و"قواعد االشتباك".
اكرث من الف بلدية واكرث من  12الف
عضو بلدي واآلف املخاتري ،ومل يحصل ما
يعكر صفو هذه االنتخابات من الشامل

نجاح االنتخابات البلدية يفتح الطريق امام االنتخابات النيابية.

الحرب الحالية الناعمة عىل املقاومة تقابلها
حرب خشنة رشسة دموية عىل االرض
السورية وعىل الحدود اللبنانية  -السورية.
الهدوء الذي ننعم به يف الداخل يعود
الفضل فيه اىل دماء الشهداء يف الجيش
وسهر ضباطه وعنارصه تحت الشمس
الحارقة صيفا وفوق الصقيع القاطع شتاء،
وتضحيات كل االجهزة االمنية اللبنانية ،واىل
الجهود التي يبذلها الشعب جنبا اىل جنب
مع الجيش والقوى االمنية اللبنانية.
االستقرار االقتصادي والهدوء االمني
والرتاجع الكبري يف عمليات االخرتاق
والتفجري واالرهاب هو مثرة التعاون بني
االجهزة اللبنانية ،وهو حصاد االرصار
والتمسك ببقعة الضوء الخالية من الظلمة
والظالمية والقتل يف هذه املنطقة .االمكانات
املحدودة تقابلها ارادة ال محدودة لدى

اىل الجنوب ،ومن بريوت اىل البقاع.
االمتحان الذي وصفه البعض بـ"القطوع"،
سيكون معربا اىل انتخابات نيابية يراها
البعض مبكرة رمبا بعد سقوط العذر
االمني وارتفاع منسوب الحيوية السياسية،
خصوصا اذا شكلت االنتخابات النيابية
املعرب االوفر سالمة واالكرث امانا اىل رئاسة
الجمهورية.
من انتخابات بلدية اىل مصري بلد .ومن
انتخابات بلدية اىل تصفية حسابات
سياسية لتظهري االحجام الفعلية واالوزان
يكب اللبنانيون
الحقيقية .يف كل ذلك ّ
الحجر ويبنون اآلمال ويرفعون سقف
التوقعات ،ويحسبون دامئا ان العامل يدور
من حولهم ،وان السياسات وضعت الجلهم،
وان الخسائر مرسومة لغريهم ،واملصائر
الطيبة لهم.
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تحييد األزمة لتحرير الموصل

العراق :أزمة وطنية وشراكة إيرانية ـ أميركية
يغرق العراق يف ازمة سياسية خانقة عىل هامش حرب مفتوحة ضد "داعش" ،ويف ظل اوضاع امنية واقتصادية واجتامعية
صعبة ،اىل ازمة الفساد املسترشي ،وكانت سبب انطالق تظاهرات واعتصامات يف البالد منذ اكرث من عامني .آخر تجليات االزمة
ما حصل اخريا يف الربملان الذي شهد هرجا ومرجا عىل وقع تظاهرات اآلالف ووسط احتجاجات النواب املعتصمني الذين قرروا
اقالة رئيس الربملان سليم الجبوري .انتهت هذه الجولة بتثبيت الجبوري ورئيس الحكومة حيدر العبادي يف منصبيهام
ميكن اختصار االزمة العميقة املتشعبة يف العراق
يف املخاطر والتحديات التالية:
 -1التهديد االمني الخطري الذي ميثله تنظيم
"داعش" الذي سيطر عىل اجزاء واسعة من البالد
عام  ،2014بعد انهيار مفاجئ يف الجيش العراقي
يف املوصل .القوات العراقية استعادت زمام املبادرة
وحققت انجازات ،كان ابرزها استعادة الرمادي،
وتتحرض الطالق معركة استعادة املوصل .لكن
هزمية "داعش" يف العراق اذا حصلت مع بقاء
نفوذه عرب الحدود يف سوريا يبقي تهديده المن
العراق قامئا ،وبالتايل فإن "اسرتاتيجيا العراق اوال" مل
تعد منطقية ،والحرب ضد "داعش" تدار عىل قدم
املساواة عىل جبهتني ،وعىل وجه الرسعة ،يف كل
من العراق وسوريا.
 -2الوضع املايل الصعب نتيجة انهيار اسعار النفط،
ما سبب عجزا حادا يف املوازنة وكلفة متويل الحرب

عىل االرهاب ،وتوطني السكان النازحني .لكن االهم
من كل ذلك حجم الفساد املسترشي يف الدولة مع
قطاع عام تضاعف حجمه ويحتاج اىل اصالحات
جذرية.
 -3االنقسام الداخيل الحاد نتيجة ما اصاب
العالقات السنّية ـ الشيعية من توترات ورصاعات.
املفارقة ان الحرب عىل "داعش" رفعت حدة التوتر
يف الرصاع الطائفي مع تأسيس "الحشد الشعبي"
تلبية لفتوى املرجعية الدينية الشيعية العليا
(السيستاين) بـ"الجهاد الكفايئ" ملواجهة هجامت
"داعش" ،وليكون "الحشد" رأس الحربة يف الحرب
ضدها .فادى دخوله اىل مناطق سنّية اىل نشوء
حساسيات وايقاظ مخاوف وتنامي الشعور بالقهر
والتهميش.
ويخىش زعامء عراقيون من ان ال يقترص دور
امليليشيات عىل مكافحة "داعش" ،وان تشارك يف

استعاد الجيش العراقي زمام املبادرة ،و"الحشد الشعبي" رأس حربة محاربة "داعش".

حرب اهلية او تتحول ادوات فيها .العراق اليوم
يشبه ما كانت عليه افغانستان قبل سنوات:
امراء حروب محليون ،يجمعون الرثوات ويقاتلون
بعضهم بعضا" .داعش" يسيطر عىل جزء كبري من
الغرب وشامل غرب العراق .امليليشيات الشيعية
تسيطر عىل اراض واسعة اسرتدتها من "داعش"،
وظلت فيها مثل دياىل حيث لها وجود مكثف .ثم
هناك االكراد يف الشامل ،وهم مستقلون يف الواقع.
االقتصاد فقط يربطهم ببغداد .لهم موقعهم
الخاص واجندتهم الخاصة .طردوا "داعش" من
اراضيهم ،وال يريدون القتال اكرث خصوصا من
اجل مناطق العرب .العراق الذي يعاين من ثالثة
اعراق متضاربة ،وشبكة معقدة من عدم التوازن
مل تتوافر له فرصة اختبار الدميوقراطية .بالتايل فإن
عمق املشاعر املذهبية فيه لن تسمح له بتحقيق
تسوية طويلة االمد.
خطأ تاريخي ،وتناقض جغرايف ،وازمات اقتصادية
مع عدم وجود مؤسسات ،كلها تؤكد أن العراق
يجلس عىل برميل بارود .فكيف األمر اآلن مع
وجود "داعش" وميليشيات "الحشد الشعبي"
الشيعية؟
 -4الفتنة الطائفية بني السنّة والشيعة ليست
الخطر الوحيد الكامن يف العراق .مثة مشكلة اخرى
يف الشامل عادت اىل التحرك مجددا مع كشف
االكراد عن رغبة لديهم يف االنفصال ،واعتبار
اللحظة الدولية ـ االقليمية مناسبة اآلن ،وان امرار
مرشوع الدولة املستقلة ممكن تحت غطاء الحرب
ضد "داعش" بعدما ساعدتهم هذه الحرب عىل
توسيع اقليمهم وضم مناطق كانت موضع نزاع
بني االقليم الكردي والحكومة املركزية يف بغداد.
رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاين ال
يفتأ يتحدث عن حق تقرير املصري واالنفصال عن

تقاطع امرييك ـ ايراين عىل دعم العبادي وتطويق حركة الصدر.

العراق .الجديد عىل هذا الصعيد دعوة الربزاين
اىل القيام بعمليتي استفتاء يف املناطق املتنازع
عليها ،ويف محافظات االقليم ،بهدف ترشيع عملية
االنفصال ،ومن ثم العمل حثيثا لتشكيل الدولة
املستقلة.
 -5التباينات داخل املعسكر الشيعي ،وال سيام
لجهة صعود ظاهرة مقتدى الصدر الذي قاد
الحركة الشعبية يف الشارع ،وال يخفي مواقفه
املناهضة لرئيس الحكومة حيدر العبادي وقبله
لنوري املاليك ،رغم ما خلفت له من توتر يف
العالقة مع ايران .وهو سعى وال يزال اىل رضب
نفوذ املاليك داخل "التحالف الوطني" الشيعي.
وطالب وال يزال مبحاكمته بتهم الفساد .لكن قد
تكون مثة مبالغة يف وضع حراك الصدر يف خانة
اضعاف النفوذ االيراين الذي وفر له االقامة يف قم
عندما دعت القوات االمريكية اىل تقدميه اىل القضاء
بتهمة التورط يف قتل السيد مجيد الخويئ .وهو ال
يزال يرفع الصوت ضد كل وجود امرييك يف العراق.
وال يضري طهران ان يحمل راية املتظاهرين الذين
ال قيادة جامعية لهم ،لكنهم استطاعوا ان يشكلوا
حالة مل يعد متاحا قمعها كام فعل زعيم "دولة
القانون" نوري املاليك مطلع عام  2011اثر هبوب
عواصف "الربيع العريب" .يواجه مقتدى الصدر،
الزعيم الشيعي املثري للجدل ،ضغوطا من االيرانيني
واالمريكيني الذين اتفقوا عىل رضورة ترتيب االوراق
التي خلطها التيار الصدري يف محاولته كرس قواعد
العملية السياسية يف البالد.
 -6الرشاكة االمريكية ـ االيرانية يف العراق اولوية
وعملية تقاسم النفوذ واملصالح والقرار ،حيث
يتفق االمريكيون مع االيرانيني عىل تحييد انشطة
من شأنها تغيري املسار السيايس يف العراق ،يف

يواجه العراق ثالثة
اخطار" :داعش" والفتنة
والتقسيم
وقت تزداد املخاوف من ان تفيض احداث حزيران
 ،2014حني احتل تنظيم "داعش" ثلث مساحة
العراق ،اىل فوىض سياسية يف بغداد.
قبل ان يخرج الصدر اىل الشارع محتجا ضد
الحكومة التي يقودها حلفاؤه الشيعة ،كان
االمريكيون وااليرانيون قد بدأوا للتو قطف مثار
االتفاق النووي ،وعىل الصعيد السيايس كان
الطرفان متفقني عىل تقاسم النفوذ ،وتفاهام عىل
تقاسم النفوذ مناصفة داخل املؤسسات الحكومية
ذات الطابع االسرتاتيجي .منذ اشهر قليلة ،ترصف
االمريكيون بطريقة مختلفة اعالميا مع قوات
"الحشد الشعبي" ،بعد سلسلة طويلة من املواقف
املتخوفة من دوره الطائفي ،وصاروا يطلقون
رسائل غزل بقوة شيعية تتفق مع واشنطن عىل
هدف مقاتلة تنظيم "داعش".
لكن يبقى ان مثة سباقا امريكيا ـ ايرانيا محموما
يف بغداد انعكس اشتباكا داخليا وازمة سياسية
يظهر انها عصية عىل الحل .الثابت الوحيد فيها
يبدو حتى اللحظة رئيس الحكومة حيدر العبادي.
ٌ
خالف حاصل يف ظل مفارقات الفتة لعل االبرز
فيها تقاطع مصالح وضع اعداء االمس يف خندق
واحد ،وجهود اقليمية تسعى اىل مللمة االوضاع
خشية االسوأ يف بلد دخل مصاف "الدول الفاشلة"،

بعدما انهارت مؤسساته وبلغ حافة االفالس.
مصادر ديبلوماسية امريكية تقرتح خريطة طريق
الخراج العراق من وضعه الحايل املأزوم ،واالنطالق
نحو مستقبل افضل ،من ابرز بنودها:
• املساعدة عىل تقويم الخلل يف امليزان العسكري،
وترجيح كفة القوات االمنية العراقية الوطنية .عىل
واشنطن توسيع جهود تدريب الجيش الوطني
واكتسابه الكفاية .يقتيض هذا مرابطة يعتد بها يف
اطار عالقة صداقة طويلة االمد.
• البحث يف خطط تحرير املوصل وتقوميها :يرغب
الرئيس االمرييك باراك اوباما يف ان تتحرر املدينة
قبل ان يغادر البيت االبيض .ورمبا يخىش من ان
يسلم خلفه رشق اوسط يف حال اسوأ مام كانت
عليه الحال يوم بلغ السلطة .لهذه الغاية اوفد
أوباما نائبه جو بايدن اىل العراق قبل اسابيع.
بحث بادين الحرب عىل "داعش" ومعركة تحرير
املوصل ،فيام افاد مسؤول امرييك انه لن يخاطر
بوضع جدول زمني حيال هجوم املوصل الذي
طال انتظاره والذي يرجح ان تشارك فيه اعداد ال
تحىص من القوات املتنافسة يف ما بينها احيانا .من
املهم جدا أن يقرر العراقيون خطة واضحة حيال
اي قوات ستقوم بالسيطرة عىل املوصل ،وما هي
التحضريات حتى تكون كل جهة عىل علم بالظروف
التي ستقود اىل التحرير ،مع تهيئة االجواء للمرحلة
التي ستيل .وما ال تريده هو التسابق نحو املوصل
من جانب قوات مختلفة ينتهي بها املطاف اىل
التشابك يف ما بينها .لكن احراز نرص عسكري يف
املوصل وغريها من املدن السنية العربية ،يقتيض
خطة محكمة الدارة االعامر يف مرحلة ما بعد
التحرير ،وتذليل املشكالت الحكومية.
• املساعدة عىل العودة عن عسكرة املجتمع بعد
هزمية "داعش" :عىل امريكا مساعدة العراقيني
عىل صوغ برامج يرمي اىل نزع سالح امليليشيات،
والعودة عن النفري العام والدمج (دمج القوات
رسحة يف املجتمع).
امل ّ
• املساهمة يف تيسري ابرام ميثاق سيايس جديد:
بعض زعامء الشيعة منفتح عىل تطبيع العالقات
مع السنّة العرب ،والحوار مع االكراد حول مستقبل
البالد .ويف وسع امريكا اداء دور اكرب يف تحفيز ابرام
اتفاقات تجيز للمحافظات ذات الغالبية السنّية
العمل بحقوقها الدستورية ،اي ارساء مناطق
فيديرالية.
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إستفتاء شعبي يحسم البقاء أو اإلنسحاب

مستقبل بريطانيا في اإلتحاد االوروبي؟

بدأ العد العكيس لالستفتاء الشعبي الذي سيجري يف بريطانيا يف  23حزيران حول
مستقبلها ومكانتها يف االتحاد االورويب .يثري هذا االستفتاء االول من نوعه اهتامما
اوروبيا وامريكيا ،وقلق االوساط االقتصادية وقادة العامل وسط انقسام داخيل حاد،
حيث تظهر استطالعات الرأي ان التصويت سيكون متقاربا جدا %51 .من الذين
حددوا موقفهم اختاروا البقاء يف االتحاد االورويب ،يف مقابل  %49فضلوا الخروج
منه ،فيام مل يحدد  %20موقفهم
تكتف بعدم االندماج متاما
بريطانيا التي مل
ِ
يف الجسم االقتصادي االورويب من خالل
نأيها بنفسها اساسا عن العملة املوحدة
(اليورو) ،محتفظة بالجنيه االسرتاليني،
والتي مل تنخرط جغرافيا يف اتفاق شينغن
لفتح الحدود ،تستفتي هذا الشهر شعبها
لالبتعاد عن "القارة العجوز" التي تعاين
مشكالت اقتصادية ومالية عميقة ،تفاقمها
ورطة ازمة الالجئني اآلخذة يف التفاقم .واىل
ان يحني موعد االستفتاء ،تتجىل اكرث فاكرث
صورة االنقسام يف االراء واملواقف حول
الخطوة الربيطانية عىل املستويني الداخيل
والخارجي.
بريطانيا التي تقف عند مشارف استفتاء
مصريي ،يسعى الليرباليون واملعتدلون فيها
محافظني وعامال اىل دعم بقائها فردا يف
ارسة االتحاد ،فيام يرمي املتطرفون انجيليا
واملعتدّ ون بكربياء الهوية الربيطانية اىل
االنفصال متاما عن اوروبا .وبغض النظر
عن نتيجة هذا االستفتاء ،فانه سيخلف
حتام تداعيات عىل مستقبل وحدة اململكة
نفسها.
فام هي االجواء الراهنة بني املعسكرين:
املتمسك باالتحاد االورويب ،والرافض له؟
من نقاط القوة التي تتمتع بها هذه
الحملة املؤيدة لبقاء بريطانيا يف االتحاد
االورويب ،القدرة عىل اقناع الربيطانيني بأن
هذا الخيار البقاء مع العمل عىل احداث

املزيد من التغيريات عىل العالقة بني لندن
وبروكسل هو االفضل الجيال املستقبل
يف بريطانيا .تتخذ الحملة مثاال جيدا هو
الضامنات التي حصلت عليها لندن اخريا
من رشكائها يف االتحاد االورويب لجهة
خصوصية العضوية يف االتحاد .فاالتفاق
الذي توصل اليه الطرفان يف شباط ينص
عىل ان بريطانيا من اآلن فصاعدا لديها
ضامنات انها ستحافظ عىل عملتها املستقلة
الجنيه االسرتليني ولن تنضم ابدا مستقبال
اىل العملة االوروبية املوحدة اليورو ،كام
انها لن تشارك اطالقا يف املستقبل يف اي
عملية انقاذ مالية يقوم بها االوروبيون
لبلد عضو يف االتحاد يعاين من مشاكل
اقتصادية ومالية (عىل غرار ما حصل يف
ازمة اليونان).
اما نقاط قوة الحملة الداعية اىل خروج
بريطانيا من االتحاد االورويب ،فتكمن
يف سهولة عزف كوادرها عىل اوتار عدة

رغم صغر جزرها اسست
مملكة ال تغيب عنها
الشمس ،وليست في حاجة
الى جيرانها االوروبيني

يطرب لها الربيطانيون وابرزها:
اوال ،ال للتقشف الذي يفرضه استمرار
االرتباط بني اململكة واالتحاد االورويب،
اذ ان اململكة هي بني  10دول من دول
االتحاد الـ 28التي تضخ امواال يف االتحاد
اكرث مام تأخذ منه ،وال احد يزيد عليها يف
ذلك سوى املانيا وفرنسا.
ثانيا ،التباهي بالهوية الربيطانية ،والتأكيد
ان الجزر الربيطانية رغم صغر حجمها
اسست مملكة ال تغيب عنها الشمس،
وبالتايل فان الربيطانيني ليسوا يف حاجة
اىل جريانهم االوروبيني اقتصاديا وال حتى
امنيا.
ثالثا ،وقف تدفق املهاجرين القادمني
من اوروبا الرشقية والوسطى اىل اململكة،
واغالق الحدود متاما يف وجه حرية التنقل
التي تتيحها عضوية بريطانيا يف االتحاد
االورويب ملواطني الدول االعضاء يف ذلك
االتحاد.
رابعا ،الخروج من االتحاد االورويب يعيد
اىل بريطانيا سيادتها كاملة ،ويلغي اي
قرارات مصريية مرتبطة بربوكسل.
لكن املعسكر الداعي اىل االنفصال تعرتي
حملته نقاط ضعف اساسية :دعاة االنفصال
عاجزون عن تبديد مخاوف الربيطانيني
من ان يكون االنفصال قفزة يف املجهول،
ومن تغيريات جذرية قد تجلب موجات
من عدم االستقرار االقتصادي واملايل عىل
حد سواء .ليس لدى هؤالء اجابات واضحة
ويقينة عىل تساؤالت تطرح يف شأن ما
ستؤول اليه قيمة الجنيه االسرتليني يف
حال االنفصال عن االتحاد االورويب وما
ستصبح عليه اسعار العقارات واالسهم؟
وماذا سيحدث للربيطانيني العاملني او
املقيمني يف دول االتحاد االورويب؟ مع
العلم ان املرصف املركزي االورويب طلب

اململكة هي بني  10من دول االتحاد الـ 28التي تضخ امواال يف االتحاد اكرث مام تأخذ منه.

االتحاد االوروبي
تبلور قيام االتحاد االورويب الذي يضم حاليا  28دولة ككيان سيايس  -اقتصادي اساسا
بدفع ُرباعي من بريطانيا نفسها ،بالتضافر مع فرنسا واملانيا وايطاليا ،مبوجب "معاهدة
ماسرتيخت" املوقعة عام  ،1993بعد محاوالت حثيثة لتأسيسه منذ خمسينات القرن
املايض ،انطالقا من "الجمعية االوروبية للصلب والفحم" عام  1951عىل يد املانيا الغربية
وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
اما اول وحدة جمركية فقد انتجها اتفاق روما عام  ،1957ودخل ح ّيز التنفيذ مطلع كانون
الثاين  ،1958وعُ رف عىل انه "املؤسسة االقتصادية االوروبية" ،وكانت تطلق عليها اململكة
املتحدة تسمية غري رسمية هي "السوق املشرتكة".
ليست هي املرة االوىل يُطرح فيها خروج احد االعضاء من االتحاد .فقد سبق ان جرى تداول
احتامل اخراج اليونان عند بلوغها حافة االفالس تكرارا خالل االعوام القليلة املاضية ،لكن
االتحاد آثر انقاذها عىل انفراط عقده.

من املصارف الكربى يف اوروبا تقديم رشح
مفصل الستعداداتها لخروج بريطانيا من
االتحاد ،مبا يف ذلك التعاطي مع الصدمة
املمكن ان تهز االسواق والتغيريات التي
ستجريها عىل معامالتها النقدية.
لكن املعسكر املؤيد للخروج من االتحاد
الذي يسمونه يف بريطانيا "بريكزيت"
اختصارا لعبارة "بريتش ايكزيت" ،يرى ان
الخطر االكرب عىل اقتصاد اململكة وأمنها
يتمثل يف "البقاء يف االتحاد االورويب الذي
يحتاج اىل اصالحات وعاجز عن التصدي

للتحديات التي تواجهه مثل ازمتي اليورو
والهجرة".
االستفتاء يشكل مجازفة لرئيس الوزراء
الربيطاين ديفيد كامريون يف منصبه ويف
التاريخ السيايس للبالد ،وهو الذي قرر
الدعوة اىل االستفتاء ملحاولة تهدئة غضب
املشككني يف اوروبا يف حزبه املحافظ ،الذين
يطالبون منذ سنوات مبراجعة للعالقات مع
االتحاد .لذلك سيبذل جهودا كبرية للبقاء
يف االتحاد االورويب ،مؤكدا باستمرار ان
بريطانيا ستكون اغنى واقوى ببقائها يف

االتحاد مع االستفادة من الوضع الخاص
الذي حصلت عليه خالل القمة االوروبية
يف شباط املايض ،يف وقت يضاعف القادة
االوروبيون الترصيحات املؤيدة لبقاء
بريطانيا يف االتحاد.
تعاين هذه الرؤية االوروبية من املزيد
من الضغوط بسبب ازمة الديون اليونانية
املتفاقمة ،وارتفاع تيار اليمني السيايس
املتطرف ،وازمة الالجئني واملهاجرين غري
املسبوقة ،وسياسات روسيا االنتقامية،
وهي كلها عوامل ساهمت يف متزيق
الوحدة االوروبية خالل العامني املاضيني.
لكن التصويت الربيطاين ملغادرة االتحاد
االورويب من شأنه ان يسبب جراحا اكرث
خطورة لبقية الدول االعضاء.
اىل جانب فرنسا ،كانت كل من املانيا
وبريطانيا ومنذ فرتة طويلة الالعبني
الرئيسيني واالكرث اهمية يف الجهود
االوروبية الرامية اىل صوغ الوحدة داخل
القارة العجوز .لكن رغم ان االملان كانوا
يقومون تقليديا بدور مرسع املشاريع
اميانا منهم بان االتحاد الفاعل هو
املسار الوحيد وطويل االجل نحو السالم
واالزدهار االورويب ،فان بريطانيا ويف الفرتة
نفسها كانت تقوم مقام املكبح ،من حيث
مقاومة املحاوالت املستمرة نحو التكامل
التام.
غياب بريطانيا بني اعضاء االتحاد االورويب،
البالغ عددهم  28عضوا حاليا ،سيكون
مؤثرا بقدر كبري .ومع فرنسا التي تعاين
من مشكالت اقتصادية وسياسية عميقة،
تجسد اململكة املتحدة القوة الوحيدة
الكبرية داخل االتحاد االورويب ،عىل الجانب
اآلخر يف مواجهة املانيا .متتلك بريطانيا ثاين
اكرب اقتصاد يف اوروبا ،وصاحبة ابرز املراكز
املالية يف القارة ،ومقعدا دامئا يف مجلس
االمن ،وترسانة من االسلحة النووية.
اذا عزمت عىل املغادرة ،من شأن ذلك
تعزيز القوى املناوئة لالتحاد االورويب
يف بلدان اخرى .وقد حذر رئيس وزراء
التشيك بالفعل من الخروج التشييك،
واعربت االحزاب الشعبوية يف ارجاء
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القارة عن سعيها اىل اجراء االستفتاءات
املامثلة لالستفتاء الربيطاين.
القلق يف شأن التداعيات املحتملة للقرار
الربيطاين مبغادرة االتحاد االورويب ال يقترص
عىل اوروبا وحدها ،حيث حذر صندوق
النقد الدويل من ان الخروج الربيطاين
يلحق ارضارا اقليمية وعاملية خطرية من
خالل تعطيل العالقات التجارية القامئة بني
الدول.
بعد التصويت عىل الخروج الربيطاين اذا
حدث ،سوف تواجه املستشارة االملانية
انجيال مريكل ضغوطا هائلة للتدخل بقوة
من اجل الحفاظ عىل متاسك االتحاد
االورويب .وقد رصحت انها تعتقد ان من
مصلحة املانيا ان تبقى بريطانيا العظمى
عضوا فاعال يف اتحاد اورويب قوي ،وهو
موقف يتسق مع موقف الرئيس االمرييك
باراك اوباما الذي زار بريطانيا خصيصا
لهذه الغاية وتأكيد دعم بالده لبقاء
بريطانيا يف االتحاد االورويب ،ومناشدة
الربيطانيني ابقاء بالدهم يف االتحاد
االورويب ،مشريا اىل ان عضويتها رفعت
مكانة لندن الدولية وجعلت االتحاد
االورويب اقوى واكرث انفتاحا عىل العامل.
واكد ان الواليات املتحدة والعامل "يف حاجة
اىل استمرار نفوذكم الكبري داخل اوروبا".
انطوى مقال اوباما عىل موقف منحاز قلام
يتخذه رئيس امرييك من الشؤون الداخلية
لدولة ثالثة .وسارع انصار خروج البالد من
االتحاد االورويب اىل التنديد بهذا التدخل.
فيام اظهر استطالع للرأي اجراه معهد
"سكاي داتا" ان  %60من الربيطانيني
يعتربون انه كان يجدر باوباما عدم التدخل
يف النقاش.
قال رئيس حزب "يوكيب" املعادي للهجرة
نايجل فاراج" :اوباما ال يحب الربيطانيني
كثريا .جده نشأ يف كينيا ،املستعمرة
الربيطانية السابقة .وهو مل يتجاوز هذه
املسألة" .واستنكر "تدخال يف غري محله
من الرئيس االمرييك االكرث معاداة لربيطانيا
يف التاريخ" ،ولكن "من حسن الحظ انه
سيرتك منصبه قريبا".

بريطانيا ثاين اكرب اقتصاد يف اوروبا ،صاحبة ابرز املراكز املالية يف القارة ،لها مقعد دائم يف مجلس االمن ،وترسانة اسلحة نووية.

خطر االنقسام والتفكك

ليس االتحاد االورويب الكيان الوحيد الذي عاىن وال يزال منذ سبع سنوات من ضغوط اقتصادية
واجتامعية تهدد بتفكيكه .فاململكة املتحدة (بريطانيا وايرلندا الشاملية) بدأت يف االعوام
القليلة املاضية تعاين هي االخرى من خطر االنقسام اىل دول مستقلة متاما بعضها عن بعض.
فشعوب الدول االصغر حجام فيها مثل اسكوتلندا وويلز وايرلندا الشاملية بدأت تتذمر من
تركيز ادارات اململكة ومؤسساتها يف انكلرتا .ولد هذا االستياء ضغوطا عىل الحكومة الربيطانية
نتج عنها استفتاء حول استقالل اسكوتلندا اجري يف ايلول  2014وانتهى ملصلحة بقاء هذا البلد
جزءا من اململكة .لكن الفارق بني االسكوتلنديني الذين صوتوا للبقاء والراغبني يف االستقالل
مل يتجاوز  10نقاط مئوية ،ما قدم مؤرشا واضحا اىل ان الشعب االسكوتلندي عموما يتجه
عىل نحو متسارع نحو تفضيل مستقبل الجياله املقبلة ،مستقل ومنفصل متاما عن بريطانيا
العظمى .يف حال حصل ذلك ،يتوقع املراقبون ان ال يتأخر الويلزيون هم ايضا بطلب استقالل
ويلز عن اململكة ،ثم ينتهي املطاف بااليرلنديني الشامليني برتك اململكة هم ايضا وتوحيد
بالدهم مع شطرها الجنويب الذي انفصل منذ نحو قرن عن اململكة ويعرف منذ ذلك الحني
باسم جمهورية ايرلندا.

قلق خليجي

املستثمرون الخليجيون قلقون .السبب يتعلق باستثامراتهم يف اململكة املتحدة 130( ،بليون
جنيه اسرتليني) ،او تلك التي يخططون للقيام بها ،حيث مستثمرون ومسؤولون من املنطقة
يؤكدون ان سيناريو خروج بريطانيا ،يف حال تحقق ،سيؤثر سلبا يف قرارات املستثمرين العرب
عموما ومنطقة الخليج خصوصا ،ويرتب تبعات سلبية عىل اقتصاد بريطانيا نفسها .بالتايل فان
بريطانيا التي استفادت من تدفق االستثامرات واليد العاملة املاهرة النها جزء من االتحاد
االورويب ،ستشهد مرحلة من عدم الوضوح يف حال خروجها منه ،وستبعد املستثمرين عنها،
بينهم املستثمرون من منطقة الخليج.
ويقول خرباء ان بريطانيا مل تعد البلد املهيمن استثامريا بالنسبة اىل الصناديق السيادية
الخليجية ،كام كانت الحال قبل  15سنة ،عىل اعتبار ان بوصلة الصناديق السيادية الخليجية
باتت تتجه اكرث اىل آسيا .وعىل رغم زيادة االستثامرات الخليجية يف القطاع العقاري ،من
املتوقع ان ترتاجع توظيفات الصناديق السيادية بقوة يف حال خروج بريطانيا من االتحاد ،الن
من املرجح ان تتدىن اسعار االسهم والسندات جراء سحب املستثمرين اموالهم ،كذلك اسعار
العقارات .فيام رجح البعض ان تتأثر االستثامرات الخليجية املرتبطة باالتحاد االورويب فقط .اما
االستثامرات داخل بريطانيا نفسها فلن تتأثر ،النها مرتبطة بتفاهامت وعقود سابقة.
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املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

األمن العام إستحدث شعبة مكافحة الجرائم اإلقتصادية

تبييض األموال ليس خطرا إقتصاديًا فحسب

جرائم تبييض االموال من اخطر الجرائم املنظمة العابرة للحدود .ترضب مقومات
االقتصاد ،وتتسبب يف افالس الكيانات االقتصادية املرشوعة ما يفاقم االزمات
االجتامعية .توفر تغطية لجرائم املخدرات واالتجار بالبرش ،وال ترتكب اال باالعتداء
عىل سيادة الدول ونرش الفساد والرشوة يف كل قطاعاتها السياسية واملرصفية
والقضائية .االخطر انها العمود الفقري املمول للمنظامت االرهابية يف العامل
تعترب جرمية تبييض االموال  -او غسل
االموال  -جناية مبوجب القانون اللبناين.
كونها ضابطة عدلية ،اوىل القانون املديرية
العامة لالمن العام استقصاء كل انواع
الجرائم ومالحقتها .بني الحقيقتني ،جاءت
خطة التطوير التي اطلقها اللواء عباس
ابراهيم يف املديرية العامة لالمن العام،
وارست مفهوم االمن الوقايئ والشامل ،يك
تكشف اخريا استحداث شعبة متخصصة
مبكافحة الجرائم االقتصادية ،وخصوصا
جرائم تبييض االموال.
ما واقع هذه الجرائم عامليا اليوم؟ ما
اخطارها ومصادرها غري املرشوعة؟ كيف
مم تتألف وتعمل
يع ّرفها القانون اللبناين؟ ّ
شبكاتها املنظمة؟ اي دور للمصارف فيها؟
كيف يواجهها االمن العام ويكافحها؟

بني املايض والحارض

«املافيا» التي كانت بشبكاتها االجرامية
الرسية ترتكب ابشع انواع جرائم تبييض
االموال عرب بعض املصارف العاملية ،ومن
خالل رشاء العقارات وغريها من االستثامرات
التقليدية التي يتطلب امتامها وقتا طويال،
م ّكنتها العوملة من القيام باخطر عمليات
الغسل االلكرتوين يف دقائق او ثوان .يق ّدر
خرباء االقتصاد املبالغ املالية التي يتم غسلها
سنويا ما بني  2اىل  3تريليون دوالر ،وهو
يفوق  %22اجاميل قيمة التجارة العاملية.
وتؤكد التقارير العاملية ان هذا الرقم مرشح
لالرتفاع يف السنوات القليلة املقبلة.
لجرائم تبييض االموال اخطار سياسية،

اقتصادية ،اجتامعية جسيمة ،منها عىل سبيل
املثال:
• زيادة السيولة املحلية عىل نحو ال يتناسب
مع الزيادة يف انتاج السلع والخدمات.
• افالس القطاعات واملؤسسات االقتصادية
الرشعية التي ال تحتمل منافسة اموال غري
مرشوعة ،تلجأ عادة اىل بيع السلع باقل من
كلفتها الحقيقية لترشيع مال غري مرشوع ،ما
يفاقم االزمات االجتامعية.
• التهرب من تسديد الرضائب.
• رشوة جزء من املرصفيني والسياسيني
والقضاة واالمنيني وافسادهم ،ما يؤدي
اىل ضعف كيان الدولة ،واسترشاء خطر
جامعات االجرام املنظم.

كيف يع ّرفه القانون اللبناين؟

بحسب املادة  2من قانون مكافحة تبييض
االموال ،الصادر تحت الرقم  318يف
 ،2001/4/20يعترب تبييض اموال كل فعل
يقصد منه:
 -1اخفاء املصدر الحقيقي لالموال غري
املرشوعة ،او اعطاء تربير كاذب لهذا املصدر
باي وسيلة كانت.

اتخذ االمن العام اجراءات
فاعلة لجبه الجرائم
املنظمة واالقتصادية

 -2تحويل االموال او استبدالها ،علام انها
اموال غري مرشوعة لغرض اخفاء او متويه
مصدرها ،او مساعدة شخص ضالع يف
ارتكاب الجرم عىل االفالت من املسؤولية.
 -3متلك االموال غري املرشوعة ،او حيازتها ،او
استخدامها ،او توظيفها لرشاء اموال منقولة
او غري منقولة ،او القيام بعمليات مالية،
علام انها اموال غري مرشوعة.

املصادر غري املرشوعة

اختلفت الترشيعات العاملية والدولية
حول تحديد املصادر غري املرشوعة التي
تتأىت منها االموال التي يتم تبييضها،
وذلك بني مفهومني :االول ضيق يحرصها
باالموال الناتجة من تجارة املخدرات،
والثاين واسع يشمل كل االموال القذرة
الناجمة عن الجرائم واالعامل غري
املرشوعة بانواعها كلها.
اما املشرتع اللبناين فاتخذ موقفا وسطيا
بني املفهومني ،فلم يحرصه باملخدرات ،ومل
يوسعه ليشمل كل االفعال غري املرشوعة.
نصت املادة االوىل من قانون مكافحة
تبييض االموال عىل« :يقصد باالموال غري
املرشوعة كل االموال الناتجة من ارتكاب
احدى الجرائم اآلتية:
 -1زراعة املخدرات او تصنيعها او االتجار بها.
 -2االفعال التي تقدم عليها جمعيات االرشار
املنصوص عليها يف املادتني  335و 336من
قانون العقوبات ،واملعتربة دوليا جرائم منظمة.
 -3جرائم االرهاب املنصوص عليها يف املواد
 314و 315و 316من قانون العقوبات.
 -4متويل االرهاب او املساهمة يف متويله،
او االعامل االرهابية ،او املنظامت االرهابية
بحسب مفهوم االرهاب كام هو منصوص
عليه يف قانون العقوبات اللبناين.
 -5االتجار غري املرشوع باالسلحة.
 -6جرائم رسقة االموال العامة او الخاصة او

يتم تبييض  2اىل  3تريليون دوالر سنويا يف العامل.

اختالسها ،او االستيالء عليها بوسائل احتيالية او تقنيات تبييض االموال

بالتزوير ،او اساءة االمانة الواقعة عىل املصارف
واملؤسسات املالية واملؤسسات املعددة يف
املادة  4من هذا القانون او يف نطاق عملها.
 -7تزوير العملة وبطاقات االئتامن والدفع
وااليفاء او االسناد العامة او االسناد التجارية
مبا فيها الشيكات».

مراحل عملية غسل االموال

مير غسل االموال بثالث مراحل:
االوىل PLACEMENT :تسمى مرحلة
االحالل ،وتتمثل مبحاولة ادخال كمية
االموال النقدية الكبرية املتأتية من نشاط
غري مرشوع اىل النظام املرصيف.
الثانية ALYERING :تسمى مرحلة
التغطية ،وتتمثل بالقيام بالعمليات املالية
واملرصفية املتتالية لتتغلغل االموال القذرة
يف السوق املالية الرشعية.
الثالثة INTEGRATION :تسمى مرحلة
الدمج الكامل لالموال املغسولة يف االقتصاد،
بحيث يصبح من الصعوبة التمييز بينها وبني
االموال الرشعية اصال.
من املمكن ان تتم كل مرحلة عىل نحو
مستقل .كام ميكن حصولها كلها دفعة واحدة.

منيز هنا بني ما قد يحصل ضمن القطاع
املرصيف باعتباره العمود الفقري لعمليات
التبييض ،وبني القطاعات الباقية:
اوال ـ عرب الجهاز املرصيف ،وابرزها:
• انشاء مصارف او رشاء مصارف متعرثة،
خصوصا يف الدول ذات الرقابة الضعيفة
او الفساد السيايس واالداري املسترشي
الستخدامها يف العمليات.
• تجنيد عاملني يف القطاع املرصيف بكل
وسائل االغراء اآلمنة لصالح مترير صفقاتهم.
• استخدام الشيكات القابلة للتظهري
وبطاقات االئتامن.
• املضاربة يف البورصة واللجوء اىل مكاتب
السمرسة والوساطة.
• انشاء املؤسسات املالية.
• الحواالت الربيدية والتحويل التلغرايف لالموال.
ثانيا ـ خارج اطار الجهاز املرصيف عرب:
• انشاء املؤسسات والرشكات يك تعطي عرب
ارباحها الوهمية طابعا رشعيا لالموال ،السيام
رشكات رشاء العقارات وبيعها ،واملقاولة.
• االستثامر يف القطاع السياحي مبا يسهل
ادخال ارقام مالية تحت ستار االرباح.
• انشاء املؤسسات االصالحية والتعليمية

والخدمات االجتامعية ،وتبييض االموال
عربها تحت ستار هبات مالية تقدم لها.
• استحداث مؤسسات تعنى بامتام اعامل وكاالت
السفر ،تحويالت املغرتبني ،الفوترة املزدوجة،
اندية القامر ،التجارة البحرية ،وغريها.

خصائص شبكات تبييض االموال

مثة اجامع قانوين وامني عىل ان شبكات
تبييض االموال تتميز بخصائص عدة ،ابرزها:
• يرتواح عدد افراد كل شبكة ما بني 3
اشخاص وخمسة اآلف شخص موزعني عىل
دول العامل.
• منظمة وفق هيكلية وهرمية معقدتني جدا.
• تعتمد التخطيط املسبق واملدروس
باحرتاف لكل مراحل تنفيذ عملياتها.
• تتميز بالخربة العالية ،الرسية التامة،
االستمرار يف العمل.
• اعتامد وسائل الخداع والتضليل يف تنفيذ كل
االعامل ،اي ظاهر رشعي ومضمون غري رشعي.
• نسج عالقات اسرتاتيجية مع النافذين
واملسؤولني السياسيني واالمنيني والقضائيني
واملرصفيني يف دول عملها ورشوتهم بسخاء،
الستخدام نفوذهم مبارشة او استخدامهم
من حيث ال يدرون.
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العقوبات

مكافحة جرائم تبييض االموال تتطلب تضافر جهود الدول والحكومات والسلطات القضائية واالجهزة االمنية.

مرصف لبنان يكافح
انشأ مرصف لبنان «هيئة التحقيق الخاصة
مبكافحة تبييض االموال» ،هيئة مستقلة ذات
طابع قضايئ تتمتع بالشخصية املعنوية ،غري
خاضعة يف مامرسة اعاملها لسلطة املرصف.
مهمتها اجراء التحقيقات يف العمليات التي
يشتبه بانها تشكل جرائم تبييض اموال،
وتقرير مدى جدية االدلة والقرائن عىل
ارتكاب هذه الجرائم او احداها .منحها
القانون سلطات واسعة واستثنائية ،منها:
• تجميد الحسابات املشبوهة.
• رفع الرسية املرصفية عن الحسابات
املشتبه بها.
• مخابرة السلطات القضائية واالدارية
واملالية واالمنية اللبنانية او االجنبية بغية
طلب معلومات ،او االطالع عىل تفاصيل
التحقيقات التي تكون قد اجرتها حول
االمور املرتبطة او املتصلة بتحقيقات تجريها
الهيئة.
كام اصدر مرصف لبنان تعاميم عدة تصب
يف هذا االطار.

واجبات املؤسسات

اوجب قانون مكافحة تبييض االموال
عىل كل املؤسسات غري الخاضعة لقانون
الرسية املرصفية (الصادر يف  )1956/9/3مبا
فيها املؤسسات الفردية ،السيام مؤسسات
الرصافة والرشكات التي تتعاطى الوساطة
املالية ،ورشكات االيجار التموييل ،وهيئات

تعزيز التعاون وتفعيل
التنسيق االمني وتبادل
الخبرات مع املنظمات
واالجهزة االمنية الدولية
االستثامر الجامعي ،ورشكات التأمني ورشكات
ترويج العقارات وبنائها وبيعها وتجارالسلع
ذات القيمة املرتفعة (احجار كرمية ،ذهب،
تحف فنية ،اثار قدمية) ،ان تتخذ االجراءات
التالية:
• مسك سجالت خاصة بالعمليات التي
تفوق قيمتها مبلغ عرشة اآلف دوالر امرييك
او ما يوازيه.
• التحقق من هوية الزبائن وعناوينهم
استنادا اىل وثائق رسمية ،واالحتفاظ بصور
عنها واملستندات املتعلقة بالعمليات ملدة ال
تقل عن خمس سنوات.
• ابالغ «هيئة التحقيق الخاصة» العمليات
املشبوهة لتبييض االموال.
كام الزم القانون املؤسسات الخاضعة لقانون
رسية املصارف مراقبة العمليات التي تجريها
مع زبائنها ،كالتحقق من هوية الزبائن
الدامئني والعابرين ،واالبالغ عن كل عملية
مشبوهة بهدف تاليف تورطها يف عمليات
ميكن ان تخفي تبييض االموال.

بحسب املادة  3من قانون مكافحة تبييض
االموال رقم  ، 2001/318ان كل َمن يقدم او
يتدخل او يشرتك يف عمليات تبييض اموال
يعاقب:
• بالحبس من ثالث سنوات اىل سبع سنوات.
بغرامة ال تقل عن عرشين مليون لرية
لبنانية.
• ووفق املادة  14منه ،تصادر ملصلحة
الدولة االموال املنقولة وغري املنقولة التي
يثبت مبوجب حكم نهايئ انها متعلقة
بجرائم تبييض االموال.

االمن العام يعزز قدراته

اتخذت املديرية العامة لالمن العام عددا
من االجراءات بهدف مكافحة الجرائم
املنظمة عموما ،والجرائم االقتصادية السيام
تبييض االموال ،منها:
• استحداث شعبة متخصصة يف مكافحة
الجرائم االقتصادية ،وخصوصا تبييض
االموال.
• تعزيز التعاون وتفعيل التنسيق االمني
وتبادل الخربات مع املنظامت واالجهزة
االمنية الدولية كاالمم املتحدة ،منظمة
الرشطة الجنائية الدولية (“االنرتبول”)،
االتحاد االورويب.
• اطالق برنامج دائم للمحارضات والدورات
التي تساهم يف تطوير قدرات الضباط
والعسكريني عىل صعيد معرفة تفاصيل
جرائم تبييض االموال ،وكشف وسائل
التمويه والتضليل التي تعتمدها املنظامت
االجرامية البعاد الشبهات عنها ،واالطالع
عىل آلية تنفيذ عملياتها داخل املصارف
وخارجها ،وعىل اساليب الخداع التي تبدو
كأنها رشعية وقانونية ،وكيفية تجنيد االعضاء
الجدد ،وعىل االحكام القانونية والعقوبات.
يف املحصلة ،من املؤكد ان دولة واحدة او
مجموعة من الدول مهام عظم شأنها ،لن
تستطيع مكافحة جرائم تبييض االموال والقضاء
عليها .لذا ال بد من تضافر جهود كل الدول
والحكومات واملجتمعات والسلطات القضائية
واالجهزة االمنية بهدف انجاح مكافحة الجرائم
املنظمة ،ومنها جرائم تبييض االموال.
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تحقيق

منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

الفلسطينيني الالجئني داخل لبنان للحصول
عىل وثائق سفر جديدة.
ثالثا :تبقى وثائق سفر الفلسطينيني الالجئني
يف لبنان الصادرة قبل تاريخ 2016/3/21
صالحة اىل حني انتهاء صالحيتها ،عىل ان
يكون لحائزي هذه الوثائق الحق يف استبدالها
باالمنوذج الجديد املقروء آليا قبل انتهاء مدة
هذه الصالحية.
استطرادا ،نذكر انه تم تعميم مضمون هذه
االجراءات عىل وسائل االعالم املرئية واملقروءة
واملسموعة .كذلك تم نرشها عىل موقع
املديرية العامة عىل شبكة االنرتنت.

قبل إطالق البيومتري تداركًا لواقع قانوني دولي

تحديث وثائق سفر الفلسطينيني وجوازات الفئات

اوصت منظمة الطريان املدين الدويل "ايكاو" بأن تصبح جوازات السفر يف العامل
مكتوبة ومقروءة آليا اعتبارا من  . 2015/11/25لكن ،هل شملت هذه القاعدة
وثائق سفر الفلسطينيني الالجئني يف لبنان ،وجوازات املرور لكل الفئات؟ ما االجراءات
العاجلة التي اتخذها االمن العام تسهيال لعبور تلك الفئات يف كل املطارات؟
يلخص رئيس دائرة الفئات الخاصة التابعة
ملكتب شؤون الجنسية والجوازات يف املديرية
العامة لالمن العام الرائد هشام الصلح فحوى
قرار منظمة الطريان الدويل "ايكاو" ،وكيفية
تعاطي سفارات دول العامل مع وثائق سفر
الالجئني الفلسطينيني وجوازات املرور كل
الفئات ،واالجراءات االدارية العاجلة واملوقتة
التي اتخذتها املديرية العامة لالمن العام،
بالقول" :اوىص قرار منظمة الطريان املدين
الدويل "ايكاو" بأن تصبح جوازات السفر يف
كل دول العامل مقروءة آليا قبل .2015/11/25
بعد ذلك التاريخ حصل جدل اداري  -قانوين

يف دول عدة حيال وثائق سفر الالجئني
وجوازات املرور مشمولة بهذا القرار ام ال .اثر
ذلك ،طلبت منظمة "ايكاو" من الدول املعنية
ابداء اقرتاحاتها ،وبيان مدى قدرتها عىل التزام
التعديالت قبل تاريخ  .2016/2/25بعد ذلك
التاريخ بدأ بعض سفارات تلك الدول يتشدد
من تلقاء ذاته يف قبول او رفض منح تأشريات
السفر الصحاب تلك الوثائق والجوازات .هذا
وصف مخترص للواقع االداري  -القانوين الذي
حصل".
■ هل كان عدد تلك الحاالت كبريا ،وما

االجراءات التي اتخذتها املديرية العامة لالمن
العام؟
□ عددها قليل جدا .فور علم املديرية
بحالتني حدثتا يف سفارة معينة ،وحرصا منها
عىل مصالح تلك الفئات املقيمة عىل االرايض
اللبنانية ،واستباقا الي مشكلة قد تعرتضهم
من جراء هذا املوضوع ،اصدر اللواء عباس
ابراهيم قرارا قىض بالعمل فورا عىل منح من
يرغب منهم وثائق سفر وجوازات مقروءة
آليا .بذلنا جهودا قصوى وعمال مضنيا ،ليال
ونهارا ،لفرتة ايام ،فانهينا يف فرتة قياسية كل
الرتتيبات اللوجستية الالزمة ،وبدأنا منح
الوثائق املقروءة آليا لكل من يرغب من
اشخاص تلك الفئات.
■ هل يعني ذلك انه تم الغاء وثائق السفر
والجوازات املكتوبة بخط اليد؟

رئيس دائرة الفئات الخاصة يف املديرية العامة لالمن العام الرائد هشام الصلح.

□ ابدا .ال تزال صالحة وستبقى كذلك حتى
تاريخ انتهاء مدة الصالحية املذكورة ضمنها.
وقد ارسلنا اشعارات بذلك اىل كل السفارات
املعنية .لكن االمر يقترص عىل انه يف حال
طلبت اي سفارة اجنبية من اي شخص يحمل
وثيقة سفر فلسطيني الجئ يف لبنان او جواز
مرور الي فئة كانت ،ان تكون الوثيقة التي
يف حوزته مقروءة آليا .ساعتئذ ميكنه لتفادي
عرقلة سفره ،التقدم منا لالستحصال عىل
تلك الوثيقة وفق النموذج الجديد املقروء
آليا .االمر يقترص عىل تسيري شؤون من قد
تعرتضهم مشاكل معينة امام اي سفارة .وكل
ما هو غري ذلك بقي عىل حاله.
■ هل من فارق بني وثائق السفر املقرؤة
آليا وتلك البيومرتية التي تتحرضون الطالقها
قريبا؟
□ املرشوع البيومرتي سيشمل جوازات
السفر اللبنانية ،وكل تلك الوثائق والجوازات
التي ذكرناها .ما اطلقناه اخريا بالصيغة
املقروءة آليا ال يعدو كونه اجراء موقتا
اعتمدناه عىل نحو عاجل ،حفاظا عىل
مصالح فئات محددة نحن معنيون بها
كمديرية عامة لالمن العام ،وذلك يف مقابل
واقع قانوين دويل استجد بعدما اتخذ بعض
سفارات الدول موقفا معينا ازاءه .بالتايل

فور اطالق املرشوع البيومرتي ،وهو االحدث
املعتمد عامليا وميثل طموح مديرية االمن
العام ،سيتوقف العمل مبنح هذه الوثائق
والجوازات املقروءة آليا وفقا لالصول االدارية
التي ستتزامن مع اطالق املرشوع البيومرتي.
وسيعلن عنه يف حينه.
■ عمليا ،ما هي االجراءات االدارية والقانونية
التي اتخذمتوها يف ما خص وثائق سفر
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان تحديدا؟
□ ميكن اختصارها كااليت:
اوال :تم تحديث وثائق سفر الفلسطينيني
الالجئني يف لبنان لتصبح مقروءة آليا وذلك
اعتبارا من تاريخ  2016/3/21عىل نحو
موقت اىل حني استكامل مرشوع وثائق السفر
البيومرتية.
ثانيا :تم وقف العمل بتجديد وثائق سفر

ما اطلقناه بالصيغة
املقروءة آليا موقت
للحفاظ على مصالح محددة

■ ماذا بالنسبة اىل جوازات املرور لكل
الفئات؟
□ اعتبارا من تاريخ  2016/4/21بارشنا العمل
يف اصدار االمنوذج الجديد من جوازات املرور
للفئات كلها (قيد الدرس ،مكتومو القيد،
تسهيل مغادرة اجنبي ،عودة او ترحيل لبناين
او فلسطيني الجئ يف لبنان ومسجل لدى
منظمة "االونروا")  .بناء عليه ،توقفت كل
الدوائر واملراكز االقليمية يف املديرية عن
قبول طلبات تجديد جوازات املرور اعتبارا
من تاريخ  .2016/4/18قمنا بتعميم هذه
االجراءات عىل جميع البعثات الديبلوماسية
املعتمدة يف لبنان.
■ تقنيا كيف ميكن وصف التحديث الذي
اجريتموه عىل هذه الوثائق؟
□ يتمثل التحديث يف ان صفحة البيانات
الشخصية التي تتضمن املعلومات الخاصة
وصورة صاحب العالقة ،اصبحت مطبوعة
ومقروءة آليا بكل تفاصيلها ،بعدما كانت يف
املايض مكتوبة بخط اليد والصورة ملصقة
عليها يدويا .اضافة اىل ان حجم الوثائق
والجوازات اصبح مطابقا للمعايري املعتمدة
دوليا .فضال عن ان التحديث شمل ايضا
الرشوط الفنية والتقنية االمنية التي تحصن
تلك الوثائق تجاه اي عملية تزوير محتملة.
■ متى سيتم اطالق املرشوع البيومرتي؟
□ التحضريات يف املديرية شارفت نهايتها،
واملرشوع سيبرص النور رسميا يف وقت قريب.
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أبحاث
األمن اإلستباقي أبرز أهداف آلية الترقيات الجديدة:

تدارك األخطار وتعطيلها قبل أن تصبح جرائم

جاءت آلية الرتقيات الجديدة التي اطلقت اخريا يف املديرية العامة لالمن العام
لتصب يف اطار تفعيل ثقافة االمن االستباقي التي تقوم عىل رصد اي بيئة اجرامية،
ودرس كل معطياتها وتحليلها ،ومواكبة املراحل التحضريية الي جرم يخطط له
ضمنها ،متهيدا لتعطيله قبل ان يتحول اىل جرمية تهز امن املجتمع واستقراره

رئيس شعبة االمن القومي يف الضاحية الجنوبية ملدينة بريوت الرائد طارق الضيقة.

توزعت ابحاث الرتقيات التي قدمها  43ضابطا
نجحوا يف الرتقية اىل رتبة رائد بني املواضيع
االمنية واالقتصادية والقانونية وسواها .رغم
تنوعها ،التقت كلها حول قواسم مشرتكة
عدة ابرزها تعزيز ثقافة االمن االستباقي يف
املديرية العامة لالمن العام.
يف سياق عرضها ابحاث الرتقية تباعا ،التقت
"االمن العام" رئيس شعبة االمن القومي يف
الضاحية الجنوبية ملدينة بريوت الرائد طارق
الضيقة ،وتناولت معه البحث الذي اعده،
مضمونه ،واالقرتاحات التي قدمها حيال
الدولة اللبنانية عموما واالمن العام خصوصا.
■ بداية ،كيف تقيم آلية الرتقيات الجديدة
باعتبارك ضمن اول دورة طبقتها؟

□ مبقاربتي الشخصية للموضوع  ،ارى انها
اعادت احياء نهج انجاز الدراسات املعمقة
لدى الضباط باعتبارها مثابة رسالة دكتوراه
مصغرة ،ما يرفع من مستواهم العلمي اكرث
فاكرث .امتنى ان تنسحب عىل امتحانات
الرتقية لكل الرتب من دون استثناء .من

توقيف الشبكة االرهابية
في "دو روي" مثال حي
على االمن االستباقي

جهة اخرى ،ستساهم هذه الدراسات مع
الوقت يف تكوين بنك معلومات شاملة
ميكن االستفادة منها يف مجاالت وطنية عدة.
ناهيك بانها تعزز ثقافة االمن االستباقي،
وتجعل الضباط رشكاء يف البحث عن حلول
للمشاكل الكبرية التي تواجه املجتمع
والدولة.
■ ما املوضوع الذي اخرتته ،وتحت اي
عنوان يصنف؟
□ اخرتت معالجة موضوع "الدولة االسالمية
يف العراق والشام ـ داعش" .وهو يصنف
كموضوع امني.

وااليديولوجيا ،اسرتاتيجيته لتغيري واقع
املناطق التي يتغلغل فيها ،مرورا بالتطرق
اىل قادة التنظيم ،الهيكلية التنظيمية والبنية
االدارية ،البيعات التي حصل عليها اثر بروز
نجمه ،تقسيم والياته ،اهمية لبنان بالنسبة
اليه ،املجموعات العاملة يف لبنان ،مستقبل
التنظيم  ،انتهاء باستعراض االستنتاجات
واالقرتاحات .
■ ما اهم املراجع التي استندت اليها؟
□ رغم حداثة نشوء التنظيم نسبيا،
فان املكتبات اللبنانية وكذلك االجنبية،
اصبحت تزخر بالكثري من املؤلفات العلمية
والسياسية والدينية والقانونية التي تتطرق
اىل هذه الظاهرة االجرامية وصفا او دراسة
او تحليال .هذا ما سهل عيل االستناد اىل
اهم املراجع ،من ابرزها اذكر :كتاب "الدولة
االسالمية :الجذور ،التوحش ،املستقبل"
لعبد الباري عطوان" ،خالفة داعش" لهيثم
مناع" ،داعش من النجدي اىل البغدادي"
لفؤاد ابراهيم.

■ ملاذا اخرتت هذا املوضوع؟
□ اسباب عدة مجتمعة دفعتني اىل اختياره.
اولها انه يعترب موضوعا جديدا ويشكل
خطرا شامال عىل كل دول العامل وشعوبه
السيام بلدان الرشق االوسط ،وصوال حتى
لبنان ،حيث متكن هذا التنظيم االرهايب من
تفجري سيارات مفخخة يف عدد من املناطق
اللبنانية .ثانيها كوين تعرضت من افراد
هذا التنظيم الصابة خطرة جدا ادخلتني
العناية الفائقة لفرتة طويلة يف اثناء قيامي
مبهمة امنية ،حيث فجر احد االرهابيني
نفسه بقريب فور محاولتي توقيفه .ثالثها
كوين تابعت عددا من الدورات االمنية
املتخصصة يف مجال مكافحة االرهاب
واملنظامت االرهابية وتحليل املعلومات
وسواها ايضا مع الجيش االمرييك ،الربيطاين،
االملاين ،االيطايل ،املرصي وكذلك مع الجيش
اللبناين وضمن املديرية ايضا.

■ كيف ميكن االستفادة من هذا البحث
لصالح الدولة اللبنانية عموما؟
□ قدمت عددا من االقرتاحات التي اعتربها
مهمة يف ما خص دور كل دولة يف العامل عىل
صعيد مكافحة هذا التنظيم االرهايب ،منها:
• ان ال تقترص مواجهته عىل الجانب
العسكري واالمني ،وامنا مواجهة الرشوط
املوضوعية والسياسية واالجتامعية التي
تقف وراءه ،كام وراء التنظيامت والنامذج
االرهابية املشابهة.
• تظهري الصورة اكرث فاكرث يف ما خص قيام
هذا التنظيم بتشويه الصورة الحقيقية
لالسالم .فاالسالم براء من االفعال االجرامية
التي ينسبها اليه هذا التنظيم.

■ ما ابرز النقاط القانونية التي تطرقت
اليها يف البحث؟
□ عموما ،كل ما يتصل مبوضوع تنظيم
الدولة االسالمية ،بدءا من التعريف،
استعراض مراحل النشأة ،العقيدة

■ كيف ميكن االستفادة منه لصالح املديرية
العامة لالمن العام؟
□ مام ال شك فيه ان ثقافة االمن االستباقي
التي اطلقها اللواء عباس ابراهيم ضمن
املديرية ،والتي تقوم عىل رصد البيئة

االجرامية ومواكبتها وصوال اىل تعطيل
الجرمية قبل اكتاملها ،هي احدى ابرز
النقاط التي شددت عليها ضمن البحث،
وعىل رضورة تفعيلها وتطوير امكاناتها،
كونها تشكل العمود الفقري لجبه
االرهابيني عىل اختالف تنظيامتهم .ما
توقيف االمن العام للشبكة االرهابية يف
فندق "دو روي" يف الروشة قبل ساعات
قليلة من عمليات تفجري كانت مقررة،

وضبط السيارة املفخخة يف الناعمة قبل
ساعة من ركنها يف املوقع املقرر لتفجريها
آنذاك ،سوى امثلة حية عىل اهمية نهج
االمن االستباقي يف مكافحة التنظيامت
االرهابية .هذا يف ما خص عمل االمن العام
واالجهزة االمنية االخرى يف لبنان .لكن
بالتأكيد مسألة مكافحة تنظيم "داعش"
عىل نحو كامل تفرتض تعاون املجتمع
الدويل ككل.

ملخص البحث
ادت اسرتاتيجيا تنظيم الدولة االسالمية "داعش" املخططة عىل نحو منهجي ومدروس
اىل تناميه الرسيع .فهي املرة االوىل ،منذ مئات السنني تقريبا ،يستطيع تنظيم السيطرة
بالكامل عىل مساحة جغرافية يف حجم دولة بريطانيا التي اقامت اكرب االمرباطوريات
يف التاريخ الحديث .هذا التنظيم املتنامي يعترب ان احكام كفر االرتداد تنطبق عىل كل
َمن يرفض مبايعة امرائه ،ايا تكن احكامهم واراؤهم ،ويطاول املقربني له حتى .وهو
يحاول الصاق الكثري من االفعال االجرامية بالديانة االسالمية التي هي براء من كل تلك
االفعال الالنسانية.
ان التهديد الذي ميثله تنظيم الدولة االسالمية يشكل الخطر الحقيقي الداهم واملحدق
بالرشق االوسط خصوصا ،وبدول العامل الباقية عموما .لعل التفجريات واالحداث
االخرية التي وقعت يف ثالث قارات مختلفة يف اوروبا وآسيا وافريقيا ،املتمثلة بتفجريات
فرنسا والكويت والسعودية وتونس ومرص ،خري دليل عىل ذلك التهديد .هذا التهديد
الذي ميثله التنظيم ،وغريه من التنظيامت املتشابهة له ،يفرض عىل املجتمع الدويل
واملجتمعات املحلية ان تضع اسرتاتيجيتني ملواجهة مثل هذا الخطر املتنامي ،ومحاولة
الحد منه ،وتقليص انتشاره توصال اىل استئصاله وانهائه.
• االسرتاتيجيا االوىل تكون عىل الصعيد العاملي والنظام الدويل برعاية اممية ،اي
اسرتاتيجيا خارج الحدود القومية للدولة .تقوم عىل تعاون دويل جاد وحقيقي وملزم
لجميع الدول ،ويكون كل االطراف فيها فاعلني يف القيادة وناشطني يف مكافحة االرهاب
والتطرف يك يتمكنوا من تحقيق االهداف املرجوة .يجب ان ال تكون هذه االسرتاتيجيا
بقيادة طرف واحد او دولة واحدة ،الن ضعف طرف القيادة يؤدي اىل ضعف االسرتاتيجيا
املتبعة .كام يجب ان تشمل معاقبة االنظمة والدول التي تدعم التطرف واالرهاب،
وتوفر الحواضن له ،وتسهّل تحركاته ومتويله ومساعدته.
• االسرتاتيجيا الثانية تكون عىل الصعيد الداخيل ،اي اسرتاتيجيا خاصة بكل دولة من
دول العامل .ميكن تسميتها االسرتاتيجيا الوطنية ملكافحة التطرف واالرهاب الداخيل لكل
دولة ،وتفكيك مقومات احتضانه ،ومعرفة اسبابه والعوامل التي تساعد عىل تناميه،
وتشديد الخناق عليه ،وتعزيز امن الحدود ،واتباع سياسة التصالح مع الشعوب ،وعدم
التطرف والتفرد بالحكم واقصاء اآلخر .كل ذلك من اجل بناء دولة وطنية قادرة وعادلة،
يشعر فيها املواطن بانه ينتمي اليها وتنتمي اليه ،وتكون هي مالذه االول واالخري.
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احتضنت جامعة الروح القدس يف
الكسليك املؤمتر السنوي للجمعية
اللبنانية لتقدم العلوم ،وكانت عالمته
املميزة هذه السنة مشاركة االجهزة
العسكرية واالمنية يف اعامله

رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم الدكتور نعيم عويني.

 12ضابطًا في األمن العام في مؤتمر الجمعية اللبنانية

عويني :نجاح الجهاز األمني بإتكاله على العلوم
شاركت املديرية العامة لالمن العام يف املؤمتر
السنوي للجمعية اللبنانية لتقدم العلوم بوفد
ترأسه العميد الركن روالن ابوجودة ممثال
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
وضم  12ضابطا.
يف حوار اجرته معه "االمن العام" ،رشح رئيس
الجمعية نائب رئيس جامعة الروح القدس يف
الكسليك الدكتور نعيم عويني اهداف املؤمتر
واهميته وابعاده كاحد االنشطة التي تشكل
حاجة لبنانية ملحة ،مستهال الكالم عن الجمعية
التي يعود تأسيسها اىل  60سنة خلت" :مررنا يف
فرتة مزدهرة جدا قبل الحرب .كل الشخصيات
العلمية ،اللبنانية والدولية ،كانوا اعضاء يف
الجمعية وقسم منهم ال يزال فيها حاليا .حصل
بعض الركود يف فرتة الحرب ،واستعدنا نشاطنا عام
 2008حيث عقدنا اول مؤمتر علمي يف الجامعة
االمريكية يف بريوت باكورة الستكامل نشاط
الجمعية وتعيني هيئة ادارية جديدة .يعقد هذا
املؤمتر سنويا .قبل سنتني استضافته الجامعة
اللبنانية يف معهد الدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا،
ويف السنة املنرصمة الجامعة اليسوعية وجامعة
الروح القدس  -الكسليك هذه السنة".
■ هل تحدد االنشطة التي يقوم بها املؤمتر؟
□ يضم املؤمتر  490ورقة عمل قدمها باحثون
من البلدان املختلفة .وهو املؤمتر الوحيد غري
املتخصص الذي يشمل العلوم االنسانية،
االقتصادية ،الهندسية ،التطبيقية ،الطاقة،
املياه ،الصحة والطب .يشارك فيه باحثون من
كل الجامعات اللبنانية وباحثون لبنانيون من

الخارج .مثة حاليا مشاركة مهمة من الدول
العربية واوروبا والواليات املتحدة.
■ وماذا عن اهدافه؟
□ يتمثل الهدف الرئييس للمؤمتر يف تحويل
الجمعية اىل مساحة تالق للباحثني اللبنانيني.
لذلك نجمع العاملني يف االختصاص ذاته يك
يتمكنوا من نرشه ،الن اي بحث علمي يجب
ان ينرش يف املجالت الدولية قبل ان يتم
تقييمه .اذا نظرنا اىل القاعدة الدولية التي تعترب
مرجعية علمية ،نجد ان الجامعات اللبنانية
اصدرت  1950منشورا علميا يف السنتني
االخريتني وهذا رقم كبري جدا .ويف الوقت
ذاته ،عندما ننظر يف براءات االخرتاع الدولية
نجد ان اللبنانيني موجودون يف الطليعة.
الهدف الذي وصلنا اليه هو كيف نعمل عىل
بحث معني يف الجامعات املتنوعة نستطيع
فيه جمع الطاقة الن البحث العلمي يتحول
اىل قوة مختلفة اذا جمع .الهدف الثاين مهم
جدا ،وقد اطلقناه هذه السنة وعقدنا مؤمترا
يف شأنه .وهو ينحرص يف كيفية توجيه كل

التكنولوجيا اساس
نجاح اي مهمة امنية.
لم يعد ثمة امن بالتراضي

الذين يعدون بحوثا يف لبنان ،وبخاصة طالب
الدكتوراه واملاجستري ،يك يستفيد املواطن
والوطن من بحوثهم بدال من انجازها ووضعها
يف االدراج .لذلك اقمنا تعاونا وثيقا مع وزارة
الصناعة وجمعية الصناعيني اللبنانيني وتجمع
رجال االعامل حتى نستطيع تأمني التأهيل
لطالب الدكتوراه للتفكري بطريقة مختلفة عن
السابق .وفق هذه الطريقة يكون انتاجهم
العلمي يف ترصف الصناعيني ،فيساعدونهم عىل
تحسني االنتاج وعىل تطبيق املواصفات الدولية
لتوفري التصدير من دون مشكالت وخفض سعر
الكلفة .علام ان البضاعة التي تصدر اىل لبنان
تتم اعادتها يف بعض االحيان النها غري مطابقة
للمواصفات.

موضوع كانوا يعمدون اىل استقدام خرباء من
الخارج .استطيع التأكيد عىل انه عىل صعيد
الوزارات او الرشكات باتت هناك ادمغة لبنانية
كافية لالجابة عن كل تساؤل يطرح ،خصوصا
وان هذه االدمغة موجودة يف البيئة التي
يعرفونها وافضل من اي خبري يأيت من الخارج.
هذا االمر يساعدنا عىل معالجة مواضيع كبرية
نواجهها كباحثني مثل البيئة ،والكل يعلم ان
مشكلة النفايات هي مشكلة اساسية حاليا.
الجمعية عقدت مؤمترا تناول مواضيع عدة يف
الجامعة اللبنانية بالتعاون مع كلية الهندسة
ووزاريت الصناعة والبيئة.
■ كيف تنظر اىل اهمية مشاركة  12وزارة
ووزيرا يف اعامل هذا املؤمتر؟
□ اذا اقترصت التوصيات عىل املؤسسات
الجامعية لن يصل الصدى اىل املؤسسات
والوزارات .االهمية تكمن يف ان الوزراء يشاركون
حاليا يف الحضور ويف املناقشة ،خصوصا واننا
نجمع حول الطاولة املستديرة الجامعيني
والباحثني والرشكات والدولة ،ما يعطي زخام
كبريا كوننا نتشارك يف الهواجس واملشكالت
املوجودة ،ونربهن عىل ان االهم هو الكالم
املشرتك وكيفية وضع حلول لهذه املشكالت.
■ كيف للدولة ان تستفيد من املؤمتر؟

□ نضع كل خرباتنا يف ترصف الصناعيني حتى
يتطوروا برسعة ويصبحوا من ضمن التصنيف
الدويل .مثة عدد كبري من املواضيع يحتاج اىل
ترشيع يف ظل التطور التكنولوجي الهائل،
ومشاركة الوزارات يف املؤمتر تسمح بتحمل
هذه املسؤولية والذهاب اىل مجلس النواب
النجاز الترشيعات الالزمة عرب القوانني ومشاريع
القوانني بالتعاون بني كل االطراف .هذا االمر
يسهل مهمة التطبيق وتحقيق املشاريع التي
نعمل عىل تنفيذها.
■ هل مثة وزارات مهنية اكرث من غريها يف هذا
الجهد العلمي؟
□ عندما نتحدث عن البحوث العلمية فهذا
يعني وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وهناك
ايضا وزارات الصناعة والبيئة والعمل واالقتصاد
والتجارة والصحة والزراعة .هذه وزارات اساسية
يف عمل الباحثني باعتبارها مرجعية.
■ ماذا عن مشاركة املديرية العامة لالمن العام
يف اعامل املؤمتر؟
□ بالنسبة الينا ،حتى نستطيع استكامل
النموذج الذي نقوم به ،ينبغي باالمن العام
والجيش وقوى االمن الداخيل املشاركة ،الن
هناك ضباطا يعدون بحوثا قيمة .عندما نوحد

■ ما هي البحوث االساسية التي تقدم يف
املؤمتر؟
□ تقسم البحوث االساسية اىل مثانية اقسام تضم
البيولوجيا والصيدلة والطب ،الكيمياء والفيزياء،
الرياضيات ،الهندسة بكل اختصاصاتها ،العلوم
االنسانية ،التعليم بالطرق الحديثة ،االقتصاد،
العالقة املميزة وكيفية توفريها بني املؤسسات
العامة والوزارات وبني مركز البحوث واملؤسسات
املنتجة الصناعية.
■ ماذا عن حجم االستفادة من هذا املؤمتر
وسبل ترجمتها عمليا؟
□ اذا نظرنا خمس سنوات اىل الوراء لوجدنا ان
الصناعيني يف لبنان مل يكرتثوا ملوضوع البحث
العلمي اللبناين .عندما يحتاجون اىل معالجة اي

مشاركون يف املؤمتر يتوسطهم الدكتور نعيم عويني والعميد الركن روالن ابوجودة.

هذه البحوث مع البحوث التي ننجزها ننتج
عمال مثمرا نضعه يف ترصف املواطن .االمن العام
جهاز يحمي املواطن ويسهر عليه يك يكون
لبنان من اهم الدول يف العامل .نشعر بالفخر
ان املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
منحنا الثقة الكافية يف اول اجتامع عقدناه معه،
وابلغ الينا ان االمن العام سيكون رشيكا اساسيا
يف هذا املؤمتر الذي يشارك  12ضابطا يف اعامله،
وعىل رأسهم املدير العام بالوكالة العميد الركن
روالن ابوجودة ممثال اللواء ابراهيم ،وهو من
الشخصيات العلمية املنظمة جدا.
■ يف اي خانة تضع هذه املشاركة لالجهزة
االمنية ومنها االمن العام ،وكيف تقيم اهميتها؟
□ اذا اراد اي جهاز امني النجاح يف مهمته ،عليه
االتكال عىل العلوم .التكنولوجيا اساس نجاح اي
مهمة امنية .اذ مل يعد مثة امن بالرتايض .االمن
االسايس الذي يرعى كل االمور يجب ان ميلك
كل ادوات االطالع ليك يكون مجليا يف عمله،
وهو يف حاجة اىل كل يشء من االتصاالت اىل
االقتصاد اىل االجتامع .عندما يدرك االمن جيدا
اىل اين يأخذ لبنان وفق اسرتاتيجيته ،فاننا عىل
استعداد لوضع كل البحوث لدينا يف ترصف
هذا االمن ،والقيام ببحوث مشرتكة مع كل
املؤسسات االمنية.
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تخريج دورة رتيب تحقيق

دورة أمن الشخصيات
وحمايتها

دورة حول
نظام الخرائط الجغرافية

يف اطار الدورات التدريبية التي تنظمها املديرية العامة لالمن العام
يف ارشاف دائرة التدريب ،بالتنسيق مع قيادة الجيش ،اجرت دورة
تدريبية يف "أمن الشخصيات وحاميتها" ،امتدت اىل اربعة اشهر،
تخللتها دروس تطبيقية ونظرية متيزت بالجدية واإلندفاع ،حصل يف
نهايتها املتدربون عىل تنويه رؤسائهم ومدربيهم.

املشاركون فيها.

من دروس الدورة.

يف اطار التنسيق بني املديرية العامة لالمن
العام واملديرية العامة لقوى االمن الداخيل،
جرى يف باحة معهد قوى االمن الداخيل يف
عرمون تخريج العنارص الذين تابعوا دورة
تدريبية عىل مستوى "رتيب تحقيق".
حرض رئيس مكتب شؤون العديد يف

املديرية العامة لالمن العام العميد
الركن رياض طه وقائد معهد قوى االمن
الداخيل العميد احمد الحجار وضباط من
املديريتني.
يف نهاية الحفل وزعت الشهادات عىل
املتخرجني ،والقى العميد الحجار كلمة

ّمثن فيها الجهود التي بذلت يف املراحل
املختلفة من الدورة .واشار اىل النجاح
والتعاون القائم بني املديريتني عىل
مستوى التدريب وتبادل الخربات ،شاكرا
املدربني واملرشفني عىل الجهود التي بذلت
باندفاع ملحوظ وخربة عالية.

تخريج دورة تدريب تأسيسية
في اإلدارة املتكاملة للحدود

توزيع الشهادات عىل متخرجني.

انهى  15عنرصا من العاملني يف املراكز الحدودية يف
املديرية العام لالمن العام املشاركة يف دورة تدريبية
تأسيسية يف االدارة املتكاملة للحدود.
ارشف عىل الدورة مدربون من املركز الدويل لتطوير
سياسات الهجرة ( )ICMPDوضباط كبار يف املديرية
العامة لالمن العام .وتخللتها حصص ودروس نظرية
وتطبيقية يف بعض املواد التدريبية عىل تقنيات
التفتيش واصوله ،وكيفية استخدام القوة وانواع
االسلحة واالدارة املتكاملة للحدود ،اىل التخصص
يف مواجهة االتجار بالبرش وفق املعايري الدولية
املتخصصة.
يف نهاية الدورة وزعت الشهادات عىل املتخرجني يف
حضور رئيس دائرة التدريب الرائد زاهر يحيى واملدربني
الذين رافقوا املتخرجني يف مراحل التدريب.

من الدورة التدريبية.

خضعت مجموعة من عنارص االمن العام لدورة تدريبية نظمتها
املديرية العامة لالمن العام يف اطار الربنامج السنوي لتأهيل عنارصها،
يف ارشاف دائرة التدريب بالتنسيق مع مديرية الشؤون الجغرافية يف
قيادة الجيش ،وخصصت لنظم الخرائط الجغرافية (.)GIS
متت الدورة بنجاح وفق اعىل املعايري التقنية والفنية والبرشية التي
تجعل من املتخرجني اصحاب كفاية عالية ،ملامرسة مهامتهم يف افضل
الظروف االدارية والتقنية والعملية والعلمية.

يف اعامل الدورة.

دورة تعليمية في اإلحصاء املركزي
يف سياق متابعة مرشوع تطوير قدرات العسكريني
وعمل املؤسسة ،نظمت املديرية العامة لالمن
العام يف قاعة التدريب ،بالتعاون مع املديرية
العامة لالحصاء املركزي ،دورة تعليمية حول
كيفية استخدام برنامج spss (Statistic Package
 )for Social Sciencesوتطبيقاته عىل برامج
املعلوماتية االحصائية.
ارشف عىل الدورة اختصاصيون يف االحصاء املركزي،
وشارك فيها  15عسكريا من االمن العام من رتب
مختلفة ،وامتدت اىل اسبوعني تخللتها دروس
نظرية وتطبيقية.

دروس يف االحصاء.
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الوجه اآلخر
املؤهل اول جيلبري الحداد امام مجموعة من اعامله.

مؤهل أول يمنحها الحركة والحياة

عيدان الثقاب عندما تمسي تحفًا

يف موازاة حرص املديرية العامة لالمن العام عىل تأمني افضل خدمة عامة للمواطنني
اللبنانيني واالجانب ،ومكافحة االرهاب والجرائم العادية واملنظمة ضامنا لالمن
واالستقرار ،تحرص عىل تشجيع املواهب التي يتمتع بها عسكريوها ودعمهم ملا
لها من بعدين فني وحضاري
عيدان ثقاب الكربيت مل تعد مخصصة
حرصا الشعال النار .بل ايضا لتتحول اىل
تحف فنية بفضل موهبة يتمتع بها املؤهل
اول يف االمن العام جيلبري الحداد.
"االمن العام" التقته وصورت من اشغاله
اليدوية الفنية ،وحاورته.
■ كيف تعرفنا بنفسك؟
□ جلبري فؤاد الحداد ،مواليد بلدة روم يف
قضاء جزين .تطوعت يف االمن العام عام
 1994بصفة مأمور متمرن .تدرجت يف
الرتقيات حتى رتبة مؤهل اول.

■ ملاذا تطوعت يف االمن العام ،وهل
عملك الجديد ابعدك عن احرتاف هوايتك
املفضلة؟
□ حامستي وحبي للوطن دفعاين اىل التطوع
يف االمن العام .يف عمر املراهقة كنت ورفاقي
نحلم باالنخراط يف االمن العام تحديدا ،نظرا
اىل كونه جهازا اداريا وعسكريا وامنيا يف آن،
ويضم نخبة من الشباب اللبناين املتعلم،
وطبيعة عمله ترتكز عىل التعاطي املبارش
مع املواطنني اللبنانيني واالجانب عىل
السواء ،ما يعطي تجربة اجتامعية غنية و
فريدة يف رأيي .منذ تاريخ تطوعي وبسبب
ضيق الوقت واملهامت والعمل ،انقطعت
عن مامرسة هوايتي يف االعامل اليدوية اىل
حني حصلت حادثة معي منذ مثاين سنوات
تقريبا ،واعادت ا ّيل حنني مامرسة االشغال
اليدوية من خالل عيدان ثقاب الكربيت
تحديدا.

■ كيف اكتشفت انك صاحبة موهبة يف
االشغال اليدوية؟
□ اساسا ،منذ نعومة اظافري كنت احب
االعامل اليدوية والحرفية عىل نحو كبري.
حيث كنت اميض معظم اوقايت ،يف املدرسة
كام يف البيت ،يف صنع االلعاب اليدوية
الورقية والكرتونية والكهربائية كالسيارات ■ ما تلك الحادثة؟
والطائرات واملنازل وغريها .يف عمر املراهقة □ يف احدى املرات طلبت مني والديت ان
تطورت موهبتي فبدأت اصنع التحف اجلب لها من السوق اي قطعة خشبية
الخشبية املعقدة نوعا ما ،وكذلك االالت لتضعها تحت االواين الساخنة يف املطبخ.
املوسيقية وباالخص آلة الطبلة .آنذاك ،اذكر ملرات نسيت االمر بسبب انشغااليت .امام
انني اشرتيت عدة عمل بسيطة المتام تلك مالمتها يل يف احدى الليايل ،قمت بتجميع
االعامل رغبة مني يف االحرتاف.
اثقاب الكربيت والصاقها ببعضها مبادة

الغري الشفاف .بعد وقت قصري تجمد
الغري واصبحت االثقاب مثابة لوحة
خشبية متينة وذات منظر جميل ،اىل درجة
ان والديت مل تصدق انها من صنعي ،بل
اعتقدت انها تحفة اشرتيتها من السوق
بثمن غال .اعتبارا من تلك اللحظة انطلقت
موهبتي يف صناعة تحف ومجسامت فنية
مستخدما العيدان.
■ ما كان اول عمل انجزته؟
□ كان حلمي ان ابني منزال مستقال يتألف
من ثالث طبقات تحيط به حديقة .امكانايت
املادية مل تسمح يل بتحقيق ذاك الحلم.

خريطة لبنان من عيدان.

وما عجزت عن تحقيقه يف الواقع حققته
عرب العيدان ،اذ صنعت منها منزال مشابها
بالتامم ملا كنت احلم به .من ثالث طبقات
مع اقسامه الداخلية كام لو انه منزل
حقيقي .اكرث من ذلك ادخلت اليه االنارة
الكهربائية مبا يجعل الناظر اليه يرى االنارة
فيه ،من خالل نوافذه ،كأنها حقيقية .صنعته
كله من العيدان ،وكان اول تحفة انجزتها.
مساحته نصف مرت طوال ونصف مرت عرضا.
وقد استغرق انجازه اكرث من شهرين نظرا
اىل دقة العمل فيه.
■ كيف كان رد فعل املحيطني بك؟
عب عنها
□ حالة من الدهشة واالعجاب ّ
جميع املحيطني يب من اهل واقارب
واصدقاء .ما شجعني اكرث فاكرث نحو امليض
يف انجاز تحف فنية اخرى.
■ ما ابرز ما انجزته؟
□ خريطة لبنان ،صواين للقهوة وضيافة
الشوكوال ،لوحات محفور عليها اسامء
اشخاص ،مجسامت انارة ،طاولة لعب
نرد كاملة ومتينة جدا ،ستاندات للصور،
معامل دينية مختلفة ،قناين زجاجية مغلفة
بالعيدان ،مزهريات ،تابلوهات لوضع

مجسم كنيسة.

بدأت انجاز شعار
االمن العام من عيدان
ثقاب كبريت ملونة
االسلحة االثرية ضمنها ،واجهات تتضمن
اقوال مأثورة وحكم وامثال وسواها.
■ كيف علم رؤسائك مبوهبتك؟
□ منذ سنوات ،يوم كان العميد رميون
خطار (املدير العام الحايل للدفاع املدين)
رئيسا ملكتب شؤون االعالم يف املديرية،
قصدته واخربته عن موهبتي فاهتم جدا
لالمر ،واحالني عىل مجلة االمن الداخيل
يف حينه ،اذ مل يكن آنذاك لالمن العام
مجلة خاصة .فتمت االشارة اىل موهبتي
يف اسطر ،ما جعلني اشعر باحباط .انتهى
االمر آنذاك .منذ حواىل شهرين صودف
ان رأيت يف مجلة "االمن العام" اضاءة
عىل موهبة لزمييل يف املديرية بالل
قطايا .وبسؤايل رئييس املبارش النقيب
زاهر وهبي اعلمني بان تعليامت اللواء

عباس ابراهيم تقيض بتشجيع اي موهبة
يف االمن العام .بعد ايام قليلة اعلمني انه
بتوجيهات من سعادة اللواء سيتم اجراء
مقابلة موسعة معي يف مجلة "االمن
العام" ،ففرحت كثريا.
■ ما هي االدوات التي تستخدمها عادة يف
امتام اعاملك الحرفية؟
□ مجموعة ادوات بسيطة ،كعيدان الثقاب،
الغري ،الشمع ،آلة كهربائية لتذويب مادة
السيليكون ،حبال رفيعة وسميكة ،ادوات
التلوين ،قصب خيزران ،ادوات كهربائية
لوضعها يف التحف التي تستدعي وجود
انارة يف داخلها كاملنازل مثال.
■ كم من الوقت يستغرق انجاز العمل؟
□ يختلف االمر بحسب الحجم والشكل،
اذا كان مسطحا او متعرجا .بقدر تعقيداته
يتطلب وقتا اكرث .السيام الوقت الالزم يك
تجف مادة الغري ،ألمتكن من متابعة
املراحل الالحقة .هناك تحف تستغرق ساعة
فقط كتغليف قنينة زجاجية .هناك اخرى
تتطلب شهرين واكرث ،مبعدل ثالث اىل اربع
ساعات مساء كل يوم.
■ هل تحتفظ بها ام تهدي بعضها او تبيعها
مثال؟
□ انجزها باعتبار االمر مجرد هواية .مل افكر
يوما ببيعها ،واصال عددها محدود ال يتجاوز
 60قطعة .اهديت بعضا منها اىل اصدقاء يف
مناسبات شخصية.
■ اي تحف تصنع حاليا؟
□ بدأت بشعار االمن العام بعيدان ملونة
بحيث يكون مامثال ملا هو عليه يف الواقع
يف الشكل واللون .وساضعه ضمن كادر
زجاجي ،من خالل فكرة ستشكل عمال فنيا
فريدا من نوعه .فور انجازه احلم بأن اهديه
اىل سعادة اللواء ابراهيم لسببني ،االول كونه
يويل اهتامما جديا مبواهب العسكريني،
والثاين انجازاته الوطنية ذات البعد االنساين
زادت حب الناس ملديرية االمن العام ،وهذا
ما نفتخر به.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2016/04/15لغاية 2016/05/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اريتري
اردني
باكستاني
بريطاني
بنغالدش
بينية
تركي
توغولي
سنغال
سوداني

192
225
1
6
1
1
85
1
3
1
1
13

سوري
سري النكي
صومالي
صينية
عراقي
عرب رحل
غامبي
غاني
غير لبناني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني ـــ غزاوي

1000
18
1
1
19
1
1
1
2
8
9
1

فلسطيني ـــ اردني
فلسطيني الجىء
فيليبيني
قيد الدرس
كاميرون
كيني
مصري
مكتوم القيد
نوري
نيبالي
هندي
يمني
المجموع

1
82
41
2
14
33
47
20
4
1
12
1
1850

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتباراً من  2016/04/15لغاية  2016/05/15ضمناً
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
222573 244004
دخول
210918 241930
مغادرة
433491 485934
املجموع

557483 90906
535536 82688
1093019 173594

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2016/04/16و2016/05/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

3

سوريا

1

السودان

7

فلسطين

االردن

1

6العدد

مصر

142

تونس

9

المجموع

169

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2016/04/16لغاية 2016/05/15
الدولة

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2016/04/15لغاية 2016/05/15
العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية
لبناني

187

اثيوبي
اردني
باكستاني
بنغالدش
بينية
تركي
توغولي
تونسي
ساحل العاج
سنغال
سوداني

196
6
1
93
1
4
1
2
1
1
15

سوري
سري النكي
صومالي
صينية
عراقي
عرب رحل
غير لبناني
فلسطيني
فلسطيني ـــ سوري
فلسطيني ـــ غزاوي
فلسطيني الجىء
فلسطيني ـــ مصري

961
19
1
1
17
1
2
7
9
1
82
1

فيليبيني
قيد الدرس

37
2

كاميرون

6

كيني
مصري
مكتوم القيد
نوري
نيبالي
نيجير
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

36
47
19
4
2
2
3
6
1
1775

العدد

اثيوبيا
اريتريا
ارمينيا
اسبانيا
االرجنتين

5901
1
5
4
1

البرازيل
السنغال
الصين الشعبية
المانيا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اليونان
اوزباكستان
اوكرانيا
ايرلندا
ايطاليا
البرتغال

1
10
11
2
58
4
1
10
155
1
4
1

الدولة

العدد

بريطانيا
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بيالروسيا
تايلند
توغو
جزر الموريس
دومينيك
روسيا
رومانيا
زامبيا
سلوفاك
سنغافورة

8
947
17
10
39
1
28
1
12
42
2
1
1
1

سري النكا
غامبيا
غانا

57
16
84

الدولة

العدد

فرنسا
فنلندا
فيليبين

3
1
364

كازاخستان

33

كاميرون
كرواتيا

20
1

كندا

1

كولومبيا

1

كيرغيز

4

ليتوانيا

1

مالي

2

مولدوف

32

نيجيريا

15

هولندا

1

المجموع

7916
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ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية لشهر نيسان 2016
جدول اجاميل ّ
سوريا
رومانيا
تركيا
لبنان
غينيا بيسو
غينيا
بنغالدش
فنزويال
مالطا
ليبيا
االردن
املكسيك
بلغاريا
ايطاليا

املجموع

جوازات
27
9

اقامات

12
1

2
4
2
2
1
3
1
1
1
53

تأشريات

0

اختام
5
4

هويات
8
6

7
1
1
2
1

1

1

1

1
15

22

مختلف
12

2

17

12

مجموع
52
19
12
10
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
119

رسم بياين بعدد الوثائق املز ّورة
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع
الوثائق املزورة

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي لشهر نيسان 2016

الدوائر واملراكز الحدودية
نيسان 2016

جدول ورسم بياين بعدد
املسافرين مقارنة بعدد املسافرين
الحاملني الوثائق املز ّورة

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة لشهر نيسان 2016

الدوائر واملراكز الحدودية
نيسان 2016

رسامن بيانيان بالوثائق املز ّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية ـ نيسان 2016

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات
لشهر نيسان 2016

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها لشهر نيسان 2016

الدائرة أو املركز
دائرة مرفأ بريوت
دائرة املطار
مركز املصنع
مركز العريضة
مركز العبودية
مركز البقيعة
مركز مرفأ طرابلس
املجموع

عدد املسافرين
566510
284936
82537
79021
21550
2292
4408
1041254

حاملو وثائق مز ّورة
74
30
0
0
0
0
1
105

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
13/100000
10.5/100000
0
0
0
0
22.7/100000
0
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

لغة

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com

مالك
شرح الف ّية ابن
شرح ألفية ابن مالك

القواعديةالعرب ّية
شرح الف ّية ابن مالك في
شرح ألفية ابن مالك في القواعد العرب
ّ

ّ
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غالب قنديل

*

الصناعة اللبنانية بني صورتني
سوداوية ومشرقة

وسائل اإلعالم واإلنتخابات
ك ّرس التعامل االعالمي مع االنتخابات البلدية واقع التوزع السيايس
للمنابر االعالمية عىل املواقع التي ينتمي اليها مالكو املؤسسات
املرئية واملسموعة وااللكرتونية ،بحيث تولت وسائلنا االعالمية
الرتويج االنتخايب ،وتجاوزت يف كثري من الحاالت مبدأ الحق
املتساوي يف الظهور االعالمي لضامن حق املواطنني يف املعرفة
واالطالع ،ولتحقيق تكافؤ الفرص بني املتنافسني يف االنتخابات
النيابية او البلدية.
باستثناء بعض املبادرات االعالمية اليتيمة لتنظيم نقاشات بني
املتنافسني ،متيز الهواء السيايس والفضاء االلكرتوين اللبناين بالجمع
بني الرتويج للوائح معينة ،والتشهري بلوائح اخرى يف الدوائر ذاتها
لخدمة توجه سيايس محدد .يف احسن االحوال تحجيم اخبار بعض
املتنافسني ونشاطاتهم بطريقة متعمدة لدوافع سياسية وانتخابية
و...؟ ومن الطبيعي ان ترسم اشارات االستفهام حول احتامل
وجود مصالح مالية وراء بعض الظواهر االعالمية ،وحيث ال قواعد
مطبقة يف مراقبة متويل الحمالت االنتخابية سوى ما يتصل نظريا
مببدأ مالحقة الرشاوى خالل يوم االقرتاع.
هذا الخلل االعالمي له انعكاسه االكيد عىل خيارات الناخبني وتاليا
عىل النتائج ،الن القاعدة املتعارف عليها عامليا هي الزام وسائل
االعالم ضامن التكافؤ يف مساحة الظهور االعالمي باملدة والشكل
واملساحة ذاتها .وهو ما يعترب يف الدول املتقدمة ملزما وسائل
االعالم ،وتوكل مسؤولية متابعته اىل مجالس االعالم واملرجعيات
املسؤولة عن متابعة االداء االعالمي .يف بعض الدول تتوىل الهيئات
العليا لالنتخابات تلك املسؤولية ،فتقوم مبتابعة حثيثة ومستمرة
لكل ما يبث وينرش خالل فرتة الحمالت االنتخابية ،ولها صالحية
التدخل املبارش تلقائيا او بناء عىل شكوى اللزام الوسائل املخالفة
التصحيح الفوري املناسب الذي يضمن حقوق املترضر من اي خرب
او تقرير او تحقيق او برنامج.
يف لبنان ارصت الحكومات املتعاقبة عىل ابعاد الحدث االنتخايب،
بوجهه االعالمي ،عن دور املجلس الوطني لالعالم الذي حرصت

ضيف العدد

زياد بكداش

*

صالحياته منذ عام  1994وفق احكام القانون رقم  382برفع
توصياته اىل وزير االعالم او مجلس الوزراء .وهذا ما جرى تعديله
يف نص اقرتاح قانون االعالم الجديد الذي اعدته لجنة االعالم
النيابية ،ما سيحدث بعد صدوره اصالحا جذريا يف الواقع االعالمي،
ويف عمل املجلس الوطني لالعالم املريئ واملسموع.
نيطت صالحية متابعة االداء االنتخايب لالعالم اللبناين يف انتخابات
عام  2009النيابية بهيئة االرشاف عىل الحمالت االنتخابية التي
شارك املجلس الوطني للمريئ واملسموع يف اقرتاح اعضائها .وقد
اعدت تقريرا وافيا عن التجاوزات واالخطاء االعالمية التي شابت
تلك االنتخابات .كام خاضت تجربة مهمة يف التواصل عىل مدار
الساعة مع مديريات االخبار يف املحطات التلفزيونية واالذاعية
بطريقة خفضت بنسبة عالية من مظاهر االنحياز واالقصاء
االعالمي .وقد اعرتف عدد من الزمالء بأن تلك التجربة زادت من
خرباتهم كثريا يف قواعد التعامل مع الحدث االنتخايب بيشء من
التوازن النسبي والدقة .كام اجمعت جهات عدة عىل اعتبارها
تجربة ايجابية يف االصالح االنتخايب.
اكدت االنتخابات البلدية ان انشاء قواعد دميوقراطية حديثة لالداء
االعالمي خالل االنتخابات هو ـ اضافة اىل النظام النسبي ـ من ابرز
االصالحات املنشودة سواء ما يتعلق بالحق املتكاىفء للمتنافسني
يف الظهور االعالميّ ،
كم ونوعا ،ام بقواعد تنظيم املناظرات
االنتخابية او ما يتصل بقواعد التعامل االعالمي مع االحصاءات
واستطالعات الرأي .فتلزم الوسيلة االعالمية كشف الجهة التي
نظمت االستطالع وتلك التي مولته لحسابها وحجم العينات
املعتمدة يف اي دراسة احصائية وقواعد اختيارها ،اضافة اىل
التشدد يف تطبيق الصمت االنتخايب...
فهل نتعلم من التجربة ،وننتقل اىل تحديث القانون لتطبيقه يف
اول انتخابات مقبلة ،حتى ال تضيع اصوات الناس واحالمهم؟
*عضو املجلس الوطني لالعالم املريئ واملسموع

يعاين القطاع الصناعي اللبناين ،كام غريه من القطاعات االقتصادية االخرى،
صعوبات متنوعة وعدة تقف حائال دون تطوره عىل قدر طموحات
العاملني فيه ،وال سيام املستثمرين منهم الذين يخاطرون برؤوس اموالهم
يف مشاريع ال ميكن توقع نتائجها.
ورغم ان النتائج ،من حيث االرقام ،تدل عىل ازدياد التصدير يف السنوات
العرش االخرية ،فإن وقائع اخرى تشري اىل تعرث عدد من املؤسسات الصناعية،
ويف احيان ليست بقليلة تقفل ابوابها ومعها ابواب الرزق يف وجه املئات،
بل اآللوف من العاملني.
يتناقض هذا الواقع مع قدرة االقتصاد اللبناين الذي ميلك طاقات برشية
ومالية عالية تخوله القيام بنهضة اقتصادية كبرية ،ينتج منها تفعيل
القطاعات االقتصادية باتجاهاتها املختلفة ،وخصوصاً قطاعات االنتاج.
تواجه الصناعات التي تتطلب طاقة مكثفة يف صناعاتها جملة تحديات ،يف
مقدمها ارتفاع اسعار الطاقة من محروقات وكهرباء .وهذا االمر يجعل
الصناعة اللبنانية تواجه منافسة غري متكافئة من منتجات الدول املجاورة
داخل االسواق العربية ،حيث ان هذه الدول تقدم تسهيالت كبرية يف املجال
املذكور للمؤسسات العاملة عىل ارضها.
اىل تحديات اخرى منها:
ـ النقص يف العاملة اللبنانية ذات الكفاية التقنية بسبب ازدياد اعداد
املهاجرين اللبنانيني وخصوصا من الشباب.
 ضعف التوجه نحو التعليم املهني والفني .يأيت ذلك يف ظل العمل ضمنقانون مينع استخدام العاملة غري اللبنانية يف القطاعات الصناعية.
 غياب اي نوع من الحامية حيال اغراق االسواق املحلية بالبضائعواملنتجات.
 قلة املناطق الصناعية وعدم وجود البنى التحتية االساسية فيها. غياب خطة رسمية واضحة لدى الدولة ،باالضافة اىل عوائق ترشيعيةوقانونية.
 ضآلة حجم التمويل الصناعي. عدم تطبيق مبدأ املعاملة باملثل يف ما يتعلق باالتفاقات التجارية معالدول ،منها بلدان صديقة وضعت عوائق تقنية غري رضيبية عىل االسترياد.
 تراجع القدرة الرشائية لدى رشيحة كبرية من اللبنانيني ،ما يجعل معظماملنتجات اآلسيوية ،بسبب تدين اسعارها ورغم تدين جودتها ،منافسة
حقيقية للبضاعة اللبنانية.
 ارتفاع كلفة التصدير عرب املرافئ اللبنانية وال سيام مرفأ بريوت واملطار. منافسة غري مرشوعة من مؤسسات غري مرخص لها او مؤسسات تتهربمن دفع القيمة املضافة.

 عدم ضبط عمليات التهريب عرب الحدود عىل النحو املطلوب (دخولبضائع من دون ورضيبة .)TVA
 كلفة مرتفعة لتمويل الرأسامل التشغييل. غياب امللحق التجاري يف معظم سفاراتنا يف الخارج للمساعدة عىل فتحاسواق جديدة.
هذه الصورة السوداوية تقابلها صورة مرشقة متثلت يف:
تطور الصناعة اللبنانية رغم بعض العوائق .فالصناعي اللبناين قاوم وتحدى
للحفاظ عىل استمرار صناعته ومنوها باعتامده عىل االبداع واالبتكار وعىل
اساليب حديثة يف ادارة املصانع ،وتقيده باملواصفات العاملية ومعايري
الجودة والرشوط البيئية واالبحاث العلمية.
ففي ظل العوملة واالسواق املفتوحة ،اختار الصناعيون اللبنانيون احداث
الفارق مع اآلخرين عرب ادخال القيمة املضافة عىل منتجاتهم واخذ خيار
الجودة والتميز الثبات وجودها وقدرتها عىل املنافسة يف االسواق الخارجية،
فنجحوا .اذ اننا نرى صناعاتنا الوطنية تصدّر بوترية عالية اىل البلدان االكرث
تطلباً يف العامل مثل الواليات املتحدة وكندا واوروبا ،ومل تقترص صادراتنا
عىل الصناعات التقليدية ،بل شملت الصناعات االخرى كهياكل العربات
والقرطاسية الورقية واملحوالت املصدرة اىل اوروبا واملولدات الكهربائية
املصدرة اىل افريقيا ،والفضيات وغريها املصدرة اىل امريكا ،متكلة عىل الجودة.
ورسخت عبارة "صنع يف لبنان".
فاستطاعت منافسة الرشكات العاملية ّ
كام ان نجاح الصناعيني اللبنانيني مل يقترص فقط عىل ولوج سلعهم االسواق
العاملية ،امنا ايضا عىل متكنهم من االنتشار وانشاء مصانع لهم يف بلدان العامل
العربية واالوروبية واآلسيوية واالفريقية واالمريكيتني.
لذلك نرى رضورة العمل عىل محاور عدة الطالق القدرات الصناعية نحو
آفاق تنموية جديدة.
ـ املحور االول :تقوية الصناعات القامئة ،تاليا تحسني البنى التحتية للمناطق
الصناعية الحالية ،والتشجيع الترشيعي عىل اعادة هيكلة املؤسسات
الصغرية وتحفيز االندماج وصون حقوق صغار الصناعيني ،والعمل عىل
خفض كلفة االنتاج.
ـ املحور الثاين :انشاء مدن صناعية منوذجية جديدة.
ـ املحور الثالث :تعيني ملحقني تجاريني يف السفارات اللبنانية بغية تسويق
الصناعة اللبنانية.
ـ اخريا ترسيخ ثقافة صناعية عند املجتمع اللبناين وتشجيعه عىل رشاء
منتجات صنع يف لبنان الذي نفتخر بها.
* نائب رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني
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تحقيق
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

عندما يكتب املستشارون الشهود
هل يقولون ك ّل ما يعرفونه؟

لقبوا برجال الظل فلعبوا دورا خفيا مل يعرفه كل الناس .حني قرروا الخروج منه،
واستطاعوا ان يتكلموا عن تجربتهم مع رؤساء جمهورية وزعامء وسياسيني كبار
كان لها شأنها يف اللعبة السياسية يف لبنان ما قبل الحرب ويف خاللها ،اصدروا كتبا
دونوا فيها الكثري .لكنهم مل يبوحوا بكل يشء
متيز هؤالء الكتاب مبا يعرفونه من ارسار مل
يكشف عنها من قبل ،لكنهم حني عزموا
عىل تدوينها وجدوا صعوبة يف توخي

املوضوعية ،فانحازوا اىل حيث تدفعهم
اقتناعاتهم الشخصية والتزاماتهم الحزبية،
فاتت مؤلفاتهم ذاتية بحتة .فيها صورة املؤرخ

مقدار ما يعرث فيها ايضا عىل صورة الشاهد
والعارف عىل السواء.
خصوصية هذه التجربة التي عاشها رجال
الظل يف مراحل سياسية سابقة ،القت "االمن
العام" الضوء عليها يف حوار مع ثالثة تركوا
عالمة فارقة يف كتابة سرية عهود وزعامء ،هم
الوزيران السابقان كريم بقرادوين ومحسن
دلول وجوزف ابوخليل.

بقرادوني :اوراقي مرجعي
وحميت مصادري
■ من موقعك كمستشار للرئيس الياس رسكيس
دونت سرية تلك املرحلة يف كتابك "السالم
املفقود" .عىل ماذا اعتمدت يف ذلك؟
□ يف مرحلة عهد الرئيس الياس رسكيس شاركت
يف اجتامعات خاصة جدا كان يعقدها مع فريق
مصغر يضم الرئيس رينه معوض والوزيرين فؤاد
بطرس وميشال اده وجوين عبده .كنت يف اثنائها
اد ّون مالحظايت .يف هذا النوع من االجتامعات
استطيع التدوين بحرية ،وتكفي كلمة واحدة
الكمل الباقي .اما اعادة صوغها فاقوم بها بعد
فرتة مع ذكر الزمان واملكان ومن حرض .لكن
هذا االمر مل يكن مسموحا به يف اجتامعات من
نوع آخر ،كوجود اشخاص غري قريبني او اجانب،
وخصوصا اذا كان االجتامع يف حضور السوريني.
ما كنت افعله يف هذه الحال تدوين مالحظايت
يف السيارة فور انتهاء االجتامع .يف كتبي الثالثة
("السالم املفقود" و"لعنة وطن" و"صدمة
وصمود") مل استعن مبراجع الن اوراقي الخاصة
كانت مرجعي .مل اكتب عن يشء مل اكن حارضا
فيه .لهذا السبب ال اعترب نفيس مؤرخا للعهود
الرئاسية ،بل شاهدا عليها.
■ عندما كتبت سرية تلك املرحلة هل استأذنت
الرئيس الياس رسكيس او اطلعته عىل النص قبل
نرشه؟
□ الرئيس الياس رسكيس فوجئ بصدور كتاب
عنه ومل يطلع عليه قبل النرش ،لكن النسخة
االوىل التي صدرت عن املطبعة كانت له .تأثر
كثريا عندما اطلع عليه ودمعت عيناه.
■ تقول ان لكل كتاب من كتبك الثالثة قصة.
ما هي؟
□ كتايب االول "السالم املفقود" شجعني عىل ان
اكمل ما بدأته ،علام انني مل اكن موضوعيا فيه او
حياديا ،النني كنت ادافع فيه عن شخص تعرض
للظلم وشعرت برغبة يف انصافه ،فحققت غايتي
من هذا الكتاب .لقد اعطاين يف النهاية شعورا
بالرضا الذايت الن الرئيس الياس رسكيس يستحق
االنصاف.

يف كتايب الثاين "لعنة وطن" الذي صدر يف عهد
الرئيس امني الجميل كنت قد اصبحت العبا
وعامال فاعال وليس شاهدا فقط ،لذا دخل فيه
يشء من ذايت .هذه الذاتية اعني بها االنتفاضات
التي قمنا بها والرصاع الذي عشناه يف حزب
الكتائب والقوات اللبنانية .بقدر ما كنت منصفا
مع الرئيس الياس رسكيس ،كنت يف املقابل قاسيا
مع الرئيس امني الجميل .لكن الناس ،كام تبني
يل ،يحبون االنتقاد والقسوة اكرث مام يحبون
االنصاف .يف كتايب "صدمة وصمود" عن عهد
الرئيس اميل لحود كان االمر مختلفا النه علم
مسبقا باعدادي كتابا عنه ،وقد لعبت الصداقة
بيننا دورها يف هذا املجال .كنا نلتقي كل يوم
جمعة يف الكسليك كموعد ثابت من دون اتصال
هاتفي السباب امنية ،نجلس يف غرفة مخصصة
لنا فيخربين ما جرى معه اسبوعيا.
■ هل كل ما عرفته كتبته؟
□ تسعون يف املئة مام عرفته كتبته ،اما العرشة يف
املئة الباقية فقد تعمدت عدم نرشها يك ال يكون
كتايب سبب اذية لشخص يف عائلته او يف عالقاته
الشخصية واالجتامعية ،ولئال يتم استخدامه
الدانته قضائيا او سياسيا .انا كمحام اعرف هذه
الحدود .ذكرت يف كتبي اشياء دقيقة لكنني

بقدر ما كنت منصفا
مع الرئيس سركيس ،كنت
قاسيا مع الرئيس الجميل

الوزير السابق كريم بقرادوين.

تحاشيت التحدث عن امور يكشف عن مصدرها،
فام اقوله اتحمله انا وال احمله للغري ،لذا حرصت
عىل حامية مصادري .اما اآلن فسوف اتحدث عن
العرشة يف املئة الباقية التي مل اكتب عنها من قبل،
وسيكون هذا الكالم يف كتايب الجديد الذي بدأت
االعداد له وهو كناية عن مذكرات.
■ اىل اي مدى كنت موضوعيا يف كتاباتك ،وما هو
الفاصل بني الذاتية واملوضوعية؟
□ اذا اردنا التحدث عن الذاتية واملوضوعية ،فانا
بالتأكيد لست حياديا النني جزء من الرصاع يف
نزاعات لبنان الكثرية كام يف رصاعات املنطقة .لذا
ال استطيع ان اكون موضوعيا النني احمل معي
قضية انا مقتنع بها .مل اكتب عن يشء مل اعشه،
وكتابايت مل تكن سيناريوهات بل مشاهدات مع
ذكر الزمان واملكان بهدف اعطائها صدقية بنسبة
مئة يف املئة النني شاهد ملتزم .كل كتابة ،يف
املطلق ،ذاتية ،فكيف اذا كانت لدي اقتناعايت
وقضيتي .يف الواقع ال ارى ان االنسان يستطيع
ان يكون حياديا يف كتاباته ،باستثناء املؤرخني
الذين يكتبون عن قضية بعد انقضاء مئتي عام
عىل حدوثها.
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دلول :كتبت عن كمال جنبالط
ولم اقل كل شيء
■ ما هي املعايري التي اتبعتها يف كتابك
"الطريق اىل الوطن بعد ربع قرن برفقة
كامل جنبالط"؟
□ مل ادون يف كتايب هذا سرية كامل
جنبالط او سرية املرحلة السياسية التي
عاشها ،بل كتبت عن تجربتي معه.
لست مؤرخا وليتني املك هذه الصفة.
يف مؤلفايت االثني عرش تحدثت عن
تجاريب مع شخصيات سياسية كالرئيس
رفيق الحريري ،مثال .من يقرأ كتايب عن
كامل جنبالط بتعمق يجد انني سجلت
مالحظايت عليه ،علام انني اصدرت
هذا الكتاب رغبة يف نقل افكاره التي
كنت اعرفها ،ومن اجل ان اتحدث عن
مامرساته التي فيها يشء من التعايل
عىل الحياة .كان يقول ،مثال ،ال يجوز ان
نحتفظ باملال النه يف خدمة املحتاجني
اليه .لكن مأخذي عليه كان دخوله يف
لعبة السلطة حتى النهاية.
■ عىل ماذا اعتمدت يف مسألة التدوين؟
□ عىل ذاكريت اذ كنت اىل جانبه يف معظم
االحيان ،وارافقه يف كل رحالته اىل الخارج
تقريبا ،وخصوصا اىل الدول العربية.
عندما كان وزيرا للداخلية قام بتعييني
مستشارا للشؤون العربية ،واصبحت يل
من خالل هذا املنصب عالقات مميزة مع
كل القادة العرب.
■ ما الذي اكتسبته من التجربة التي
عشتها مع كامل جنبالط ؟
□ اذا اردت ان اكون وفيا فلن انىس فضل
كامل جنبالط عيل ،من خالل تعريفي اىل
الناس وابرازي وتعليمي ايضا .علمني
الثقافة وكيف تكون القراءة ،وكان يقول
يل :يجب ان ال تنام قبل ان تقرأ مئة
صفحة .كان يقدم يل كتبا ويناقشني
حولها ليتأكد من قراءيت لها .تأثرت به
كثريا.

■ هل كنت موضوعيا عندما كتبت عن
كامل جنبالط ،وما هو الفاصل يف نظرك
بني الذاتية واملوضوعية يف هذا النوع من
الكتابة؟
□ هذا االمر صعب جدا .اهم يشء يف
الحياة ان يتصالح االنسان مع ذاته.
وليك يحقق هذه الخطوة يحتاج اىل
املوضوعية ،وعليه ان يتحىل بالواقعية
ايضا .اما الفاصل بني املوضوعية
والذاتية فهي املصارحة ،لكن ما يعيق
هذا االمر عدم قدرة االنسان عىل
املصارحة يف غالب االحيان السباب
خارجة عن ارادته .انا مثال ال استطيع
التحدث عن امور كثرية ،ورغم ذلك
تحدثت عن بعضها .عندما اصدرت
كتايب عن كامل جنبالط سألني شخص
كان متعاطفا معي بعد فصيل عن
الحزب التقدمي االشرتايك ما اذا كان
ما كتبته صحيحا ،وهو يقصد اخطاء
ارتكبها جنبالط ،فاجبته مؤكدا صحة
ما اعرفه .ليك اعطي صدقية لكالمي
اعرتفت بهذه االمور ،والنني ال اريد ان
اقول عنه دامئا انه عظيم.

رميون اده النني اعرف تفكريه وقد
ربطتني به صداقة ،لكن تجربتي معه
ليست كبرية ،فضال عن انني ال املك

مأخذي على كمال جنبالط
دخوله في لعبة
السلطة حتى النهاية

الوزير السابق محسن دلول.

■ هل هناك اشياء تعرفها عن كامل
جنبالط مل تكتب عنها؟
□ مل اقل كل يشء محبة به واحرتاما له،
فهناك امور ال يستطيع االنسان ان يبوح
بها وخصوصا اذا كانت مسائل شخصية.
■ هل تعتقد ان هذا النوع من الكتابة
هو النصاف الشخص الذي تعنيه؟
□ طبعا .كتب كثريون عن كامل
جنبالط ،واصدروا مؤلفات مهمة عنه،
من بني هؤالء عزت صايف الذي رافقه
لفرتة طويلة قبل ان اكون انا معه .اشري
هنا اىل امر هو اننا اذا اردنا ان يتعرف
الجيل الجديد اىل شخصيات مهمة،
ليك يعرفوا كيف متارس السياسة،
وهذا امر رضوري وخصوصا يف هذه
املرحلة التي تشهد تدهورا كبريا عىل
املستوى السيايس ،فليس هناك اهم
من العاملقة الذين نتحدث عنهم .اين
البديل من رميون اده ،مثال ،او كميل
شمعون؟ انا ارغب يف اصدار كتاب عن

املادة الكاملة الصدار كتاب عنه .شهد
لبنان يف السابق مامرسة برملانية راقية،
وكانت اهم هدية يقدمها نائب هي

بطاقة حضور جلسة مناقشة عامة .اما
اليوم فال احد من املواطنني يذهب اىل
هذه الجلسات.

ابوخليل :ما دونته
لم يكن ترفا
■ من موقعك كمستشار سيايس للرئيس ■ هل كل ما تعرفه كتبته؟
امني الجميل يف فرتة رئاسته للجمهورية □ ،كال.
دونت سرية تلك املرحلة .ما هي معايري هذه
■ والسبب؟
الكتابة؟
□ ما دونته عن والية الرئيس امني الجميل □ هناك امور تتعلق بحياة اشخاص من املمكن
جاء يف اطار مراجعة شاملة لالزمة اللبنانية ان يسبب ما اقوله مشكلة لهم .لو شئت ان
منذ انفجارها يف مطلع السبعينات حتى اتحدث عن كل ما اعرفه فمشكلة اعظم،
االمس القريب صدرت يف مؤلفات خمسة بدءا خصوصا وان املرحلة كانت مرحلة حرب ترتكب
بـ"قصة املوارنة يف الحرب" وانتهاء بـ"عمري فيها فظائع .كام سبق وقلت ،لست مؤرخا وال
عمر لبنان" ،وحمل كل منها عنوانا يتناول كان قصدي التأريخ ملا مر عىل لبنان من احداث.
االزمة من جانب معني .دونت يف معظمها
اشياء عدة عن فرتة والية الرئيس امني الجميل ■ .هل يعني هذا ان ما مل يكتب عنه ال يصلح
اما معيار هذه الكتابة فقد كان واحدا وهو للكتابة كنص يعتمد عليه؟
معرفة الخطأ والصواب يف ما اتخذناه من □ عىل العكس من ذلك ،هو صالح للكتابة لكنه
مواقف يف اثناء االزمة قياسا بالغاية من وجود يف نظري غري صالح للنرش .اذكر هنا امرا اكشف
عنه للمرة االوىل .يف فرتة االقامة الجربية التي
لبنان كبلد قائم عىل الحريات العامة.
عاشها الرئيس امني الجميل يف باريس ،ودامت
■ بأي طريقة كان يتم هذا التدوين؟
ما يقارب االثنتي عرشة سنة ،قام بكتابة مذكراته
□ مبراجعة االحداث التي وقعت تباعا وعشناها
من دون ان ندرك ابعادها يوم وقوعها،
وخصوصا تلك التي تحمل من املتغريات ما ال
يعرفه اال املؤرخون .ما حدث يوم  13نيسان
 1975نراه اليوم بطريقة مختلفة ،وما نعيشه
اليوم ويف هذه اللحظة لن نعرفه عىل حقيقته
الكاملة اال بعد حني .لست مؤرخا لكنني
اكتشفت يف هذه املراجعة اشياء كثرية مل ارها
يف حينها .ما دونته مل يكن ترفا.
■ عندما كتبت ما كتبت عن والية الرئيس
الجميل هل كان ذلك بعلمه ،او اطلع عىل
النص قبل نرشه؟
□ ما كتبته كان عىل حسايب كام يقال .مل
اطلب املوافقة عىل اي نص كتبته لئال يأيت
مغايرا ملا انا مقتنع به.

كتب الرئيس الجميل
مذكراته بالفرنسية وتوليت
تعريبها ،لكنها لم تنشر

جوزف ابوخليل.

بالفرنسية ،وقد توليت انا تعريبها لكنها مل تنرش.
ال اسمح لنفيس باعالن ما ورد فيها من اقوال
وشهادات.
■ اىل اي حد كنت موضوعيا يف ما كتبت
او دونت ،وما هو الفاصل يف نظرك بني الذاتية
واملوضوعية؟
□ اتساءل احيانا ما اذا كان الفصل ممكنا بني
هذه وتلك .اعرتف بان االمرين اختلطا عندي يف
ما كتبت ،وال ادعي انني كنت دوما موضوعيا
النني ال استطيع ان اخرج من ذايت ،فانا ملتزم
وكنت منذ البداية منحازا يف قراءيت لالحداث،
ويف حكمي عليها وعىل االفعال .ال اعتقد يف حال
رأى شخصان حدثا معينا تكون روايتهام عنه
واحدة .هذا اذا كان الحدث بسيطا ،فكيف اذا
كان كبريا وعظيام ،وما عاينته عاينته بعيني ال
بعيون االخرين.
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مقال

األقتصاد

وزير السياحة :ال قرار بمنع مجيء
الرعايا السعوديني والخليجيني
تشدد وزارة السياحة عىل اهمية السياحة الريفية يف لبنان ،خصوصا وان مردودها
املايل ميكن ان يشكل  %20من مردود هذا القطاع عموما .لذا تهتم بتوفري بيئة
مالمئة لتطويرها ،اىل اهتاممها بتطوير السياحة الثقافية ،االستشفائية ،املدنية،
الدينية والتسويقية

وزير السياحة ميشال فرعون.

تواجه السياحة يف هذه املرحلة تحديات
مهمة ،ال سيام لناحية عدم وجود احصاءات
دقيقة ،اضافة اىل نقص يف االستثامرات
الصغرية واملتوسطة ،وبنية تحتية للنقل غري ■ املوسم السياحي لسنة  2016عىل االبواب.
صالحة ،وغياب برامج تتضمن رحالت سياحية ما هي التحضريات التي تقوم بها الوزارة؟
داخلية ،وعدم التسويق لها اعالميا واعالنيا □ التحضريات تقليدية عىل اكرث من صعيد،
ان مع النقابات السياحية ووكاالت السياحة
للمساهمة يف تطوير هذا القطاع.
مع زحمة القضايا السياسية الخانقة ،اكد وزير والسفر ،او مع االجهزة االمنية املعنية .هدفها
السياحة ميشال فرعون لـ"االمن العام" العمل تشجيع املهرجانات والنشاطات يف املناطق،
عىل تنشيط القطاع السياحي عرب عدد من خصوصا واننا نركز عىل موضوع السياحة الريفية
الربامج .وكشف عن اتصاله بسفري اململكة يف املناطق التي اتت مثارها السنة املاضية حيث
العربية السعودية عيل عواض عسريي ،وتداوله شكلت  6او  %7من الحركة السياحية العامة.
واياه يف القرار االخري مبنع سفر الخليجيني اىل هذه السياحة تقوم كام يعرف الجميع عىل

لبنان ،فتبلغ منه عدم وجود قرار كهذا ،بل مثة
نوع من الحذر.

موسم التزلج شتاء والبحر صيفا ،اضافة اىل
املطاعم واملقاهي والنوادي الليلية ،ومؤمترات
رجال االعامل ،اىل جانب السياحة االستشفائية
والدينية .غري اننا نركز عىل السياحة الريفية
النها ميكن ان تشكل مستقبال نسبة  %20من
حجم الحركة بحسب دراسة وزارة السياحة.
دليلنا عىل ذلك ،عندما تم تسليط الضوء عليها
كنا نهدف اىل املحافظة عىل التقاليد الرتاثية
للقرى ،وعىل البيئة النظيفة ،وتحويل تلك
املناطق اىل حركة اقتصادية خصوصا وانها توفر
فرص عمل جديدة لعدد من العائالت ،انطالقا
من املعطيات الرتاثية واالثرية والثقافية والبيئية
التي يتميز بها هذا البلد .لبنان الغني برثواته
البرشية والطبيعية يتمتع بسياحات عدة
ومتنوعة يف امكانها جذب السياح عىل مدار
السنة ،والوزارة انطالقا من هذا الواقع عمدت
اىل انشاء لجان متخصصة لتطوير البنية التحتية
لهذه السياحات ،بالتعاون مع الوزارات املعنية
ونقابات القطاعات السياحية .تسلط السياحة
الريفية الضوء عىل الرثوات الزراعية واملعامل
الثقافية ،وعىل التاريخ الغذايئ املتنوع والتي
تخترص كل منطقة بنوع معني من املأكوالت.
باالضافة اىل شمولية الخارطة السياحية.
استطعنا السنة املاضية تسويق هذه السياحة
باسعار مقبولة ،فتحولت اىل موضة .من نتائجها
االيجابية انه منذ بداية ايار لغاية نهاية ترشين
االول متكنت بيوت الضيافة من تحقيق نسبة
اشغال وصلت اىل  %100مع ارتفاع بسيط يف
االسعار ،خصوصا وان بيوت الضيافة مل تتجاوز
 80بيتا .علام ان الحاجة اصبحت ماسة اىل اكرث
من ذلك بكثري ،النها تساعد عىل تفعيل حركة
املناطق يف وقت كنا نأمل يف موسم صيف جيد،
خصوصا وان االنفاق السياحي وصل يف متوز
اىل  .%45لكن مشكلة النفايات يف ذلك الوقت،
ويا لالسف الشديد ،رضبت املوسم .الجميع

عىل علم بأن املشكالت السياسية ترضب الثقة
وتعيق االستثامرات ما يؤثر عىل القطاعات
االقتصادية .اال ان السياحة ،عند توافر االستقرار
االمني مع بنية تحتية ،تؤمن مداخيل مهمة
للبلد يف فصل الصيف .عندما سعينا اىل توفري
االستقرار االمني واتخذنا كل االستعدادات
النجاح موسم  ،2015اذ بنا نرضب هذا الجهد
مبشكلة النفايات.
■ هل تتجه السياحة الريفية نحو االغرتاب
اللبناين؟
□ من املؤكد اننا سرنكز هذه السنة عىل اربع
نقاط ،هي:
 -1السياحة الثقافية من خالل مرشوع طريق
الفينيقيني واملعامل يف املناطق ،واملرشوع برعاية
منظمة السياحة العاملية.
 -2مرشوع تطوير كل معامل السياحة الدينية.
 -3وضع برامج خاصة تحض املغرتبني عىل
املجيء اىل لبنان.
 -4العمل عىل السياحة االستشفائية.
■ ما هي الخطوات املتخذة لتعويض غياب
السياح العرب؟
□ رغم اننا مل نكن نع ّول عىل هذا املوضوع،
خصوصا وانه منذ عام  2011ولغاية 2014
انخفضت نسبة السياحة العربية اىل لبنان عىل
نحو بارز .مع ذلك اقوم اليوم مبسعى آمل منه
خريا .اتصلت بسفري اململكة العربية السعودية
وتناولنا املوضوع من كل جوانبه .وقد ابلغ ايل
ان ال قرار مينع الرعايا السعوديني من املجيء
اىل لبنان ،بل مثة نوع من الحذر .تم االتفاق
عىل اتخاذ بعض الخطوات االعالمية باالضافة
اىل بعض الخطوات االساسية عىل طريق املطار،
مع التأكيد عىل االستقرار االمني .كذلك بالنسبة
اىل دول الخليج التي مل متنع رعاياها من املجيء
اىل لبنان.
■ متى سيتم االعالن عن ذلك؟
□ انه موضع بحث حاليا .لكن االمور ليست
يف يدنا .نحن نسعى ونعمل يف هذا االتجاه،
مع رضورة ان نقر بعض االجراءات

قروض السفر وموازنات األسر
ح ّذر خرباء ماليون من قروض السفر التي تروج لها املصارف خالل فصل الصيف،
والتوفري بدال من االقرتاض من اجل السفر وقضاء االجازات الصيفية ،مشريين اىل ان
مواسم العطالت يف اشهر الصيف ترفع حرارة املنافسة بني رشكات السفر عىل تقديم
قروض مرصفية بعروض مغرية ،ما يدفع بعدد من املواطنني اىل اللجوء اىل االقرتاض
من املصارف للمشاركة يف هذه العروض.
واكد الخرباء رضورة التخطيط املايل عىل اسس واضحة ومحددة ،تأخذ يف االعتبار
مستوى االخطار التي يستطيع الفرد تحملها .ويتم ترويج العروض املرصفية ايضا
تحت مسميات مختلفة مثل قروض السفر ،او قروض العطالت ،مع منح قروض سفر
تصل اىل عرشة اآلف دوالر ،يف حني ال تتطلب املصارف ان يزيد دخل العميل عن
الف دوالر فقط.
وتوقع هؤالء استمرار االتجاه التصاعدي للقروض يف املدى املنظور ،خصوصا مع
انخفاض اسعار الفائدة ،وتوافر السيولة يف املصارف يف الوقت الراهن ،الفتني اىل
اهمية تعاون جميع االطراف لنرش التوعية املستمرة بالسبل املثىل ،واتخاذ الحيطة
والحذر ،ومراعاة حجم ديونهم الكيل والتزاماتهم املالية لدى طلب القروض الشخصية
لتمويل امناط حياتهم املختلفة بغية ابعاد شبح الديون عنهم.
الالفت ان هناك دامئا زيادة يف الطلب عىل القروض الشخصية خالل اشهر الصيف،
والسيام يف الفرتة املمتدة ما بني متوز وآب تحديدا ،اذ يتجه معظم املواطنني اىل
الحصول عىل اجازاتهم وقضائها يف الخارج.
وعمالء املصارف يتقدمون للحصول عىل القروض الشخصية السباب مختلفة ،منها
االجازات ،واقساط االوالد ،وحفالت الزفاف ،وصيانة املنازل ،ودفع النفقات الطبية
اضافة اىل مشاريع السفر .يحاول العمالء االستفادة من "مرونة" تلك القروض يف
تسديد التكاليف املرتفعة لهذه النفقات عىل فرتات طويلة ،ما يقلل من العبء املايل
املرتتب عليهم ويوفر الحاجة اىل تسييل مدخراتهم او استثامراتهم لهذا الغرض.
يف املقابل ،ينصح الخرباء عمالء املصارف برضورة اتخاذ الحذر ومراعاة حجم الديون
الكلية للعمالء والتزاماتهم املالية لدى طلب القروض الشخصية لتمويل امناط حياتهم،
يك ال يرزحوا تحت عبء الديون ،وليتمكنوا تاليا من تسديد كل التزاماتهم الشهرية.
يستغرب البعض قيام عدد من املواطنني باالقرتاض بهدف السفر ،يف الوقت الذي كان
ميكن فيه ان يوفروا قسام من مداخيلهم للقيام بذلك .ويعترب هذا النوع من االقرتاض
مشكلة يف ذاتها ،الن االقرتاض يجب ان يكون اساسا لهدف رشيد او للحاالت الطارئة
وليس لسبب استهاليك.
وينصح الخرباء املستهلكني بتوفري  %15من مداخيلهم الشهرية بهدف التوفري
واالستثامر عىل املدى الطويل .ومن الرضوري ان يقوم املرء بادارة موارده املالية
بحكمة ،اذ ميكن تخصيص  %5مثال الغراض السفر والعطالت.
ان االستخدام الزائد لبطاقات االئتامن خالل الرتتيب ملرحلة السفر قد يوقع
مستعمليها يف براثن الديون ،خصوصا وان معظم نفقات السفر يتم تسديدها قبل
الرحلة فعليا .علام ان عدم االنتباه لدى استخدام بطاقات االئتامن خالل التخطيط
للسفر يزيد مشكلة ديون املستهلكني تعقيدا .من هنا عىل الراغبني يف االستجامم،
ان يبحثوا عن وجهات سياحية قريبة واالقامة يف فنادق اقتصادية بدال من االقامة يف
فنادق فخمة ومكلفة يف وسط املدن ،حتى ال ترتاكم عليهم ديون البطاقات ،وتؤثر
سلبا يف موازنات ارسهم.
عصام شلهوب
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األقتصاد
العملية املتعلقة بوضع مطار بريوت الذي
هو دون مستوى مطارات البلدان السياحية،
االمر الذي يستدعي عمال مهام من رئيس
مجلس الوزراء شخصيا مع الوزارات املعنية
االشغال العامة والنقل ،الداخلية والبلديات،
مجلس االمناء واالعامر وهيئة الطريان املدين،
اضافة اىل وزاريت السياحة والثقافة .ال بد من
االشارة اىل ان املستوى يف املطار غري مقبول،
مع التأكيد عىل ان القضايا املطلوبة لتحسني
وضعه ممكنة وسهلة التنفيذ يك نتمكن من
مجاراة مطارات العامل .نحن ما زلنا ارسى
بعض التناقضات بني هذه الهيئة وتلك .جرى
الحديث عن امن املطار وهو امر رضوري
جدا .لكننا نركز عىل االمور العملية التي
تؤمن صورة لبنان وحضارته عند الوصول اليه.
مثة دور بارز لالمن العام يف هذا املوضوع،
وهو يتابع معنا دامئا كل التسهيالت املمكنة
للمحافظة عىل االمور االمنية للسياح ،باالضافة
اىل تسهيل قضية التأشريات السياحية.

■ هل هذه املطالب رسالة الحركة السياحية
اللبنانية يف ظل االوضاع التي نعيشها؟
□ انها احدى الرسائل؟ نحن نناقش هذه االمور
يف مجلس الوزراء ،وخصوصا ما يتعلق بتحسني
وضع املطار ،ورضورة وجود مطار آخر كمطار
حامات ،ورضورة انشاء مرفأ سياحي يف جونيه.
هذه املشاريع يجب ان تسلك طريقها اىل التنفيذ.
■ ماذا عن مهرجانات الصيف املقبل؟
□ دعمت وزارة السياحة عددا من املهرجانات
التي القت نجاحا مهام ،ومتكنا وفق قدرتنا
من دعمها .املشاركة يف هذه املهرجانات دليل
حركة وعافية لكل املناطق .ولقد ادرجناها يف
السياحة الريفية ،وهي تساهم يف التنافس عىل
تقديم االجمل وتسعى اىل االنفتاح .رغم الفراغ
الرئايس واالضطرابات عىل حدودنا ،حققنا
موسام سياحيا صيفيا من افضل املواسم .نحن
نتحدث اليوم عن املستقبل بحذر ،خصوصا
وان لبنان ال يعيش وضعا طبيعيا يف ظل

الفراغ الرئايس .مع ذلك ،املشكالت السياسية ال
تخيف الناس .لذا ،نأمل بواقعية يف ان يكون
لدينا موسم سياحي ناجح هذا الصيف .هذه
املهرجانات نجحت يف عدد كبري من املناطق
منها اهدن ،جزين ،الشوف ،جبيل ،والعمل
جار عىل مهرجانات يف البقاع وعكار ،مع
الرتكيز عىل طرابلس وصور والبقاع الغريب .ما
دام هناك اتفاق سيايس عىل االمن ،مثة وعي
وتركيز عىل تنمية املناطق .انا مهتم شخصيا بان
ارى انتشارا لهذه املهرجانات النها تو ّلد حركة
استثنائية وتشكل رسالة مهمة من كل املجتمع
املدين .فلنسلط الضوء من خاللها عىل ايجابيات
لبنان وطاقاته وتاريخه وصورته التي نريدها
يف العامل ،وضمن اجواء الفرح واالمل والفن
والرتاث والثقافة والسياحة والحضارة.
■ ماذا عن الصعوبات التي تواجه هذه
املهرجانات ،خصوصا ما يتعلق بالرسوم
والرضائب وامكانات دعمها؟
□ موازنتنا ليست كبرية ،لكننا نقدم الدعم رغم
ذلك .بالنسبة اىل الرضائب والرسوم ،عقدت
اجتامعات بني لجنة املهرجانات ووزارة املال
للبحث يف هذا املوضوع.
تم التوصل اىل حل؟
■ هل ّ
□ ليس بعد .لكن هناك فكرة عن الحلول.
■ والصعوبات؟
□ الصعوبات مالية .لكن اذا ما متت مقارنة
لبنان باي بلد يف العامل ،اعتقد انه يعيش حركة
سياحية اكرث من اي بلد آخر قياسا بحجمه
وعدد سكانه.
■ كيف ترى الواقع مستقبال؟
□ نتحدث عن االمكانات حتى نؤكد نجاح
موسم الصيف .لكن من باب الصدقية نقول
بحذر انها ليست بعيدة عن املتناول .لو
مل ترضبنا مشكلة النفايات السنة املاضية،
لنجحت املهرجانات الصيفية يف تسليط الضوء
عىل ايجابيات لبنان.
ع.ش.

ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﺗﻌﺮﺽ ﺇﺫﺍﻋﺔ "ﺻﻮﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ" ،93.3
ﺒﺚ ﹼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ" ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳ ﹸ ﹼ
ﻛﻞ
ﹰ
ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻳﻮﻡ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 11.20
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األقتصاد
عصام شلهوب

ويتذمر:
قطاع يشكو
السفر من لبنان وإليه
ّ
ٌ
ٌ
عالق بني اإلستقرار السياسي والبيئة املهملة
عوامل سلبية عدة ساهمت يف خفض استعدادات رشكات السفر النجاح موسم
السياحة الصيفية هذه السنة ،وادت تاليا اىل تراجع القطاع يف هذه الفرتة التي
كانت تعترب ذهبية بامتياز .من ابرز هذه العوامل غياب االستقرار السيايس
واالمني ،اىل اآلثار السلبية الزمة النفايات يف الشوارع التي انعكست دوليا عىل
صورة لبنان االخرض
يف ظل حال الصعود والهبوط التي نشهدها ،بنوع من الخوف عىل مستقبل املوسم
وانخفاض مؤرشات الثبات والتوازن عىل اكرث السياحي ،خصوصا وان قرار السائح السفر
من صعيد ،يشعر املراقب للساحة اللبنانية والسياحة يتخذ عادة قبل اشهر من موعد

سفره .هذا االمر يتطلب اختيار الوجهة
السياحية و رشاء تذاكر السفر وحجز االقامة
وغريها .لكن بسبب االوضاع يف لبنان ،فان
نسبة هذه االستعدادات باتت معدومة.
حاورت “االمن العام” املدير العام لرشكة
“صن  -هوليداي” رميون وهبه واملدير
العام لرشكة “كنج للسياحة” رمزي كنج يف
املتاعب التي يشكو منها قطاع تنظيم السفر
والحوافز التي يتطلبها.

وهبه :االستقرار السياسي
واالمني ينعش السياحة
والخارجية .عندما تأثرنا باالوضاع الصعبة
داخليا اعتمدنا عىل سياحة الخارج،
اي وضع برامج لنقل السياح اللبنانيني
اىل بلدان سياحية محيطة بنا .بدأنا
تغطية عجز السياحة الداخلية بالسياحة
الخارجية ،لكن هذه الربامج املزدوجة
تراجعت حاليا عىل نحو الفت.

■ يف ظل االوضاع الصعبة التي نعيشها
سياسية وامنية وحروب اقليمية من حولنا،
كيف ينعكس ذلك عىل القطاع السياحي؟
□ السياحة تنتعش عندما تتوافر
العنارص االيجابية من امن واستقرار
وازدهار ،لكن عند وقوع الخطر تخف
وتريتها وتختفي .نتائج التأثريات السلبية
لهذه االوضاع بدأت اواخر السنة املاضية،
ويبدو ان السلبيات بدأت منذ مطلع ■ رغم هذه املؤرشات ،ما هي
السنة الجارية .تقسم السوق اىل قسمني :االستعدادات التي تقومون بها ملوسم
السياحة وتذاكر السفر .ال ميكنك وضع الصيف املقبل؟
الربنامج السياحي من دون ان تكون له □ نحن نعمل عىل نحو طبيعي وكأن
تذكرة سفر .نسبة تراجع تذاكر السفر االوضاع عىل خري ما يرام ،ونعتمد تاليا
بلغت منذ بداية السنة لغاية اليوم  %15املواصفات االوروبية ،باالضافة اىل توسيع
وقيمتها  7ماليني دوالر .تدل املؤرشات مجال العمل وتحسينه نحو االفضل.
عىل ان الرتاجع سيستمر ما يؤثر عىل وكذلك نشارك يف املعارض السياحية التي
املوسم السياحي ككل .من املعروف ان تقام يف الخارج ،ونستعد لحضور معارض
برامجنا تعتمد عىل السياحة الداخلية يف املانيا وديب واسبانيا.

السائح يحتاج الى مغريات
سياحية ،ونحن نلغي
مغرياتنا الطبيعية

املدير العام لرشكة “صن  -هوليداي”
رميون وهبه.

■ ما هي الفائدة من حضور هذه
املعارض؟
□ بيع السياحة اللبنانية والتسويق
للبنان ،اضافة اىل تأمني عملنا عرب
وكالئنا .نقوم سنويا بتنظيم رحالت سفر
اىل  70وجهة دولية ،ونسعى اىل االطالع
عىل التطور الحاصل يف هذا القطاع.
■ هل هناك برامج محددة ملوسم
الصيف املقبل؟
□ برامجنا كثرية ومتنوعة .االبرز اننا
سنكون منذ اول شهر حزيران “اون
الين” ما يساعد املسافر عىل حجز
طائرته وسيارته وفندقه .نطمح اىل
ان نكون مؤسسة سياحية تشمل كل
ما يتعلق بالسياحة من بيع التذاكر
وتنظيم الرحالت الربية والبحرية ،اىل
العالقة مع  25دولة اوروبية عرب رشكة
وسيطة ،وكذلك نحن عىل اتصال بعدد
كبري من الفنادق العاملية.

خريا من مشاركتنا يف املعارض الدولية يف
التسويق للبنان عىل امل يف ان تتحسن
االحوال ،وهذا الجهد يتواصل منذ مدة.
كنا نشارك يف املايض كعارضني ،اما اليوم
فنذهب كزوار ،وزيارتنا هي ملالحقة
التطور السياحي واالبقاء عىل جهوزيتنا،
خصوصا وان الرشكات الخارجية تتمتع
بقدرات كبرية جدا .هناك بعض الرحالت
التي نؤمنها لرجال االعامل مثال .وقد
قمنا بخطوة كبرية جدا يف االنفتاح
عىل الصني ،ومتكنا من تنظيم  18رحلة
لوكالء صينيني لدعم السياحة الصينية
اىل بلدنا .لكننا فوجئنا بعد ثالثة اشهر
بان لبنان ادرج يف الئحة من  20دولة
متنع الصينيني من القدوم اليه سياحيا.

■ ما هي اسباب ذلك؟
□ ك ّونوا انطباعا بأن لبنان بلد النفايات.
لدى الصني مقومات ومواصفات معينة
تطلبها سياحيا .مثة بلدان تطلب من
رعاياها عند املجيء اىل لبنان عدم
■ ماذا عن الرحالت الداخلية الذهاب اىل بعض املناطق ،وكأننا نعيش
ضمن غيتوات .هذا االمر يتعلق بواقع
والخارجية؟
□ الرحالت الداخلية متوقفة حاليا .اما بلدنا من كل النواحي.
الخارجية فال بأس بها خصوصا بالنسبة
اىل الرحالت التي متتد اىل ثالثة او اربعة ■ ما املطلوب لتفادي هذا االمر؟
ايام باسعار تصل اىل حدود  500دوالر □ انه عمل الحكومة .نحن نقوم
مثال ،وتشمل الدول املجاورة مثل تركيا مببادرات فردية ،لكن الوضع السيايس
واليونان ورشم الشيخ .ال بد من االشارة العام يف البالد له تأثري كبري .فانتخاب
اىل ان وجهة الرشق االقىص اصبحت رئيس للجمهورية ،وانتظام عمل
مطلوبة ،كرسي النكا مثال ،وباسعار مجلس النواب ،وتفعيل الحكومة ،نقاط
مقبولة تصل اىل الف دوالر .الالفت ان حساسة تؤثر عىل اعادة الثقة بلبنان
نسبة املسافرين انخفضت كثريا استنادا ما ينعكس سلبا عىل العمل السياحي.
نحن نفتقر اىل الدعم الكبري من وزارة
اىل ميزان التنظيم لدينا.
السياحة .جميع البلدان التي تشارك يف
■ ما هو وضع الرحالت من الخارج املعارض الدولية متلك اجنحة سياحية
اىل الداخل؟ هل امثرت عملية تسويق شاسعة تعرض فيها املقومات السياحية
باستثناء لبنان .جناحه هو االصغر
لبنان سياحيا؟
□ االوضاع الحالية ال تسمح للسائح النه يعتمد عىل املبادرة الفردية فقط.
االجنبي باملجيء اىل لبنان .كنا نأمل السائح االجنبي يحتاج اىل مغريات

سياحية ،ونحن نلغي مغرياتنا الطبيعية
حتى .نسعى اىل متتني العالقات مع
الجميع وننظر اىل االمام عىل امل يف
الوصول اىل نتيجة .اذا استمرت الحال
عىل ما هي عليه ،فاالمور ذاهبة اىل
كارثة.
■ ماذا عن السياحة الداخلية كزيارة
االماكن االثرية واملحميات الطبيعية؟
□ منلك برنامجا خاصا بهذا املوضوع
وهو موجه اىل طالب الجامعات
واملؤسسات املرصفية وغريها ،لكن هذه
الحركة ال تغني من جوع .علينا تشجيع
السياحة الداخلية واالضاءة عليها.
وهذه الرحالت تحتاج اىل استقرار امني
وسيايس.
■ ماذا عن اسعار تذاكر السفر؟
□ املوضوع يتعلق بحركة رشكات
تسي رحالت عدة ،ومن
الطريان التي ّ
اجل ان تؤمن الركاب لرحالتها تلجأ
اىل خفض اسعار التذاكر .هذا يعني
اننا نأخذ عددا كبريا من الركاب بقيمة
مبيعات متدنية .الرشكات تؤمن
مصالحها ونحن ال احد يحمينا .هناك
لجنة يف نقابة رشكات السياحة والسفر
تسمى لجنة اخالقية مهمتها تنظيف
السوق.
■ ماذا يعني تنظيف السوق؟
□ ضبط رشكات الطريان ،تصحيح نظام
الحجوزات ،تنظيم رقابة االياتا ،وكذلك
السعي لدى وزارة السياحة اىل حاميتنا
من الرشكات غري املرخصة.
■ هل تتوقع صيفية جيدة؟
□ العملية تقسم اىل سياحية داخل
لبنان ،وسياحية يف خارجه .انطالقا من
هذا التقسيم ومن خالل بيع التذاكر ،ال
ارى بوادر مشجعة.
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كنج :نأمل في سعر
تذكرة سفر مغر
املنطقة مميز ويسمح لهم بالتحرك بطريقة
مريحة جدا ،لذا فهم يشكلون نبض السياحة.

■ ما هي التحضريات التي تقومون بها لصيف
 2016يف ظل االوضاع التي يعيشها لبنان
حاليا؟
□ يف معزل عن الوضع غري املستقر يف لبنان ■ ،ما هو دور االسعار يف عملية التنمية
فان فئة من اللبنانيني اعتادت عىل متضية السياحية من تذاكر سفر وفنادق واقامة؟
جزء من فصل الصيف يف الخارج .عليه ،نحن □ تلعب االسعار دورا رئيسيا يف تنشيط الحركة
ملزمون ان نوفر لزبائننا بعض الربامج السياحية السياحية خصوصا وان اصحاب الدخل املتوسط
التي تسمح لهم والفراد عائالتهم واالصحاب هم الفئة الكربى من السياح .االعتبار املادي
الجمع بني جاملية الرحلة والوفر املادي يف ظل مهم جدا ان كان للسائح اللبناين نحو الخارج او
االوضاع االقتصادية التي نعيشها ،تاركني لهم للسائح االجنبي القادم اىل لبنان .الحظنا خالل
حرية االختيار يف كل ما يرغبون يف حذفه او االشهر املاضية ارتفاع نسبة الحركة السياحية من
اضافته عىل الربنامج السياحي .يف هذا االطار ،لبنان اىل الدول املجاورة كرتكيا واليونان مثال،
تم تحضري الربامج العائلية التي تشمل كل يشء كام توجه اللبناين خصوصا اىل مرص ،وتحديدا اىل
مبا فيها الربامج الرتفيهية لالطفال ،والرحالت منتجعات رشم الشيخ بسبب الهبوط الحاد يف
البحرية التي تعتمد عىل البواخر الفخمة اسعار تذاكر السفر وتكاليف االقامة ،نسبة اىل
التي تجول عىل جزء كبري من شواطئ البلدان ما كان عليه الوضع يف السنوات املنرصمة .نأمل
االوروبية ،والربامج التي عادة ما يختارها عنرص يف ان يصبح سعر التذكرة من الخارج اىل لبنان،
الشباب والشابات يف املنتجعات البحرية يف وخصوصا من الدول املجاورة ،مغريا لرفع عدد
الرحالت السياحية اىل لبنان .ال بد من التنويه
البلدان املجاورة.
برشكة طريان الرشق االوسط التي استمرت
■ الرحالت الخارجية للبنانيني تطغى عىل يف اعتامد سياسة االسعار املقبولة واملنخفضة
الرحالت من الخارج اىل وطنهم .ما هي لتمكني اكرب رشيحة من القادمني واملغادرين
من السفر ،ودفعت غريها من الرشكات اىل
االسباب؟ هل يعود ذلك اىل ضائقة مالية؟
□ بالعكس ،يف فصل الصيف يشهد لبنان عادة اعتامد االسلوب عينه .
قدوم اعداد كبرية من اللبنانيني الذين اعتادوا
املجيء كل عام ،حتى يف السنوات التي كان ■ قروض السياحة التي تقدّمها املصارف ،هل
يشهد فيها البلد احداثا امنية وعسكرية ،وجهاز نجحت ام انها زادت االعباء عىل السائح؟
االمن العام خري من يشهد عىل ذلك وله الشكر □ ال اعتقد ان السائح الذي يرغب يف السفر
عىل حسن التنظيم الذي يشهد عليه كل يعتمد عىل القرض املرصيف بقدر اعتامده عىل
القادمني واملغادرين .لكن اذا كان املقصود عدم التكلفة االجاملية للرحلة .عليه ،فان املصارف
قدوم االجانب اىل لبنان يف هذه االحوال ،فمرد بسبب اعتامدها عىل منظومة البطاقات
ذلك بالطبع اىل االوضاع السياسية واالمنية التي املرصفية املتعددة الفائدة ،اضحت هي الحل
تحوطة بنا ،والظروف البيئية التي نعيشها ،للمواطن الذي يرغب يف تقسيط رحلته
اضافة اىل الدول التي تحذر رعاياها من زيارة السياحية ،رغم ان االدخار هو الحل املثايل
لبنان ومنعهم من ذلك .هذه بعض االسباب الي التزامات مادية وخصوصا السياحية منها.
التي تؤثر عىل حركة السياحة عندنا اكرث من عدا عن ان الرشكات السياحية تعتمد بعض
الوضع املادي .الوضع املادي ملواطني دول التسهيالت لزبائنها املعروفني لديها .

تغييب كامل لكل
الخدمات التي تفعّ ل
السياحة الداخلية

املدير العام لرشكة “كنج للسياحة والسفر”
رمزي كنج.

■ السياحة الداخلية ما هو حجمها واين
ترتكز؟
□ بسبب االوضاع املعروفة يف لبنان ،ال تلقى
املناطق االثرية ويا لالسف االهتامم املطلوب
من الجهات املعنية .هذا الوضع ليس بجديد،
فثمة تغييب كامل لكل املساهامت والخدمات
التي من املمكن ان تف ّعل السياحة الداخلية،
خصوصا وانها ترتكز حاليا عىل اللبناين الذي
احتل موقعا مهام يف هذه السياحة ،وهو
يختار يف معظم االوقات زيارة املحميات
الطبيعية واالماكن االثرية .الرحالت الداخلية
تقترص اجامال عىل بعض االفراد واملدارس،
وتنشط بني الحني واالخر السياحة الدينية يف
بعض املواسم .من هنا ،فان االدارات املعنية
والوزارات ملزمة تجهيز البنى التحتية التي
تتطلبها عملية التنشيط السياحي الذي
يساهم يف تفعيل العجلة االقتصادية .لكن كل
هذه العوامل ،اضافة اىل العامل االمني ،كفيلة
بتعرث مجيء السياح االجانب.
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الحدث الثقافي
وزارة الثقافة تفتح كنوزها المخف ّية للجمهور

إكتشف املحترف اللبناني… إفتراض ّيا

حليم جرداق.

ايفيت اشقر.

كنا نتمنى ان تفتتح الدولة اللبنانية متحفا للفن الحديث ،باملعنى املادي للكلمة،
اسوة باملتحف الوطني ومتحف رسسق وغريهام من املؤسسات العريقةَ .من مثلها
قادر عىل جمع االعامل الفنية والتحف التي تتشكل منها الذاكرة الثقافية اللبنانية،
وحفظها وتصنيفها ،ووضعها يف متناول الجمهور؟
سيأيت ذلك اليوم رمبا .لكن حتى ذلك الوقت،
انجزت وزارة الثقافة اخريا ،بعد طول انتظار،
يف ارشاف مبارش من الوزير رميون عريجي
متحفا "افرتاضيا"  .VIRTUELبدأت الفكرة
مع غسان سالمة ،تبلورت مع طارق مرتي،
وقد بلغ املرشوع متامه مع الوزير الحايل.
بعد عملية ضخمة ،دقيقة وطويلة النفس،
لتصنيف ممتلكات الوزارة الثمينة من لوحات
ومنحوتات كانت تقبع يف االقبية الرطبة،
وترميمها وانقاذها وتصويرها باعىل التقنيات،
ها هي اآلن يف متناول الجمهور عرب موقع
انرتنت خاص.
ما مي ّيز مجموعة الوزارة شموليتها ،اذ تضم
اعامال لكل اسامء املحرتف اللبناين .لذلك فهي
تروي للزائر تاريخ الحركة التشكيلية الحديثة.
يف مبادرة محمودة ،اطلقت الوزارة الشهر
املايض "املتحف الوطني االفرتايض للفن
الحديث" .خطوة مهمة ،حيث وضعت

مقتنياتها من اللوحات التي تحمل توقيع
فنانني لبنانيني روادا ومعارصين يف متناول
الجمهور .كل ذلك عرب موقع الكرتوين ميكن
تص ّفحه والتمتع بروائع التشكيل والرسم.
ال شك يف ان الحفاظ عىل الفنون املحلية هو
دأب الحضارات التي تريد البقاء واملراكمة
عىل منجزها والبناء عليه .لذلك ،من الطبيعي
حفظ الرتاث الفني واالرث الثقايف وحاميته
من التشويه والخراب .خراب قد يأيت بفعل

 800لوحة متاحة
للجميع ،مع اقامة معارض
دورية للفنانني الشباب

الطبيعة والزمن ،ال االنسان يف بعض االحيان.
من هنا ،جاءت خطوة وزارة الثقافة بانشاء
"املتحف اللبناين الوطني االفرتايض للفن
الحديث" بالتعاون مع جامعة البلمند
واالكادميية اللبنانية للفنون الجميلة ـ البا.
املتحف الذي يحتضن اكرث من  800لوحة
فنية تحمل توقيع عدد كبري من التشكيليني
والرسامني اللبنانيني من املدارس واالجيال
والحقب املختلفة ،يعرضها للناس عرب موقع
الكرتوين هو .http://artmodernemv.gov.lb
ُص ِّمم املوقع خصيصا (وباكرث من لغة) ليكون
اشبه بصالة عرض فنية ،وهو يضم ايضا عددا
من امليزات الخاصة .فضال عن اسلوب العرض
القائم عىل "زيارة افرتاضية" ،هناك مقاطع
فيديو وثائقية تحيك قصة الرسامني التي تعرض
اعاملهم وتع ّرف عنهم وعن اهميتهم .يضاف
اىل كل هذا ان الوزارة كانت قد اعلنت ان
املتحف الذي سيكون مفتوحا عىل نحو دائم
امام الزوار االلكرتونيني ،سيقيم معرضا للفنانني
اللبنانيني الشباب كل ثالثة اشهر .بطبيعة
الحالُ ،خ ِّصصت للثقافة الحديثة (االنرتنت
والهواتف الذكية) حصة كبرية يف املرشوع،
اذ شهد االخري اطالق "تطبيق (متوافق مع

االندرويد واالبل) ميكن الدخول منه اىل
املتحف ومشاهدة اللوحات ،فضال عن متابعة
انشطة املتحف وبرمجته ومعارضه اوال باول.
وكانت وزارة الثقافة اطلقت املتحف االفرتايض
ضمن مؤمتر صحايف يف متحف "قرص رسسق"
يف بريوت ،كاشفة عرب الوزير ان املتحف
سيفتتح يف الوقت نفسه يف عدد من العواصم
العاملية :بوينس ايرس (االرجنتني) ،لندن
(بريطانيا) ،روما (ايطاليا) ،باريس (فرنسا)
فضال عن مدن اخرى يف العامل .ورشح الوزير
عريجي عددا من الخطوات التي يقوم عليها
املرشوع باكمله ،مؤكدا عىل الرشاكة بني
الوزارة كقطاع عام ،والقطاع الخاص باطيافه
من جامعات وجمعيات ورشكات وافراد،
مشددا عىل الدور "خصوصا يف ميدان الثقافة
التي هي بالفعل امليدان االول لتفاعل تعاون
كهذا ،باعتبار ان وزارة الثقافة ال تصنع الثقافة،
بل تواكبها وتشجعها وتجد االطار االنسب
لنموها" .واكد انه حني توىل الوزارة اكتشف
"كنزا" من اللوحات واملنحوتات القيمة ،ولكن
ويا لالسف ،املهملة او املحفوظة بطريقة غري
سليمة .ما دفع صوب اتخاذ اجراءات عدة
لحامية هذه اللوحات ،ووضعها يف متناول
الجمهور املتعطش اىل رؤية فنونه ومحرتفه
التشكييل املحيل.
وكان ان بدأت الوزارة تلك الخطوات بوضع
جردة علمية وشفافة لالعامل ،ليس فقط
للتعداد ولكن لتقييم حالها ايضا .بعد ذلك،
متت اعادة تأهيل املستودع املركزي الخاص
بالوزارة وفق اعىل املعايري يف هذا املضامر.
اخريا ،جاءت خطوة ترميم اللوحات بالتعاون
مع جمعية  .Appealيف موازاة ذلك ،نوى
القامئون عىل الوزارة عرض هذه املجموعة
القيمة ووضعها يف متناول الجمهور يف لبنان
واالغرتاب ،عرب استعامل التقنيات الحديثة،
فانشأوا املتحف االفرتايض بالتعاون مع
خصص "غرفة
جامعتي البلمند والبا .عىل ان ُت َّ
افرتاضية" يف املتحف االفرتايض ـ كام يف كل
املتاحف التقليدية  -الستضافة مجموعات
فنية خاصة للفنانني الشباب ،ضمن وترية زمنية
معينة اي ثالثة اشهر لعرض مجموعة خاصة
معينة ،ومن بعدها ثالثة اشهر لعرض مجموعة
لفنان او فنانة من الشباب .الهدف من

نقطة على السطر

الفن روح األمة
اخريا افتتحت وزارة الثقافة اللبنانية بارشاف الوزير رميون عريجي املتحف الوطني
االفرتايض للفن اللبناين .هذا املرشوع الذي انطلق منذ سنوات طويلةُ ،أنجز الشهر
املايض ،وجرى اطالقه رسميا .اصبحت كل هذه الرثوات الفنية املكدسة يف اقبية
الوزارة منذ عقود يف متناول الشعب .نتحدث هنا عن قرابة  800عمل بني منحوتة
ولوحة الجيال من الفنانني اللبنانيني ،بدءا بجيل املعلمني والرواد ،تحديدا يف مدرسة
الفن الحديث .هذه املجموعة الفريدة تع ّرض بعض قطعها الرضار يف السابق بسبب
االهامل وطريقة الحفظ االعتباطية وغري العلمية .هناك َمن يتحدث عن اعامل
«ضائعة» ،االمر الذي يسهل تصديقه ،امنا يصعب اثباته نظرا اىل غياب آليات التسجيل
والتصنيف والحفظ (خالل بعض الحقبات) التي يفرتض بأي مؤسسة رسمية اعتامدها.
كام هو معروف ،تراكمت هذه التحف التشكيلية عىل مر العقود ،بحكم سياسة
االقتناء التي اعتمدتها وزارة الثقافة دعام للفن ،اضافة اىل تركات مختلفة .وكان
يفرتض ان يضمها متحف وطني للفنون الحديثة واملعارصة ،اسوة بسائر االمم التي
تعرف ان االبداع جزء اسايس من هويتها الحضارية .هذا مل يتم حتى اليوم ،وان كنا
نطالب يف املستقبل بإنشاء متحف حقيقي يحتضن هذه املجموعة التي تعترب ثروة
وطنية فعلية ،وتغذيتها ،والرتويج لها ،عربيا وعامليا ،وتبادل بعض قطعها مع متاحف
مهمة ،وفتح مجاالت البحث والدراسة امام الجامعيني والفنانني الشباب الخ...
اليوم بات يف وسع كل منا ان يطلع عىل هذه القطع ،ويغوص يف تفاصيلها ،بفضل
«سحر» التكنولوجيا واالنرتنت والعامل االفرتايض .تكفي لذلك زيارة املوقع الذي خصصته
وزارة الثقافة لهذا املتحف .وهي خطوة حضارية رائدة ،تعتمدها مؤسسات رصينة،
ومتاحف مكرسة عامليا .لكنها بالنسبة اىل كثريين خطوة اوىل فقط ،يجب ان تفيض يف
نهاية املطاف اىل افتتاح متحف حقيقي .هناك يف بريوت حاليا (ويف بريوت وحدها ويا
لالسف عىل حساب املدن والجهات املختلفة) مشاريع يجري العمل عليها لبناء اربعة
متاحف للفن الحديث واملعارص ،معظمها عىل اساس مبادرات خاصة بدعم مؤسسات
اجنبية .يحق لنا ان نطالب مبتحف خامس يكون ملك الدولة اللبنانية ،ويقوم عىل
سياسة بحث وتجميع واقتناء منهجية ،تسند اىل كبار االختصاصيني ،وتشمل كل اجيال
الفن اللبناين (ورمبا بعض الفن العريب الذي احتضنته بريوت) :من جيل املؤسسني
اىل احدث اجيال الفن املعارص .هذه االجيال التي ادخلت اىل لغتها تقنيات الفيديو
والتجهيز وغري ذلك من مفردات حركية «مت ّردت» عىل اللوحة النمطية كام نشأنا عليها.
هل هذا طموح مبالغ فيه ،او مطلب يف غري مكانه؟ ال نظن! كام ان الدولة مسؤولة
عن الصحة والرتبية والبنى التحتية والخدمات االجتامعية وضبط اللعبة السياسية
واالقتصادية ،وحامية الحدود ،وتأمني أمن املواطنني واملقيمني والزوار ،وسالمتهم...
هي كذلك مسؤولة عن النهضة الثقافية والعلمية والفنية ،وعن نرش الذوق والخيال
واالبداع بني الناس.
الفن هو روح االمة ،و َمن منا يريد ان يكون جسدا بال روح؟ كذلك ال ميكن أن نقبل
بوطن بال ثقافة .الفنون الجميلة منذ ايام مصطفى فروخ وعمر االنيس وقيرص الجميل
وجورج قرم وصليبا الدويهي جزء من هوية لبنان.
لندافع عن هذه الهوية ،كام ندافع عن العدالة والسيادة والسلم االهيل واالمن
والحرية.

سمري مراد
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محمد الرواس.

ذلك القاء الضوء عىل ما يختزنه لبنان من
مجموعات فنية قيمة ،وبالنسبة اىل الفنانني
الشباب خلق منصة تساعدهم عىل نرش فنهم
وابداعهم متاشيا مع اهداف وزارة الثقافة
القاضية بتشجيع املواهب.
املجموعة االوىل التي يستضيفها املتحف
(باالضافة اىل مجموعته الدامئة الخاصة بالوزارة
بالتأكيد) ،هي مجموعة الرسام جورج داود
قرم ( 1896ـ  )1971الذي يعترب من الفنانني
الطليعيني ،قدّم مساهامت واضحة وحاسمة
يف املحرتف اللبناين ،لكنها مل تخرج من عباءة
والده .فوالده داود قرم هو احد رواد هذا
املحرتف ،وكان اول من ذهب من لبنان اىل
اوروبا عام  1874لدراسة فن الرسم التشكييل.
يضم املتحف االفرتايض اكرث من  800لوحة
لفنانني لبنانيني من االجيال املتعاقبة (من
مقتنيات وزارة الثقافة عرب االزمنة) ،فنجد
اسامء كبرية من الرواد الذين وضعوا اللبنة
االوىل لهذا املحرتف وصوال اىل االجيال الالحقة
واملعارصة .هناك لوحات لحليم جرداق ،ايتيل
عدنان ،جان خليفة ،جميل مالعب ،ايفيت
اشقر ،محمد الرواس ،حسني مايض ،بول
غرياغوسيان ،رفيق رشف ،سعيد ا .عقل ،اييل
كنعان ،جربان خليل جربان.
تبدأ الرحلة االفرتاضية من الصفحة االوىل
للموقع حيث يقع املشاهد /الزائر عىل رسالة
تشري اىل "زيارة افرتاضية" .هنا تبدأ الرحلة داخل
الفن اللبناين عرب اعوامه املتعاقبة ،فيشاهد
الزائر اللوحات االوىل للفن اللبناين ،مثل لوحة
"االمرية نسب" ( )1902لخليل صليبي الذي
يعج من رواد الفن الحديث يف لبنان و العامل
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حسني مايض.

العريب واحد اقدم الفنانني الحداثيني يف لبنان.
وكام نعلم ،كانت من عادات االمراء آنذاك
(بحكم عدم توافر طريقة للتصوير سوى
الرسم) ان يطلبوا من الرسامني تخليد صورهم
وحفظها .كذلك ،نجد لوحة مامثلة ليوسف
بك كرم ( )1939بتوقيع الرسام مصطفى فروخ
الذي خ ّلد الطبيعة اللبنانية برسوماته ويع ّد بني
رواد الفن اللبناين الحديث .بعد ذلك ،ينتقل
الزائر اىل مرحلة االعوام  ،1980-1960فنجد
لوحات بورتريه لبول غرياغوسيان ،او "اسطح"
( )1973ملحمد الرواس ،او مجموعة من
اللوحات الصغرية لحليم جرداق .كام نشاهد
لوحة "رجال نبالء" ( )1972لحسني مايض،
و"جنويب" ( )1979لناظم عرياين حيث يظهر
فيها وجه لرجل جنويب باسلوب عرياين الخاص
يف الرسم .وتأيت لوحة عارف الريس "تحية
للمناضلني الفلسطينني" ( )1971موحية للغاية
من خالل الوجه الصارخ فيها ،كذلك لوحة
"الطائر" ( )1970ملوىس طيبا من دون ان ننىس
بالطبع لوحات كثرية بال عنوان لفنانني معروفني
امثال عارف الريس ،جان خليفة ،موىس طيبا،
حسني مايض ،منري نجم وسواهم.
بعد ذلك ،ينتقل الزائر اىل املرحلة التي تليها ،اي
ما بعد عام  ،1980وهي املرحلة التي شهدت
تحوال جديدا يف الفن والرسم اللبنانيني .نجد
رائعة جوليانا ساروفيم "وردة الليل" (،)1988
و"متوج" ( )1987لبول غرياغوسيان ،فضال عن
"بوصلة بريوت" ( )1981لجميل مالعب حيث
يبدو عمله عىل االلوان واضحا ،اذ ال الوان فيها
ابدا بخالف االبيض واالسود .ميكن مطالعة لوحة
"السحر" (او التميمة  )1992ملحمد الرواس

التي ميزج فيها عددا كبريا من الصور ليعطي
ايحاء بافكار متناقضة ومتعددة ،وهو ما يفعله
ايضا يف لوحة اخرى بعنوان "الروح والجسد"
( )1996حيث يخلط صورا مختلفة لخلق ما
يريده لدى مشاهده .اما امني الباشا يف لوحته
"مشهد الربيع" ( ،)1998فيقدّم الوانا متعاقبة
يف ج ٍو ربيعي اقرب اىل التكعيبي ،وتأيت لوحة
"جامل" للور غر ّيب ذات رونق خاص يجعلها
اقرب اىل االيقونة منها اىل اللوحة .اما اوديل
مظلوم ( )1942التي تتلمذت يف محرتف جورج
قرم وجان بيار بالنش وجورج سري يف بريوت،
فرنى عمال لها بعنوان "وجوه ،صور" ميثل لقاء
عائليا ،فيام يقارب رفيق رشف عرب "عنرت وعبلة"
( )1995القصص الحكواتية واسلوبها الرسمي.
بدوره ،يعطي امني الباشا "امرأة وطائر" ()1990
احساسا باالختالف ،وهو ذات الشعور الذي
تسببه لوحته االخرى "حوار اصائص الزهور
الثالث" ( ،)2001فيام يسيطر اللون االحمر
عىل لوحة ايفيت اشقر (من دون عنوان) .وتأيت
يوم خريفي" ( )1995لشوقي شومان
لوحة "يف ٍ
اشبه بتأمل يف مشهد املطر عىل االرض يف يوم
خريفي .اما "صفاء الذاكرة" ( )1998لشفيق
عبود ،فتعطي مزاجا آخر مع بعد لوين مختلف.
يف اختصار ،هي تجربة رائدة ومهمة يف
الحفاظ عىل االرث الثقايف والحضاري للمحرتف
التشكييل اللبناين .بهذه الطريقةُ ،تحفظ
اللوحات بشكل او بآخر من التلف او الضياع،
ومجرد وجودها امام املشاهدين وان افرتاضيا،
مينت الصالت مع تاريخهم الثقايف والفني ،ويريب
االجيال اآلتية عىل تذوق الفن وتقديره.
س .م
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أمكنة الثقافة

سمير مراد

ّ
المصور"
المراسل الذي إستقال من الحروب ليفتتح "دار

يرى صورة لجثة مع الخرب ،سيقلب الجريدة
توا ،ولن يتوقف عندها النها مؤذية خصوصا
اذا كنت تتوجه اىل القارئ الغريب .انا اريد
من هذا القارئ ان يتم ّهل ويقرأ الخرب ،ونرش
صورة فيها جثث واعضاء ممزقة ودم ال يخدم
القضية بل ّ
يرض بها .وانا التقطت صورا كثرية
من هذا النوع ،لكنها يف ارشيفي وال انرشها.

رمزي حيدر :ليس للعني ذاكرة في هذا الزمن

الكل يعرف رمزي حيدر ،خصوصا بني االعالميني واهل الصحافة .لسنوات طويلة
عرفناه عىل الجبهات ،يف اتون حرب اهلية ال نحب استعادتها .كان يحمل كامرياته
ومييض اىل الجبهات وخطوط النار كام يفعل املحاربون .عمل لصالح وكاالت عاملية،
و ّثق "عناقيد الغضب" ووصل اىل العاملية .مارس عشقه للتصوير الفوتوغرايف تحت
ضغط الحدث
رمزي حيدر شاهد ببساطة .ريبورتاجي وتوثيقي،
ال يستطيع ان يشطح اىل الفن والتجريب .طوال
تلك السنوات الصعبة كان لديه الوقت الكايف
للتأمل يف مهنته وادواته .وذات يوم انسحب
من الجبهة .اخذ معداته ،واسس مركزا فنيا
وتربويا وقرر ان ينقل حب مهنته واصولها اىل
اآلخرين .اىل امله ّمشني والصغار والنساء تحديدا،
فالكامريا يف نظره طريق اىل التحرر ووعي الذات
والكرامة االنسانية.
ال يحب رمزي حيدر ( )1955التحدث عن
الحرب .تحاول عبثا ان تستدرجه للتحدث
عن "افضل" صورة التقطها من احد امليادين
امللتهبة ،ليجيب بشكل قاطع :الحرب هي
الحرب ،وهي ليست جميلة .خرب الحروب
ومشاهد املوت والقتل املتبادل منذ مراهقته
عىل خط التامس الشياح /عني الرمانة .وكام
دفعته الحرب اىل اكتشاف موهبة التصوير
لديه ،جعلته ايضا يرتك مهنته يف "وكالة
الصحافة الفرنسية" لتأسيس "دار املص ّور" عام
 .2010لكن بني هذين الزمنني ،عايش هذا
املص ّور املغامر حروبا كثرية ،وص ّور ميادين
كثرية ،ورأى معاناة ممتدة من لبنان اىل
العراق ،واقرتب من الناس ،كل الناس ،الذين
كانوا وحدهم ابطال صورته بال منازع.
بدأ مسريته عام  1979يف مجلة "بريوت املساء"،
ثم وكالة "يو .يب .اي" ،فوكالة "غاما" للصورة،
ثم "رويرتز" .بعد ذلك ،جاءت تجربته الطويلة
مع "وكالة الصحافة الفرنسية" استمرت من
عام  1987حتى  2010حني ترك كل يشء ،وقرر
تأسيس مرشوعه "دار املصور" يف شارع الوردية
(الحمرا).

■ يف البدء ،كيف بدأت رحلتك يف عامل الصورة
واالحرتاف؟
□ الصورة تخلق مع االنسان اصال .خالل
تجربتي ،اكتشفت انه ال ميكنك تعليم احد هذه
املهنة ،بل ينبغي ان يكون هو مص ّورا بالفطرة
واملوهبة .من خالل تجربتي يف التعليم وتجربتي
الحياتية مع مصورين بعضهم قد تخرج يف
جامعات يف امريكا او يف جامعات خاصة يف لبنان،
تتع ّلم ان تكتشف املص ّور الحقيقي من مجرد
نظرة اليه ،من طريقة حمله للكامريا ،واهتاممه
بالصورة.
■ كيف اكتشفت انت موهبتك للصورة؟
□ الحرب كانت السبب .كنت اسكن بالقرب
من خط التامس عني الرمانة /الشياح ،وانظر
اىل حركة املقاتلني .كنت قريبا منهم ،لكنني مل
اكن متحمسا للحرب .كان هناك مسؤول يف
احد االحزاب يدعى ابو امني تويف قبل اشهر
فقط .كان ال يعرف القراءة ،لكنه كان يطلب
جريدة "املح ّرر" كل يوم ،يك يقرأها له احدهم.
كانت تلفته الصورة التي تنرش مع الخرب ،وكان
يقدّر اهمية الخرب من الصورة املرافقة له .من

الحرب دفعتني الى
"دار املصوّ ر" واالعتناء
بالفئات املهمّ شة
كاالطفال والنساء

هنا ،بدأ اهتاممي بالصورة ،وخضعت لدورة يف
املغرب مل اكملها ،بل رجعت اىل بريوت لتوثيق
الحرب والتقاط صورها .وقتها ،مل تكن هناك
معاهد تع ّلم التصوير ،فتعلمته من املامرسة يف
املقام االول.
■ خضت تجربة محرتفة كمص ّور حريب من
"عناقيد الغضب" ( )1996اىل "حرب متوز"
( )2006يف لبنان ،وحرب التشاد (،)1983
واليمن ( ،)1985وحرب الخليج (،)1990
ودارفور وبغداد ،ماذا يتعلم املصور خالل
هذه الحروب؟ وماذا يخرس ايضا؟ وما مدى
اهمية الصورة يف الحرب؟
□ الحرب جعلتني اكرث انسانية ،لكنها ايضا
بددت عمري .ما اقوم به حاليا يف "دار
املصور" هو عصارة تجربة  30سنة يف عامل
التصوير .رأيت اناسا كثريين تأذوا يف الحروب
اكانوا يف لبنان او العراق او غريهام .الحرب
هي الحرب تحصد الضحايا ،وتدمر البنى
االجتامعية والتحتية والبيئية اينام كان .نتيجة
لكل هذه املعايشات ،وصلت اىل نقطة مل
استطع فيها تح ّمل املزيد من الحروب .هذا
ما دفعني اىل تبني قضايا وشؤون اكرث صلة
بضحايا الحروب كاالطفال ،والتنمية والبيئة،
واالنسان ،والفئات املهمشة يف املجتمع.
وضعتني تجربتي امام مسؤولية التفكري يف
ما ميكنني فعله واملساهمة فيه .فالصور
التي التقطتها مراهنا عىل انها ستلعب دورا
يف تغيري الواقع وشكل الرصاع يف املنطقة،
مل تفعل ذلك ويا لالسف .رمبا قبل عرشين
سنة ،كان ميكنها ان تساهم يف التغيري ،لكن
االمر تغري خالل السنوات العرشين االخرية.
مع التطور التكنولوجي وثورة االتصاالت ،مل
يعد هناك ما يسمى ذاكرة الصورة .انتهت
هذه الذاكرة نتيجة هذه الثورة .ميكنك االن
ان تلج الفايسبوك ،وتقع عىل مئات الصور.
فاي صورة ستعلق يف الذاكرة؟ لن تعلق اي

رمزي حيدر يف مركزه الذي صار بيتا للمص ّورين.

واحدة اطالقا .لهذا السبب ،اعتقد ان قيمة
الصورة الفعلية انتهت ،ويحتاج االمر اىل
وقت طويل العادة استعادة هذه القيمة.
بسبب هذا االقتناع ،قررت ان اترك "وكالة
الصحافة الفرنسية" واتف ّرغ ملرشوعي "دار
املص ّور" ،خصوصا وانني رأيت ماذا حصل
لغريي ،وكيف مات مص ّورون يف الحرب،
وكيف انا نفيس تع ّرضت الصابة يف كتفي.
لذا ،قررت ان اتف ّرغ للدار وتحقيق املشاريع
التي مل اكن املك الوقت النجازها يف الحرب
اي االهتامم بامله ّمشني واالطفال املنسيني.
دعيت املص ّورين الذين عملوا عقودا يف
هذه املهنة ،والناس ال يعرفونهم اال من
خالل صورة لهم نرشت يف الجريدة ،اىل
عرض صورهم املنسية يف الدار ،كام دعيت
كل الشباب والناس الذين ميلكون افكارا ان
يأتوا ملشاركتها مع اآلخرين يك نخلق نقاشا
بيننا وبني املتلقي ،وايجاد فسحة للحوار بني
املصورين والناس ،وبني املصورين انفسهم.
ال ميكنني الجزم بان تجربة "دار املصور"
كانت ناجحة مئة يف املئة ،لكنها اخذت شكال
وفرضت مكانتها يف املدينة .اتينا مبصورين

ومتخصصيني من فرنسا واسبانيا والعراق
والبحرين واشهر وكاالت التصوير يف العامل،
واستضفناهم يف الدار واقمنا لقاءات وورش
عمل معهم و عرضوا اعاملهم ايضا .حاليا
نبحث يف امكان تأسيس "دار املص ّور" يف
عامن يكون ملتقى للمصورين واقامة شبكة
تواصل وتعاون بيننا.
■ ما العنارص التي تهمك خالل التقاط
الصورة؟
□ خالل التقاط الصورة ،افكر يف كيفية ان
اخدم االنسان ،ال السلطة .انا اكره السلطة.
فصوري هي تاريخي ،وسيحاسبني عليها
الناس بعد سنوات .اذا كانت صوريت ال تخدم
قضية انسانية وال تحوي برشا ،فلست مهتام
بالتقاطها .البرش والناس هم بوصلتي.
■ رغم انك غطيت هذا الكم من الحروب،
اال ان صورتك تخلو مثال من صور القتىل
والجثث والدم؟
□ اجل ،وانا ضد صور الجثث التي نراها
هذه االيام ،فهي ال تخدم قضيتك اطالقا .من

■ اسست "دار املص ّور" .ما هي مشاريع هذه
الدار وما الذي انجزته حتى اليوم؟
□ صحيح ان هناك نقابة للمصورين يف لبنان،
لكنها ال تقدم فسحة ومساحة للقاء والحوار
والتواصل بني املصورين" .دار املصور" عبارة
عن مركز يجمع بني املحرتف والهاوي النه مل
يعد ميكنك يف هذا الزمن التفريق بني املصور
املحرتف والهاوي .انه عرص املواطن الصحايف
واملص ّور .وكام اسلفت ،نع ّلم تقنيات التصوير
للفئات االكرث تهميشا يف املجتمع .مثال،
اقمنا ورشا تدريبية يف التصوير الفوتوغرايف
استمرت ملدة سنة ( )2013-2012داخل
سجن بربر الخازن يف بريوت .هدف املرشوع
اىل تطوير مهارات السجينات ومتكينهن
من مهارة تساعدهن عىل ايجاد عمل بعد
اطالقهن ،ما يساهم يف عملية اندماجهن يف
املجتمع .كام اقمنا ورشا مع املصابني بفريوس
االيدز راحوا يص ّورون كيفية تعامل املجتمع
معهم ،وورشا اخرى مع املكفوفني ص ّوروا لنا
كيف يرون االشياء من داخلهم .اقمنا ورشا
لتمكني اطفال سوريني نازحني من تصوير
الحياة حولهم .كذلك ،اطلقنا مهرجان "ذاكرة"
للصورة عام  2007الذي يجمع املصورين
والصحافيني والفنانني واملتطوعني يف ورش مع
اطفال املخيامت الفلسطينية يف لبنان .اليوم،
نحن يف صدد تدريب شبان دون الـ 18اتني
من املناطق اللبنانية ومن املخيامت بهدف
تعليمهم مهارات التصوير ،وكتابة وتحرير
االخبار وكالم الصور ،واستعامل وسائل
التواصل االجتامعي .يرمي املرشوع ايضا
اىل تشجيع الحوار بني املجتمعات املختلفة
يف بريوت واكتساب الخربات يف التصوير
الصحايف والوثائقي ،تساعد عىل نقل صورة
وواقع هذه املجتمعات.
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كتاب الشهر
رصد إستراتيجيات العدو… من فمك أدينك

حني ه ّزت املقاومة العقيدة األمنية إلسرائيل

يش ّكل "العقيدة االمنية االرسائيلية وحروب ارسائيل يف العقد االخري" ،اضافة مهمة اىل
املكتبة العربية .يضم الكتاب بني دفتيه مختارات مع ّربة بدقة من مقاالت ودراسات
نرشت يف الصحف العربية بقلم جرناالت وباحثني وخرباء عسكريني واختصاصيني عىل
دراية واسعة مبجريات االسرتاتيجيات الحربية والعسكرية للعدو
اذا كان التمعن يف هذه املادة املهمة
والخطرية خطوة اساسية ندين بها لـ"مؤسسة
الدراسات الفلسطينية" يف بريوت ،عىل
طريق تكوين وعي وطني لجوهر املواجهة
مع الكيان الصهيوين ،فرمبا نستخلص منها
ايضا ان االوان آن لبناء منظومة متكاملة
للفكر االسرتاتيجي العريب.
منذ تأسيسها يف بريوت عام  ،1963تدأب
"مؤسسة الدراسات الفلسطينية" عىل
التوثيق والبحث العلمي يف جوانب القضية
الفلسطينية والرصاع العريب ـ االرسائييل.
آخر اصدارتها يحمل عنوان "العقيدة االمنية
االرسائيلية وحروب ارسائيل يف العقد االخري
ـ دراسات لجرناالت وباحثني كبار" (ارشاف
وتحرير احمد خليفة ،اعداد رندة حيدر).
تنبع اهمية هذا الكتاب من انه يجمع
مختارات من مقاالت ودراسات نرشت يف
الصحف العربية بقلم جرناالت وباحثني
وضباط واختصاصيني من بينهم هم يواف
جيلبري (مؤرخ تاريخ الجيش االرسائييل)،
وعاموس يادلني (رئيس "معهد االمن
القومي") .قسم الكتاب اىل قسمني ،االول
مخصص للدراسات ،والثاين للمقاالت .اال ان
ج ّله يدور حول العقيدة االمنية االرسائيلية،
والتعديالت التي اجريت عليها اثر حروب
الجيش االرسائييل ضد لبنان وغزة يف العقد
االخري ،واالخطار والتحديات الراهنة التي
تواجهها الدولة العربية.
لعل ما جاء يف هذا الكتاب عن العقيدة
االمنية يؤكد مرة اخرى اهمية انتصار متوز
 .2006لقد شنت ارسائيل حربها الدموية
عىل لبنان لتمنى بخسارة فادحة رغم االرضار

البرشية واملادية التي احدثتها يف لبنان
عىل مدى  33يوما من العدوان .اذ يجمع
الباحثون يف الكتاب عىل ان النداءات تعالت
لتغيري العقيدة االمنية بعد هذا العدوان
الذي ش ّكل مفرتقا حاسام يف تاريخ الرصاع
العريب ـ االرسائييل ،وكان صفعة قوية لجيش
العدو وغطرسته وثقته بأنه عيص عىل اي
هزمية.
يف دراسته "رضورة اعادة صوغ عقيدة
ارسائيل االمنية" ،ينكب رئيس "معهد
السياسة واالسرتاتيجيا" يف الكيان العربي
اليكس مينتس والكولونيل االرسائييل
املتقاعد ورئيس املعهد شاؤول شاي عىل
تفنيد العقيدة االمنية االرسائيلية ،خالصني
اىل رضورة تغيريها .هذه العقيدة االمنية
التي صاغها رئيس الحكومة ووزير الدفاع
دافيد بن غوريون يف مطلع الخمسينات
مل تتغري حتى عدوان متوز  .2006تقوم
املرتكزات االساسية لهذه العقيدة عىل تعزيز
قوة الردع ،ونقل املعركة اىل خارج ارض
ارسائيل يف حال اندالع الحرب ،وتدمري قوات
الطرف املقابل ،واحتالل مناطق والبقاء فيها
حتى تحقيق مكاسب سياسية ،وشن هجوم

"عقيدة الضاحية"
تقضي بالرد على اي هجوم
بحرب شاملة ووحشية

استباقي او حرب وقائية يف حال نشوء خطر
عىل الكيان ،واللجوء اىل السالح النووي يف
املصاف االخري.
اما عىل صعيد بنية الجيش ،فارتكزت
العقيدة عىل جيش نظامي محرتف
وصغري ،وقوات احتياط كبرية ،وقوات
جوية ،وقوات مدرعة ،واجهزة استخبارات
عالية الكفاية وفق ما يورد يواف جيلبري
(مؤرخ تاريخ الجيش االرسائييل) يف دراسته
"العقيدة االمنية ومكانة الجيش يف املجتمع
االرسائييل" .يرجع جيلبري هذه املرتكزت
التي املت العقيدة االمنية اىل معطيات جيو
سياسية كانت سائدة يف اواخر عام 1948
منها صعوبة الدفاع عن الحدود ،ووجود
معظم السكان واملرافق الحيوية يف مرمى
مدفعية املقاومني ،ومحدودية املوارد املالية
والبرشية يومها .اال ان هذه املعطيات تغريت
تغرياً كلياً مع احتالالت حرب حزيران 1967
التي "منحت ارسائيل العمق االسرتاتيجي
الذي كانت تبحث عنه" ،وتوقيع اتفاق
سالم مع مرص واالردن ،ما ضمن حدودا
هادئة ،وتعاظم املوارد البرشية واملالية
يف الكيان العربي نتيجة الهجرة والزيادة
السكانية واملساعدات املالية الضخمة التي
قدمتها الواليات املتحدة االمريكية واملانيا
ويهود العامل ،والتقدم التكنولوجي والعلمي،
خصوصا يف مجال الصناعة الحربية ،والتعاون
االرسائييل العسكري واملناورات املشرتكة مع
دول عظمى ،اىل جانب الخربة التي اكتسبتها
ارسائيل من حروب املايض .ورغم انه جرت
محاوالت لتحديث العقيدة االمنية منذ ذلك
الوقت ،اال ان صفعة حرب لبنان 2006
هي التي دفعت كبار جرناالت ارسائيل اىل
الخروج والدعوة اىل تغيري العقيدة جذريا.
صحيح ان ارسائيل كبدت لبنان خسائر
مادية وبرشية مهولة ،اال انها مل تحقق
اهدافها من العدوان عىل رأسها القضاء عىل

"حزب الله" او تدمري قياداته ،وال يف انهاء
الحرب برسعة ،فقد استمرت  33يوما ،ومل
تنجح القوات الربية االرسائيلية يف ابقاء
املعركة داخل لبنان .االهم من كل ذلك
يف تلك الحرب هو تع ّرض الجبهة الداخلية
املدنية االرسائيلية للمرة االوىل يف تاريخ
الحروب االرسائيلية ـ العربية لقصف مكثف
بالصواريخ وتكبدها خسائر مادية وبرشية.
نتيجة لذلك ،استعجلت ارسائيل وقف اطالق
النار خوفا من التعرض للمزيد من الخسائر.
هذه الهزمية ادت اىل زعزعة بقادة عسكريني
وسياسيني كبار يف ارسائيل ،يف موازاة تشكيل
لجان تتألف من اختصاصيني انكبوا عىل
دراسة نقاط الضعف يف العقيدة االمنية.
لعل نقطة الضعف االوىل التي وجدوها يف
هذه العقيدة كانت ارتكازها عىل الهجوم،
من دون إيالء اي اهمية لعنرص الدفاع .لذا،
ادخل مكون الدفاع اىل العقيدة ،وتأ ّلف من
الدفاع السلبي الذي يشبه عمل "الدفاع
املدين" الذي يقوم عىل توعية املواطنني
يف اوقات الحروب واقرتاب الصواريخ من
اماكن وجودهم ،وتهيئة املالجئ وفق ما
يورد حيليك سوفري (الباحث يف "معهد
ابحاث االمن القومي") يف دراسته "مبادئ
الدفاع السلبي يف مواجهة التهديدات عىل
الجبهة الداخلية" .يف موازاة ذلك ،هناك
"الدفاع الفعال" الذي يقيض بتملك وسائل
اعرتاض الصواريخ والقذائف الصاروخية
(بدعم سخي من الواليات املتحدة) بواسطة
القبة الحديدية التي استحدثت عام ،2011
وتتميز بقدرتها عىل تحديد مكان سقوط
الصاروخ املهاجم بدقة عالية ،واعرتاض
الصواريخ القصرية ،وامتالك العصا السحرية
العرتاض الصواريخ املتوسطة املدى ،وحيتس
 2وحيتس  3العرتاض الصواريخ البالستية.
واخريا ،من دروس حروب متوز  2006كان
اعادة االعتبار اىل دور القوات الربية التي
كان اداؤها مخزياً يف الحرب بسبب ثقة
العدو بأن سالح الطريان قادر عىل حامية
الجبهة الداخلية ،فأعيد تنظيمها وتأهيلها
وتسليحها ،مع ادخال تحسينات عىل دبابات
املريكافا.

غالف الكتاب.

االخطر واالكرث وحشية من كل هذا كان
استحداث ما س ّمي "عقيدة الضاحية" بعد
سنتني عىل حرب متوز .اذ كشف رئيس شعبة
العمليات خالل الحرب غادي آيزنكوت ان
هذه الخطة اقرتها القيادة السياسية االمنية
العليا للتطبيق يف الحروب املستقبلية .تقوم
هذه الخطة عىل الرد عىل اي "اعتداء" بقوة
غري متكافئة والتسبب بدمار بالغ ،كام الرد
عىل اي اعتداء محتمل من "حزب الله"
بالتصويب عىل الحكومة اللبنانية وتدمري
البنى التحتية للبنان ،وتعميم الهجوم عىل
كل االرايض اللبنانية وتصفية الجيش اللبناين".
بالفعل ،طبقت ارسائيل "عقيدة الضاحية"
يف حروبها الثالث عىل غزة ( 2008ـ  2012ـ
 .)2014خالل هذه الحروب ،برزت ايضا ثالثة
مصطلحات يف العقيدة االمنية االرسائيلية
هيّ " :
يك الوعي" (ظهر ابان انتفاضة االقىص
عام  2001/2000ثم استند الحقا اىل "عقيدة
الضاحية") ،و"جز العشب" ،و"نهج هنيبعل".
االول الذي ابتدعه موشيه يعلون وزير
الدفاع الحايل يقيض بتوجيه رضبات
قاسمة اىل املقاومة الفلسطينية املسلحة
والسكان املدنيني عىل السواء ،لجعلهام
يدركان ان عواقب املقاومة وخيمة وان من

املستحيل الحاق هزمية بارسائيل .اما الثاين
فيقيض برضورة شن عدوان كلام ازدادت
قدرات املقاومة القتالية وبخاصة ترسانتها
الصاروخية .اخريا يأيت املصطلح الثالث الذي
يوجب القائد املحيل عىل وقف اي عملية
خطف لجندي إرسائييل بأي مثن ،ولو ادى
ذلك اىل مقتل الجندي نفسه .اال انه وفق
املعلق العسكري بن يشاي (مقالته "من اجل
تحقيق هدوء طويل االمد يف غزة؟") ،فإن هذه
الخطط الجديدة مل تثبت فاعليتها ،فـ"رغم
الحصار والضائقة االقتصادية والرضبات التي
وجهها الجيش االرسائييل ـ ورمبا بسببها ـ فإن
حامس ال تزال تسيطر عىل القطاع ،وتحظى
بتأييد جزء كبري من السكان الذين يتعلمون
منذ والدتهم كراهيتنا .اما الذراع العسكرية
لحامس ،كتائب عز الدين القسام ،فهي تظهر
بعد كل عملية عسكرية ،قدرة مذهلة عىل
النهوض وبناء قدراتها العسكرية ،وتنجح يف
تحدي الجيش االرسائييل وصوال حتى اىل
الردع يف مواجهته.
اذا ،يبدو ان جميع التحديثات يف العقيدة
االمنية االرسائيلية لن تحبط املقاومة عىل
ما يبدو ،اذ يجمع االختصاصيون يف الكتاب
عىل تعدد االخطار املحدقة بالكيان العربي،
عىل رأسها ظهور "عدو" من نوع آخر يتمثل
يف "خطر التنظيامت الالدولتية التي تحركها
ايديولوجيا اسالمية ،مثل "حزب الله" و
"حامس" ،اىل جانب خطر الربنامج النووي
االيراين ،واندالع انتفاضة جديدة مسلحة
يف الضفة الغربية ،وتغري اولويات الواليات
املتحدة تجاه الرشق االوسط وتوجهها اىل
رشق آسيا ،مع تقلص اعتامدها عىل نفط
الرشق االوسط ،وترددها يف استخدام القوة
العسكرية يف االزمات اإلقليمية .بازاء هذه
التحديات الجديدة ،يلتقي الباحثون حول
مجموعة افكار واقرتاحات يرون ان من
شأنها درء الخطر عن ارسائيل.
يف اختصار ،ما يقدّمه الكتاب اضافة مهمة
لفهم آلية تفكري العدو .خطوة رضورية
واساسية يف رحلة املقاومة صوب استئصال
هذا الجسم الرسطاين الذي يع ّد املسؤول
االول عن كل املآيس والنكبات يف منطقتنا.
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املكتبات
واجهة املكتبات
واجهة
■ قد يكون كل هذا الخراب والعنف الذي تشهده
منطقتنا يف السنوات املاضية نتيجة اهامل من
الجانب الرتبوي العريب يف املقام االول .هذا ما
يشري اليه الباحث يزيد عيىس الشورطي يف كتابه
الجديد "حل النزاعات يف الرتبية العربية" ،الصادر
عن "مركز دراسات الوحدة العربية" .يقدّم
الباحث االردين دراسة علمية تحليلية تش ّكل
مدخال الصالح تربوي عريب شامل ،يسعى اىل
اكساب االفراد والجامعات مهارات حل النزاعات
ومعارفها واتجاهاتها وقيمها ومبادئها سلميا
وبعيدا من العنف ،من اجل بناء مجتمعات سليمة تسري بخطى ثابتة عىل
طريق النمو والتطور الحضاري .يضم الكتاب عرشة فصول تقارب الرتبية عىل
حل النزاعات عرب الوساطة ،او العفو ،والرتبية عىل حقوق االنسان ،وعىل السالم،
ودور التفكري الناقد يف مسألة حل النزاعات وغريها من املناحي ذات الصلة.
■ يف كتابه "انتكاسة االنتفاضة العربية :اعراض
مرضية" ،يتوغل جيلبري االشقر يف االسباب التي
ح ّولت ما سمي "الربيع العريب" اىل خريف العرب
الذي مل يبق ومل يذ ِر .الباحث اللبناين واستاذ
دراسات التنمية والعالقات الدولية يف "معهد
الدراسات الرشقية واالفريقية" يف جامعة لندن،
يقارب قطبي الثورة املضادة املتنافسني :النظام
القديم من جهة ،ومنازعوه االصوليون من جهة
اخرى .يتمحص الكاتب يف الحوادث الحالية يف
املنطقة العربية مبنظور تاريخي .وبسبب جمعه بني االملام العلمي واملعرفة
السياسية باالوضاع االقليمية ،يخلص اىل ان املنطقة العربية لن تبلغ االستقرار
ما مل تشهد تغيريا اجتامعيا جذريا.
■ خمس سنوات مرت عىل الجرح السوري
املفتوح ،وما زال االدباء والفنانون واملخرجون
والسينامئيون يحاولون عبثا التعبري عن هول
الفاجعة وقساوتها من دون االحاطة بها عىل نحو
شامل .محاوالت كثرية برزت يف االدب والسينام
والدراما التلفزيونية قاربت زاوية معينة من هذه
الكارثة .ضمن هذا االطار تندرج رواية "الجئة
بني زوجني" ("دار اآلداب") للكاتب محمود
حسن الجاسم .االكادميي والروايئ السوري الذي
اصدر عددا من املؤلفات االكادميية والروائية ،من
بينها رواية "نزوح مريم" ،يقارب هذه املرة احوال وطنه .يحيك قصة فاطمة
التي تضطر مع ارستها اىل الهروب من ويالت الحرب والتعذيب اىل مخيم
اللجوء ،تاركة الوطن وزوجها حمزة يف وطنها الجريح .لكن هل مثة َمن يُخرج
فاطمة من قمقم اللجوء؟ ما القدر الذى انتهت اليه؟ كيف اصبحت بني زوجني
يف حياتها الجديدة؟ حكاية كل الجئ ونازح وجد نفسه عاريا من االنتامء
ومنسلخا عن جذوره ووطنه ،يف مهب االسئلة واملجهول.

■ يف روايتها الجديدة "شيطان يف نيو قرطاج"
الصادر عن "رشكة املطبوعات للتوزيع
والنرش" ،تأخذنا الروائية اللبنانية رجاء نعمه
اىل مدينتها الفاضلة .نحن يف عام  2065يف
مدينة "نيوقرطاج" ،واحة العلم والثقافة
والحضارة والفنون .لجأ اىل هذه املدينة كل
من ييد التطهّر من تاريخه .شخصيات مباض
ثقيل تتكاتف لتشييد مدينة فاضلة ،فتقع
يف عشقها .فنانون وعلامء وزعامء ارادوا
التخلص من تاريخهم ،فلجأوا اىل هذه املدينة امثال :اليسار وشهرزاد،
لودفيغ ونانيس ،كارلوس شندلرن...
■ تحت عنوان "العرب والدميوقراطية ...اين
الخلل؟" ("الدار العربية للعلوم نارشون")،
يذهب الباحث االردين عبدالله الطوالبة
اىل طرح مجموعة من االسئلة حول الواقع
العريب املترشذم واالوطان املدمرة والفوىض
واالضطرابات واالقتتال الداخيل.
يقسم الكتاب اىل اربعة فصول تبدأ بتفنيد
االسباب السياسية واالقتصادية واالجتامعية
التي اشعلت فتيل الحراكات الشعبية ،ثم
تعود اىل جذور االستبداد يف الثقافة العربية .يتوقف الفصل الثالث
عند "اشكالية السلطة السياسية" وموضوع الدين والدولة .واخريا،
يتمحور الفصل الرابع حول دولة الحارض العربية ،باالضافة اىل تركيبتها
االجتامعية واالقتصادية الهشة .ويخلص الباحث اىل رضورة اجراء
مراجعة نقدية للثقافة العربية ،واالنخراط يف مرشوع تنويري يستلهم
روح العرص سعيا اىل التحول الدميوقراطي.
■ تثبت الدراسات ان عددا من حاالت
االعاقة كان ميكن تجنّبها لو توافر االملام
واملعرفة الحقة بها .انطالقا من هذا الواقع،
يقدّم االختصايص واصف كابيل كتابه
"التدخل الوقايئ املبكر لالعاقة" الصادر
حديثا عن "املنظمة العربية للرتجمة" .يطرح
الكتاب بعض النقاط التي ميكن ان تفيد املرء
يف تجنب الوقوع يف االعاقة .ومبا ان هناك
بعض املسببات التي تؤدي اىل حدوث اعاقة
بسبب عدم املام املعنيني بالخطوات الواجب
اتباعها خالل الحمل وبعد الوالدة ،جمع هذا الكتاب معلومات من
السهل متابعتها يف مراحلها املختلفة باالستناد اىل املصادر العلمية
املوثوق بها .تتعزز صدقية الكتاب بحكم تجربة املؤلف الطويلة مع
ذوي االحتياجات الخاصة بوصفه رئيس مجلس ادارة مركز "نداء االمل"
يف جدة للمعوقني ورئيس مجلس ادارة "مركز جدة" لذوي االحتياجات
الخاصة للبنات.
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تغذية

ناتالي عقيقي

ائي مناسب يح ّد منه
نظ ٌام غذ ٌ

األلزهايمر ...هل يمكن تجنّبه؟

اشار آخر االحصاءات العاملية اىل ان اكرث من  5ماليني شخص يف امريكا الشاملية
يعانون من مرض االلزهامير الذي بدأ ينترش يف اكرث من بلد ،والسيام يف لبنان .باتت
نسبة االصابة به مرتفعة هذه السنة ،مقارنة باالعوام املنرصمة .ومن املعروف ان
املصابني بهذا املرض ينسون تاريخهم واحباءهم وانفسهم حتى
يف املراحل االوىل من مرض االلزهامير يتعرض
املصاب للنسيان املعتدل .يف وقت الحق يتطور
يف بطء ليصيب الذاكرة وكل اشكال التفكري .ثم
يصاب الدماغ باالضطرابات فيمنع املصابني به من
العمل او التحرك كثريا ،خوفا من ان يتعرض لهم
احد ،او يعرضوا انفسهم للخطر.
منذ اكتشاف االلزهامير ،تقوم املؤسسات الطبية
واالكادميية باجراء دراسات متواصلة وابحاث
متقدمة حوله .لكن حتى االن مل يتم التوصل اىل
عالج فعال او نهايئ له ،كام مل تعرف اسبابه حتى.

يشري الخرباء اىل ان مزيجا من عوامل معقدة مثل
العمر ومنط الحياة البيئية والجينات الوراثية،
تؤدي اىل التدهور يف انسجة الدماغ .لكنهم ال
يزالون يعملون عىل معرفة اسبابه الحقيقية ،وما
ميكن القيام به ملنع االصابة به.
ونظرا اىل وجود عنارص تتسبب او تساهم يف
االصابة باملرض ،خصوصا يف ما يتعلق بالنمط
البيئي لعيش االنسان ،اجريت ابحاث الستكشاف
النظام الغذايئ املناسب الذي قد يساهم يف الحد
منه .ورغم عدم وجود اخرتاقات معينة يف هذا

االطار ،بينت االبحاث ان هناك بعض االطعمة
التي يتم درسها بعناية ،قد تكون لها عالقة
محددة بااللزهامير.

نتائج االبحاث والدراسات

• اظهرت الدراسات وجود عالقة بني تناول االسامك
التي تحتوي عىل كمية مرتفعة من "اوميغا ،"3
وانخفاض يف تفاقم مرض االلزهامير .لكن ال بد من
مزيد من الدراسات قبل التقيد باالستنتاجات التي
ميكن استخالصها حتى االن.
• املستويات العالية من الحمض االميني
( ،)Homocysteineوهو من االحامض االمينية
يف الدم ،ارتبطت بخطر االصابة مبرض االلزهامير.
احدى الطرق التي يتم البحث فيها هي ما اذا
كانت زيادة تناول "حمض الفوالت" ،اي الفيتامني

 B9والفيتامينات  B6و  ،B12ميكن ان يفكك
الحمض االميني ( ،)Homocysteineوتاليا ميكن
ان يساعد عىل منع االصابة بهذا املرض .لكن تبني
ايضا ان املكمالت الغذائية من الفيتامينات  B6و
 B12مل تثبت فعاليتها.
وتشدد الدراسات عىل وجوب تناول هذه
الفيتامينات يف االطعمة ،وليس كمكمالت غذائية
ليك نحصل عىل نتيجة فعالة ،ونخفف تاليا من
خطر االصابة بهذا املرض.
• مضادات االكسدة :اجريت ابحاث ايضا عىل
نظرية اخرى محتملة يف تطور مرض االلزهامير،
تفيد ان الجزيئات الحرة يف الدم ()Free radicals
هي التي تسعى اىل تدمري خاليا الجسم ،ولديها
القدرة عىل التسبب يف الشيخوخة ،ورضرها ميكن
ان يؤثر يف االصابة مبرض االلزهامير.
من املمكن خفض نسبة التعرض لهذه الجزيئات
غري املستقرة من طريق الحد من التعرض
للملوثات البيئية ودخان السجائر .رغم ذلك فانها
نتيجة ثانوية لعملية االيض ( )Metabolismالتي
تحصل يف كل دقيقة من حياتنا .تاليا من املستحيل
القضاء نهائيا عليها ،لذا ينصح بتناول االطعمة التي
تحتوي عىل مضادات االكسدة مثل الفيتامني E
والفيتامني  ،Cوالبيتا كاروتني ( ،)Beta carotene
والفالفونيد ( .)Flavonoidsوتشمل االطعمة التي
تحتوي عىل املواد املضادة لالكسدة :التوت ،الخرض
ذات االوراق الخرض والربتقالية الداكنة ،املكرسات
والحبوب الكاملة .واظهرت دراسة اجريت عىل

الجرذان والفرئان تحسنا يف الوظيفة العقلية بعد
تناولها العنب الربي ،الفريز ،التوت الربي ،الشاي
االخرض الذي يحتوي ايضا عىل كمية مرتفعة
من املواد املضادة لالكسدة .رغم انه مل يثبت انه
يخفف من مرض االلزهامير ،فقد تبني ان احتساء
خمسة اكواب يوميا من الشاي ميكن ان يقلل من
خطر االصابة بامراض القلب.

النظام الغذايئ ومرض االلزهامير

اشارت االبحاث اىل انه ميكن تعزيز الوقاية من
مرض االلزهامير من خالل اعتامد نظام غذايئ
موحد لكل الناس ،وهو نظام "حمية البحر االبيض
املتوسط" الذي يتكون من الفاكهة ،الخرض،
الفاصوليا ،االسامك البحرية ،زيت الزيتون ،بعض
منتجات االلبان ،كميات صغرية من اللحوم
والدجاج ،وكمية معتدلة من النبيذ ملن يرغب.
وتؤكد النتائج انه بعد التزام هذا النظام الغذايئ
فان نسبة خطر االصابة بااللزهامير ومعدل
الوفيات بني املصابني به انخفضت .لكن ،رغم
كل ذلك ،فان االمر يتطلب مزيدا من الدراسات
الطبية واالبحاث العلمية.

كيف نتجنب االلزهامير؟

تجري مراكز االبحاث الدولية التي تعنى بالصحة
العامة دراسات معمقة قد تتوصل عربها اىل
تشخيص عدد من العوامل وفهم العنارص التي
تؤثر يف تفاقم مرض االلزهامير .لكن ،حتى وان

مل تثبت بعد اي عالجات او ادوية ملنعه وحتى
تأخري تطوره ،ميكن اتخاذ بعض االجراءات التي
قد تقلل من تأثري عوامل الخطر املحتملة.
من هذه االجراءات:
• خفض نسبة الكولسرتول ومستويات الحمض
االميني (.)Homocysteine
• خفض مستوى ضغط الدم املرتفع.
• السيطرة عىل مرض السكري.
• مامرسة الرياضة عىل نحو منتظم.
• االنخراط يف النشاطات االجتامعية والفكرية.
اعتامد هذه االسرتاتيجيات وتطبيقها يف حياتنا
اليومية يعترب من االجراءات الجيدة التي تخفف
ايضا من خطر االصابة بامراض اخرى ،وتساعد تا ليا
عىل الحفاظ عىل الصحة وتؤدي اىل تحسينها عموما.
عام  2013طلب من املشاركني يف املؤمتر الدويل
حول التغذية والدماغ يف العاصمة االمريكية
واشنطن اعتامد مبادئ توجيهية للوقاية من مرض
االلزهامير .وتوصل املؤمترون اىل عدد من من
املبادئ التوجيهية ذات صلة بالنظام الغذايئ اوال،
وعادات مامرسة الرياضة ثانيا.
جاءت املبادئ التوجيهية كاآليت:
• خفض تناول الدهون املشبعة والدهون املتحولة
( .)Trans fatاالوىل متوافرة يف منتجات االلبان،
اللحوم وبعض الزيوت (جوز الهند وزيت النخيل).
اما الدهون املتحولة ( ،)Trans fatفيعرث عليها يف
عدد من الحلويات واالطعمة املقلية ،ومدرجة يف
امللصقات باسم "الزيوت املهدرجة جزئيا".
• البقوليات (الفاصوليا ،البازالء ،العدس) ،الخرض،
الفاكهة والحبوب الكاملة ،يجب ان تحل مكان
اللحوم ومنتجات االلبان كمواد غذائية اساسية يف
النظام الغذايئ املعتمد.
• تناول الفيتامني  Eمن االطعمة بدال من املكمالت
الغذائية .تشمل املصادر الغذائية من الفيتامني :E
املكرسات ،البذور ،الخرض ذات االوراق الخرض
والحبوب الكاملة .الكمية الغذائية املوىص بها
للفيتامني  Eهي  15ملغ يوميا.
• تناول الفيتامني  B12املوجود يف االطعمة مبا ال
يقل عن  2.4ميكروغرام يوميا للبالغني ،ويجب ان
يكون جزءا من النظام الغذايئ اليومي.
• مامرسة التامرين الرياضية مبا يعادل  40دقيقة
من امليش الرسيع ثالث مرات يف االسبوع.
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مقال

رياضة

رئيس نادي األنوار الجديدة:
لن ندخر جهدا إلستعادة اللقب
مل يكن اكرث املتشامئني يف فريق االنوار الجديدة يتوقع ان يفشل الفريق يف استعادة
لقب بطولة لبنان يف الكرة الطائرة لنوادي الدرجة االوىل للرجال للموسم الحايل
 ،2016 – 2015ويخرس بنتيجة  0 – 3يف الدور النهايئ امام حامل اللقب الزهراء
امليناء طرابلس ،يف سيناريو شبيه ملا حصل يف املوسم املايض

رئيس نادي االنوار الجديدة املحامي بول يوسف كنعان.

االخفاق املحيل البناء املنت قابلته نتائج جيدة
يف بطولة االندية العربية االبطال التي اجريت
يف تونس ،حيث بلغ فريق االنوار الجديدة
الدور الربع النهايئ ،ما دفع االدارة اىل تكثيف
جهودها الستعادة اللقب يف مهمة لن تكون
سهلة يف مواجهة شاملية متنية يف النهايئ ،يف
تكرار سيناريو املوسم املايض.
تحدثت "االمن العام" اىل رئيس النادي
املحامي بول يوسف كنعان يف حارض نادي
االنوار ومستقبله والكرة الطائرة.
■ كيف تقوم مستوى الدوري لهذا املوسم؟
□ جيد عموما .كانت هناك فرق جديدة
مثل سبيدبول شكا والقلب االقدس يف دوري

الدرجة االوىل ،وعمشيت وفينيقيا يف دوري
الدرجة الثانية ،ما اضفى املزيد من التشويق
والحامسة عىل املباريات ،حتى ان هوية الفائز
غالبا ما كانت تبقى مجهولة حتى الدقائق
االخرية من املباراة.

الجهاز التحكيمي
في حاجة دائمة
الى التطوير والتأهيل

■ راض عن اداء فريقك يف الدوري؟
□ طبعا اىل حد ما .الفريق قدم مباريات جيدة
واخرى متوسطة .بلغنا الدور النهايئ بجدارة
وكنا قادرين عىل استعادة اللقب ،وقدمنا
نهائيا جيدا امام الزهراء امليناء طرابلس الذي
كان خصام عنيدا.
■ هل قرار ثالثة العبني اجانب ال يزال ينعكس
ايجابا عىل اللعبة؟
□ اعطى زخام واضاف املزيد من الحامسة
والتشويق ،ولكنه ارهق موازنة النوادي يف ظل
انعدام الدعم الجدي وغياب الدولة عن هذا
القطاع .صحيح ان املسؤولية كبرية عىل وزارة
الشباب والرياضة ،لكن وزارة االعالم غائبة عن
السمع وال تبادر اىل املساعدة من خالل اي
خطة اعالمية عرب التلفزيون واالذاعة وسوق
االعالنات ،لوضع نسبة من االرباح لصالح
االتحادات والنوادي الرياضية ،كام يحصل يف
غالبية الدول املتقدمة .يف املقابل يجب ان
تكون هناك خطة فعالة النشاء اكادمييات
للكرة الطائرة للفئات العمرية.
■ كيف تقوم مستوى التحكيم؟
□ ال بأس به ،والجهاز التحكيمي يف حاجة
دامئة اىل التطوير والتأهيل .االهم ضخ دم
جديد لضامن االستمرار والتجديد.
■ تجربتك االدارية التي تعود اىل  26سنة ،ويف
رئاسة النادي منذ سنتني ،هل تعتربها ايجابية؟
□ وافقت عىل تويل رئاسة النادي بعد
طلب اكرثية فعاليات الجديدة واعضاء
الجمعية العمومية .يف مهاميت الراهنة
احافظ عىل مستوى النادي يف الدرجة
االوىل وهذا ما اقوم به امام الجميع.
تاريخي يف النادي منذ  26سنة يشهد يف

كل املراحل عىل وقوفنا اىل جانبه وعدم
تركه يف احلك الظروف.
■ ماذا عن مستوى الالعبني االجانب الهنغاري
دوموتور ميزاروس والكويب انخيل دينيس
والسلوفيني الن كوميل؟
□ لقد اثبتوا كفاية وجدارة .كنا يف صدد
دراسة شاملة الجراء تحسني يف مستوى
الالعبني بالتنسيق مع الجهاز الفني قبل
الدور النصف النهايئ ،وارتأينا ان التغيري لن
يكون مفيدا يف املراحل الحاسمة ،خصوصا
وان االنسجام ترجم بوصول الفريق اىل املربع
الذهبي والدور النصف النهايئ والنهايئ.
■ ملاذا اذا تم التغيري يف صفوف الالعبني
االجانب؟ هل تعترب القرار خاطئا؟
□ الفكرة كانت قامئة وكانت قيد الدرس
من ادارة النادي مع الجهاز الفني ،وكان
لدينا اكرث من خيار ،لكن خيارنا بعد املباراة
االوىل يف الدور النهايئ بالتفاهم مع الجهاز
الفني استبدال الن كوميل بالالعب البولندي
فويشتك زالنسيك ،الذي سبق له ان استقدمه
فريق الزهراء يف املوسم املايض عندما كان
متأخرا امامنا يف الدور النهايئ  ،2 – 0وقد
ساهم يف قلب النتيجة لصالح فريقه .2 – 3
■ ما هي االسباب الحقيقية للخسارة امام
الزهراء امليناء يف الدور النهايئ 0 – 3؟
□ نهنئ الفريق الشقيق الزهراء عىل احتفاظه
باللقب ،ونعترب ان الفريقني يف الدور النهايئ
يستحقان اللقب .النتيجة كان ميكن ان تكون
لصالح االنوار  ،0 – 3خصوصا وان االشواط
التسعة يف املباريات الثالث كانت متقاربة
ومل تكن تحسم اال بفارق نقطة او نقطتني.
لقد عاىن فريقنا من بعض االصابات خصوصا
اييل النار الذي مل يتمكن من اللعب يف املباراة
الثالثة سوى دقائق معدودة.
■ هل املشاركة يف بطولة االندية العربية يف
تونس كانت رضورية؟
□ حضورنا عىل الصعيد العريب والوطني

ّ
حكام كرة السلة
بني التقدير والتخوين
"من اين آتيكم بحكام يف مستوى الحكم اللبناين الذي هو االفضل آسيويا ،ونحن
يف االتحاد اآلسيوي نستعني به" .هذه العبارات وردت يف كتاب االمني العام لالتحاد
اآلسيوي لكرة السلة اغوب ختشاريان ،ردا عىل كتاب االمني العام لالتحاد اللبناين
لكرة السلة املحامي غسان فارس الذي طلب االستعانة بحكام اجانب ملساعدة
الحكم اللبناين ،ومؤازرته يف قيادة مباريات الدوري.
هذا الكالم يدفعنا اىل التساؤل :ملاذا الحكم اللبناين يحظى بكل هذا االحرتام
والتقدير يف الخارج ،و يتعرض يف بلده للتخوين وشتى انواع االتهامات؟
الن ال ثقافة رياضية تبدأ من تربية صحيحة وسليمة عىل املفاهيم الحقيقية للروح
الرياضية انطالقا من طريقة االحتفال بالفوز ،وصوال اىل كيفية تقبل الخسارة ،مرورا
باسلوب رفض بعض القرارات وآليتها واالعرتاض عليها ،والتعبري عن الغضب ،وشحن
النفوس ،وشد العصب والتحريض ،وغريها من االساليب التي تؤدي اىل ردود فعل
من االداريني والفنيني والالعبني والجمهور ال ميكن ضبطها او لجمها الحقا.
نعم .مسؤولية االداري والفني والالعب ال تقل شأنا عن مسؤولية الحكم يف ايصال
املباراة اىل بر االمان ،خصوصا وان الجمهور غالبا ما يتأثر بردود فعل املسؤولني يف
ناديه ،ويتفاعل مع صافرة الحكم بناء عىل رد فعل الالعب واملدير الفني واالداري.
كيف ميكن ان نخ ّون الحكم مساء ونشيد به صباحا؟
كيف ميكن ان نطالب باستبداله باجنبي بعد الخسارة الن مستواه ضعيف ،ثم
ندافع عنه ونطالبه بعدم االعتزال بعد الربح؟
كيف ميكن ان نصدق ان الحكام الذين قادوا مباراتني لفريق فاز بهام خارج ارضه،
هم انفسهم رشقوا بشتى انواع التهم الن الفريق نفسه خرس مباراة عىل ارضه؟
هذا االسلوب يف التعمية وذر الرماد يف العيون بات مكشوفا ،ومل يعد ينطيل عىل
احد ،او ان احدا مل يعد قادرا عىل التلطي خلفه او دعمه ،خصوصا وان البعض بات
يجد يف الحكام شامعة الخفاء اخطائه الفنية وخياراته غري الصائبة.
نعم .الحكم يخطئ احيانا وهذا يف صلب عمله ،واالخطاء االنسانية للحكم جزء
اسايس من االلعاب الجامعية واال فقدت رونقها وجامليتها ،واال ما الذي مينع
االتحادات الدولية من االستعانة برجل آيل وكامريات الدارة املباريات وتفادي
االخطاء .اما ان نعمد عند كل خطأ او كل خسارة اىل اتهام الحكم بالتواطؤ والتآمر
فهذا قمة الفجور.
السؤال :ماذا تفعل االندية اذا قرر الحكام املحليون التوقف عن ادارة املباريات
كام كان سيحصل لوال الجهود واملساعي املضنية التي بذلها االمني العام لالتحاد
املحامي فارس القناعهم بالعدول عن قرارهم؟
نعم .الحكم اللبناين افضل من الحكم اآلسيوي ،وهو مطلوب يف عدد من
املسابقات العربية واآلسيوية والدولية خالفا لكثريين من الحكام يف املنطقة،
ولكنه يف املقابل يف حاجة دوريا اىل دورات صقل وتأهيل وجلسات تقويم ،اىل
جهاز يراقب ويحاسب عند الرضورة ،ويكافئ عند الحاجة.
ادارات النوادي واالجهزة الفنية مدعوة ومطالبة بتجديد الثقة بالحكم اللبناين
حتى تتمكن بطولة الدوري من بلوغ خامتتها السعيدة ،واال فان الرقص عىل القبور
من البعض سيؤدي اىل ما ال تحمد عقباه ،والخارس االكرب ستكون اللعبة طبعا،
واالندية والالعبني واملدراء الفنيني الذين يستفيدون من كرة السلة راتبا وعمولة.
"ويليل يف مسلة تحت باطو بتنعرو".
نمر جبر

95

96

عدد  - 33حزيران 2016

عدد  - 33حزيران 2016

رياضة
كان رضوريا .ال شك يف ان مشاركة ناديي
االنوار الجديدة والزهراء امليناء طرابلس
رفع اسم لبنان رغم التكاليف الباهظة .لكن
الحضور كان رضوريا واالحتكاك مع فرق اعىل
مستوى ،ورفع علم لبنان يف املالعب التونسية
يؤكد اهمية وجود لبنان عىل الخارطة
الرياضية العربية.
■ هل وصول الفريق اىل الدور الربع النهايئ
من البطولة يعكس املستوى الحقيقي
للفرق اللبنانية يف مواجهة فرق من تونس
ومرص وقطر؟
□ يجب ان يكون حجم الفرق اللبنانية يف
البطولة العربية اكرب وافضل ،لكن االمر يف
حاجة اىل موازنة كبرية وخطة رياضية مدعومة
من جهات رسمية ضمن سياسة الدولة يف دعم
الرياضة وتطويرها .وهذا غري موجود اال يف
الغيبوبة .رغم كل ذلك ،فان النتيجة يف تونس
كانت جيدة بوصول الفريق اىل الدور الربع
النهايئ ،وتؤكد ان القليل من الجهود الشخصية
ميكن الوصول اىل ادوار متقدمة اكرث.
■ االزمة املادية التي تعاين منها الرياضة
املحلية ،هل لديها تأثري مبارش او غري مبارش
عىل فريق االنوار؟
□ تأثري االزمة السلبي املبارش وغري املبارش
واضح عىل االتحادات والنوادي ،عىل الصعيد
الشخيص عائلتي تدعمني يف شكل كبري
حتى امتكن من الوقوف اىل جانب النادي،
وهي تدعم اكرث من ناد يف الوسط الريايض.
لكن مهام بلغ حجم املبادرات الفردية تبقى
محدودة يف غياب خطة واضحة وشاملة من
القطاع الرسمي النقاذ الوسط الريايض برمته.
■ َمن يدعم نادي االنوار الجديدة؟
□ بلدية الجديدة البورشية السد ،واطال الله
يف عمر والدي وبعض املحبني من ابناء املنطقة.
■ هل النادي محسوب عىل جهة سياسية؟
□ محسوب عىل حزب بلدة جديدة املنت
وعائالتها.

■ كيف تصف عالقة نادي االنوار الجديدة
مع االتحاد اللبناين للكرة الطائرة ورئيسه جان
هامم؟
□ جيدة .نادي االنوار يحرتم االتحاد ويطبق
قراراته وقوانينه وانظمته من دون تردد
او اعرتاض .ويقدر رئيسه جان هامم الذي
يتعاطى يف ادارة االتحاد بالكثري من التفهم
والعقالنية ،وهو دامئا اىل جانبنا ومل يخذلنا
يوما.
■ هل ميكن ان نرى بول كنعان عضوا يف
اللجنة االدارية لالتحاد؟
□ كال .لكن نادي االنوار سيكون دامئا ممثال
يف اللجنة االدارية لالتحاد من اجل التحضري
للوصول اىل كرة طائرة متطورة.
■ تردد اسمك لرئاسة االتحاد يف حال قرر
رئيسه جان هامم الرتشح لرئاسة االتحاد
اللبناين لكرة السلة ،ما صحة هذه املعلومات؟
□ اشكر كل من رشحني اىل هذا املنصب،
لكنني لست مرشحا وامتنى دامئا النجاح لكل
من سيتوىل هذا املنصب.
■ هل لديك طموح سيايس؟
□ انا موجود يف القطاع السيايس منذ زمن بعيد،
وطموحي وهديف مصلحة وطني ومنطقتي
ونجاح وترجمة االفكار التي اؤمن بها.
■ خائف عىل مستقبل الكرة الطائرة؟
□ خائف عىل مستقبل الرياضة وليس
عىل الكرة الطائرة فقط .اذا مل ترسم
الدولة خطة لتحويل قطاع الرياضة من
عبء اىل قطاع انتاجي يف السوق اللبنانية،

انقاذ الوسط الرياضي
من خالل خطة رسمية
واضحة وشاملة

فالرياضة ويا لالسف ذاهبة برمتها اىل
املجهول.
■ كيف تصف تفاعل ابناء الجديدة مع فريق
منطقتهم؟
□ عندما تقرتب البطولة من ادوارها الحاسمة
يكونون دامئا اىل جانب ناديهم .ونشكرهم
يف هذه الظروف الصعبة عىل اهتاممهم
ووقوفهم املعنوي اىل جانب الفريق.
■ هل فريق االنوار قادر عىل استعادة اللقب؟
□ طبعا .لن نألو جهدا الستعادة لقب
خرسناه موسمني متتاليني يف االمتار االخرية.
فريقنا ميلك كل املقومات لتحقيق الفوز
واعادة اللقب اىل املنت ،وسنعمل منذ اآلن يك
يكون جاهزا ملواجهة كل التحديات يف املوسم
املقبل.
■ هل ال يزال لديريب املنت بني االنوار الجديدة
وجاره اللدود الشبيبة البورشية الربيق نفسه
الذي كان يف السنوات املاضية؟
□ اكيد وسيبقى دامئا بوجود شحاده القاصوف
ونزيه يزبك اطال الله يف عمريهام .االنوار
والبورشية فريقان عريقان يف الكرة الطائرة،
وكل مواجهة بينهام تأخذ طابع التحدي لكن
يف اطار ريايض بحت .نحن ابناء منطقة واحدة
وتنافسنا محصور يف الرياضة.
■ باق يف منصبك يف املوسم املقبل؟
□ مل نتخل عن مهامتنا يف نادي االنوار منذ
 26سنة سواء كنا يف سدة املسؤولية او مل
نكن .ال تهمنا املناصب يف خدمة النادي وابناء
منطقتنا.
يف الختام شكر املحامي كنعان "صديقه"
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابرهيم
عىل الجهود التي يبذلها يف مساعدة النوادي
واالتحادات الرياضية يف استقدام الالعبني
االجانب ،ومعامالت اقاماتهم وجوازات
سفرهم وغريها.
ن.ج.
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رياضة
نمر جبر

التزلجات األرضية:
سريعة اإلنتشار عامليًا بطيئة محليًا
التزلجات االرضية ( Patinاو  )Rollerرياضة انطلقت عام  1760عرب االمرييك جون
جوزف مرلني الذي اخرتع اول مزالج بدواليب معدنية .عام  1818ظهرت يف برلني
مع تغيري طفيف .بعد سنة واحدة عام  1819وضع الفرنيس روجيه بتيبالد النموذج
الجديد بالدواليب االربعة ،لكن انتشاره ظل خجوال
شكلت سنة  1960تحوال كبريا يف رياضة
التزلجات االرضية التي شهدت انطالقة
كبرية من مدينة شيكاغو االمريكية ،عرب رشكة
"شيكاغو سكايت كومباين" ،لتعويض االمريكيني
عدم القدرة عىل مزاولة التزحلق عىل الجليد
والهويك خالل فصل الصيف الحار.
عام  1979طور االمرييك سكوت اوسلن،
العب الهويك يف فريق مدينة مينيسوتا،
التزلجات االرضية ذات الدواليب االربعة
(دوالبان اماميان ودوالبان خلفيان) اىل
تزلجات ( )Rollerذات اربعة دواليب يف
خط مستقيم ،واطلق عليها اسم "ان الين
سكايت".

جيلبري ايب راشد خالل احدى الحصص التدريبية.

عام  1984توسع انتشار هذه الرياضة يف
الواليات عىل نحو الفت ما دفع رشكة "رولر
باليد" االمريكية اىل تبني مرشوع تطوير
تقنيات املزالج ،قبل ان تطلق يف االسواق
تزلجات تحمل اسم الرشكة.

ال اتلقى اي دعم
من الدولة ،بل اعتمد
على مبادرات خجولة

عام  1990انترشت عىل نحو واسع يف ارجاء
الواليات املتحدة.
ونظرا اىل االقبال غري املتوقع من االمريكيني
عىل مزاولة هذه الرياضة ،تم يف عام 1991
انشاء جمعية دولية لـ"ان الين سكايت"
I.I.S.A. (International In Line Skate
 )Associationللتعريف باهمية هذه
الرياضة وفوائدها ،فوضعت قانونا خاصا
بها ونظاما ملزاولتها واساليب الحامية
الواجب اعتامدها ،كام دربت مدربني
متخصصني لتسهيل تعليم مزاولتها.
مل تقترص فوائد "ان الين سكايت" عىل
النواحي الصحية والجسدية فحسب .بل
اعتمدت كوسيلة نقل رسيعة خصوصا
يف مهنة التسليم الرسيع ()Delivery
غري املكلفة والصديقة للبيئة يف عدد من
الرشكات واملؤسسات .كام تم الحقا انشاء
نواد ليلية مخصصة لهواة "ان الين سكايت"
الذين يرقصون عىل املرسح مبزالجهم .وكان
جديد رياضة التزلجات االرضية مسابقات
وبطوالت عاملية بالتعرج والرقص.
عىل الصعيد املحيل ،يسعى املدرب جيلبري
ايب راشد ،العضو يف جمعيتي  .I.I.S.Aو
 ،.I.C.Pاىل تخريج مدربني من حاميل
شهادات تدريب ملزاولة رياضة التزلجات
االرضية ،وهو الوحيد يف الرشق االوسط
الحائز شهاديت تدريب درجة ثانية من
الواليات املتحدة االمريكية ،ويستعد لنيل
شهادة ماسرت يف نهاية هذه السنة ،الطالق
اللعبة رغم الصعوبات واملعوقات التي
تواجهه" :منذ عام  1992تسلك اللعبة
خطا تصاعديا ،بطيء التقدم لكنه ثابت،
خصوصا وان بعض املدارس الخاصة تقرتحها
عىل طالبها عرب حصص تدريبية غري الزامية،
كام عدد من النوادي الخاصة والجمعيات

طائرا يف احد العروض االستعراضية.

واملؤسسات االهلية التي اعتمدتها يف
برامجها كرياضة ترفيهية".
يروي ايب راشد انه ورث هواية التزلجات
االرضية من والده سمري الذي ال زال ميارسها
رغم بلوغه سن الـ" :83كان والدي يف اثناء
الحرب يعرب الحواجز العسكرية ومير بني
االلغام عىل التزلجات االرضية .عام 1992
بعد انتهاء الحرب ،كان يصطحبني اىل رصيف
عني املريسة حيث كنا منارسها مع مجموعة
من الشبان والشابات ،وال يزال حتى اليوم،
وال تزال هناك مجموعات من االعامر
املختلفة متارس هذه الهواية عىل رصيف
عني املريسة يف منتصف االسبوع ،وعىل نحو
اوسع يف نهاية االسبوع وايام العطلة".
يشارك ايب راشد سنويا يف دورات
ومسابقات وبطوالت دولية يف الواليات
املتحدة االمريكية ،ويستعد حاليا للمشاركة
يف بطولة العامل املقررة يف شهر ايلول يف
بروكلني يف والية نيويورك يف سباق ملسافة
 100كيلومرت ،ويف ميني ابوليس دولوس يف
ماراثون عاملي ملسافة  42كيلومرتا يشارك
فيه اكرث من خمسة اآلف من هواة ركوب
املزالج ،ويف بطولة عاملية يطلق عليها "X
 "Gameاي "االلعاب املجهولة" ،ويشارك
فيها العبون من كل انحاء العامل .اضافة
اىل مباريات يف الهويك وكرة القدم وكرة
السلة عىل التزلجات االرضية.

يف املقابل ،ال يلقى ايب راشد محليا اي دعم
من الدولة ،بل يعتمد يف كل النشاطات
التي ينظمها عىل مدار السنة عىل مبادرات
خجولة من رشكات ومؤسسات محلية

نصائح
• ميكن تعلم املبادئ االساسية للتزلجات
االرضية (السري منفردا ،التوقف،
االلتفاف) اعتبارا من عمر ثالث سنوات
يف مدة اقصاها خمس حصص تدريبية
مدة كل حصة ساعة ،رشط ان تكون يف
ارشاف مدرب متخصص ومع استعامل
نوعية جيدة من التزلجات.
• مينع استعامل التزلجات االرضية من
دون ارتداء كل وسائل الوقاية والحامية
(الخوذة ،ضامدات الركبتني والكوعني
واملعصمني التي توفر حامية من االصابة
بالرضوض والكسور ال تقل عن ،%90
علام ان هذه اقل خطورة من الكثري من
انواع الرياضة).
• ماركات التزلجات االكرث استخداما:
رولري باليد ( ،)Roller Bladeك2
( ،)K2رولري داريب (،)Roller Darbe
سيبا (.)Seba

وعاملية .وعن هذا االمر يقول" :امتنى
الحصول عىل قطعة ارض مهجورة او
مهملة غري مفيدة يف بريوت تحت جرس او
يف اي منطقة اخرى وتحويلها اىل حديقة
خاصة للتزلجات االرضية ()Skate Park
اسوة بالدول املتقدمة".
ويف انتظار تحقيق حلمه ،ينظم ايب
راشد عددا من النشاطات لتقوية اللعبة
بالتعاون مع رشكات ومؤسسات عاملية
وسفارات عربية وغربية ومجمعات
تجارية" :نحن مستعدون للتعاون مع اي
بلدية او جمعية لنرش اللعبة حتى تصبح
يف متناول رشيحة كبرية من املجتمع".
وينصح الرجال والنساء مبزاولة هذه
الرياضة النها توفر لياقة ورشاقة يف وقت
اقل مام تستغرقه بقية الرياضات .يخرس
من يزاولها ملدة نصف ساعة  450سعرة
حرارية ،بينام ال يخرس الذي يركض املدة
نفسها او يركب دراجة هوائية اكرث من
 350سعرة حرارية.
كام يعترب ان هذه الرياضة الرتفيهية
واملشوقة قادرة عىل الهاء الشباب
وابعادهم عن كل آفات املجتمع" :رياضة
حامسية ليس فيها احتكاك مبارش ،بل
قدرات فردية ومواهب يجب تنميتها
والعمل عليها ضمن ضوابط واطر محددة،
كام ان كلفتها محصورة بثمن املزالج
ووسائل الوقاية .وهي عادية مقارنة ببقية
انواع الرياضة".
يف العامل العريب ،وتحديدا يف دول الخليج
مثل السعودية والكويت واالمارات
العربية املتحدة ،تحظى اللعبة باهتامم
الرشكات الرياضية العاملية ورعايتها نظرا
اىل االقبال الكثيف عليها ،حيث ينظم
دوريا يف امارة ديب دورات لتخريج مدربني
محليني يف ارشاف جمعية  .I.C.Pوال يقترص
االهتامم باللعبة عىل الرشكات الراعية بل
مثة اهتامم مبارش من الدولة عرب توفري
مساحات وحدائق مجهزة معدات خاصة
لتسهيل مزاولتها.
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رياضة
مارادونا :رئيس الـ"فيفا" خائن

اسطورة الكرة االرجنتينية دييغو ارماندو مارادونا.

اتهم القائد السابق ملنتخب االرجنتني يف كرة القدم وفريق نابويل
االيطايل االسطورة دييغو ارماندو مارادونا الرئيس الجديد لالتحاد
الدويل لكرة القدم "فيفا" السويرسي جياين انفانتينو بـ"الخيانة".
وكشف مارادونا ان الرئيس الجديد لـ"فيفا" كان عىل علم بقضايا
الفساد التي ادت اىل توقيف كل من الرئيس السابق لالتحاد الدويل
لكرة القدم جوزف بالتر ورشيكه الرئيس السابق لالتحاد االورويب
لكرة القدم "ويفا" الفرنيس ميشال بالتيني.
واكد مارادونا يف ترصيح ان "انفانتينو خائن والحقيقة ستظهر
مستقبال .الواليات املتحدة مل تستكمل تحقيقاتها ،ومن املؤكد انه
كان عىل علم مبا قام به الثنايئ بالتر وبالتيني".
اضاف" :هل تعتقدون انه مل يكن عىل علم بحدوث اي امر؟ اذا كان
كذلك ،فهو اما غبي او احمق ،واعتقد انه ترأس "فيفا" فقط للدفاع
عن رئيسه السابق بالتيني" .

جيمي فاردي من العب مخمور
الى ه ّداف وبطل الدوري
تواصل وسائل االعالم االنكليزية والعاملية كشف الفضائح يف فريق عىل غري عادته واصبح ميتلك رسعة ال تصدق".
ليسرت سيتي االنكليزي الذي توج الشهر املايض بلقب الدوري االنكليزي اضاف" :اىل االن ال اصدق كيف تحول بهذه الرسعة الجنونية من العب
املمتاز "بروميري ليغ" ،للمرة االوىل يف تاريخه ،بعدما كان مهددا يف مخمور اىل العب هداف قاد الفريق اىل لقب الدوري".
املوسم املايض بالهبوط اىل الدرجة الدنيا.
بعد فضيحة قائد الفريق ويس مورغان الذي يسكر ويطلب املرشوب
لحانة كاملة عىل حسابه ،ظهر اخريا ابن مالك النادي التايلندي ايواي
سرييفادامربايا الذي كشف بدوره عن فضيحة جديدة طاولت نجم
الفريق وهدافه جيمي فاردي" :اذكر انه يف الكثري من االحيان كان
يحرض اىل الحصص التدريبية مخمورا".
اضاف" :رمبا انتقاله من ناد يف الدرجة الخامسة اىل ناد يف الدرجة
الثانية ،شكل ضغطا كبريا عىل الالعب الذي حاول تخفيف االفراط يف
تناول الخمر" .وكشف سرييفادامربايا انه يف احدى املرات اضطر لتذكري
فاردي يف لقاء منفرد انه العب محرتف ،واذا اراد البقاء مع الفريق عليه
ان يلتزم .وانه قال له" :نحن جلبناك واردنا ان نستثمر بك ،لذلك عليك
ان تقدم شيئا يف املقابل للنادي الذي احتضنك".
واعرتف املليونري التايلندي ان كالمه ترك اثرا يف فاردي "الذي بدأ يظهر هداف فريق ليسرت سيتي جيمي فاردي.

شبكة "تي زد" االملانية :بيب غوارديوال فاشل
سلطت شبكة "يت زد" االملانية الضوء عىل حقبة بيب غوارديوال ،املدير
الفني لفريق بايرن ميونيخ ،التي قاربت عىل نهايتها ،حيث من املقرر
ان يتويل املدرب االسباين االدارة الفنية لفريق مانشسرت سيتي االنكليزي
اعتبارا من املوسم املقبل.
ووصفت "يت زد" فرتة غوارديوال مع البايرن بالفاشلة ،قائلة" :بال

املدرب بيب غوارديوال فشل يف تحقيق الثالثية لبايرن ميونيخ.

شك بيب فشل مع بايرن ،النادي قبل مجيئه توج بالثالثية مع يوب
هاينكس وكان اقوى فريق يف العامل ،بايرن يهمه دوري ابطال اوروبا
وليس الدوري والكأس".
عن مستقبل الفريق مع املدرب االيطايل كارلو انشيلويت املدير الفني
القادم للفريق البافاري ،اوضحت" :اعمدة الفريق جددوا عقودهم،
انشيلويت سيكمل ما بدأه بيب وسيتم تعزيز النادي بالعبني مثل ماتس
هوميلز قائد بوروسيا دورمتوند".
اضافت" :عىل عكس غوارديوال الذي يبني كل يشء حول فلسفته،
فانشيلويت يركز عىل عالقته مع الالعبني ويضع املزيد من الجهد من
اجل زيادة القوة البدنية لالعبيه".
وتابعت" :عىل كارلو تحقيق الثالثية .التاريخ يقول ان هاينكس
وهيتسفيلد قادا البايرن اىل اعظم االنجازات ،واملدرب االيطايل قد يكون
يف مكانتهم .غوارديوال نفسه قال ان البايرن ينتظره مستقبل عظيم".
وانتقدت الشبكة االملانية خروج الفريق من الدور النصف النهايئ
لدوري االبطال" :بايرن حصل عىل  93مليون اورو من مشاركته يف
دوري االبطال هذا املوسم .لكن لو وصل اىل الدور النهايئ كان املبلغ
سيتعدى حاجز  100مليون اورو".

 220مليون اورو بندا جزائيًا
تستعد ادارة فريق برشلونة االسباين،
حامل لقب الدوري يف كرة القدم
"الليغا" ،لتجديد عقد نجم الفريق
املهاجم الدويل الربازييل نيامر دا سيلفا
حتى عام  ،2021يف ظل هاجس منع
االندية االوروبية الشهرية من االقرتاب
منه.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"
الكتالونية ان النادي الكتالوين يدرس
احتامل رفع قيمة البند الجزايئ يف عقد
نيامر الذي ينتهي يف نهاية موسم ،2018
من  190مليون اورو اىل  220مليونا.
ويعتزم رئيس النادي خوسيه ماريا
بارتوميو التمديد لنيامر حتى عام

 ،2021ورفع البند الجزايئ يف العقد
الجديد بنسبة  ،%30لقطع الطريق عىل
فريق مانشسرت يونايتد االنكليزي التي
كانت ادارته ابدت يف مرحلة سابقة
استعدادها لدفع قيمة البند الجزايئ يف
العقد السابق البالغة  190مليون اورو.
وكشفت الصحيفة ان قيمة البند الجزايئ
لعقد نيامر ليس بعيدا من البند الجزايئ
لعقد النجم االول للفريق االرجنتيني
الدويل ليونيل مييس الذي يبلغ 250
مليون اورو .ومل تستبعد مواجهة عراقيل
يف املفاوضات مع نيامر ،خصوصا وان
االخري يشرتط معالجة مشاكله الرضيبية
مع السلطات املالية يف اسبانيا.

مهاجم فريق برشلونة ومنتخب الربازيل نيامر دا سيلفا.
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مثل في الدائرة

كلمات متقاطعة

إعداد نعوم مسعود

مثل في الدائرة

naoummassoud@live.com
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أفقٌاأفقيًا

عموديًا

ايطالية يف البحر االبيض املتوسط نفي
 1مخرتع لبناين راحل لقبه "اديسون 1رئيس سوري راحل – مطرقة صغرية بيزنطي قاهر الفرس لكنه فشل يفنابليون بونابرت  9-عامل ماهر او
فاكهة اليها
تركية ترشف
مطرب 2-سلسلة
صغٌرة  -2الرشق"
االسالمي  9-كذاب
وقف الزحف
لبناين – فاكهة
-2-1مطرب
استوائٌة
لبنانًجبال–
مطرقة
استوائيةراحل –
سوري
رئٌس
طبيب حاذق – ضعيف ال بطش عنده
عىل سهل كيليكية – جرذ باالجنبية –
باالجنبية – دولة يف امريكا الجنوبية
 3ضمري متصل – هرب من السجنالسجن – 11-مدٌنة
– 3
محاكمة سهل ونهر ايطايل – حرف
فٌها – ورك 10-
جرت– وزير
المانٌة 3-حرف جر
يلقي محارضة –
منراقي سابق
هربوزراء ع
متصل –  10-رئيس
ضمٌرفيها محاكمة
مدينة-املانية جرت
نصب – غصن ناعم – فضح ْ
الست 11-
خارجية امرييك سابق نال جائزة نوبل
بلدة لبنانية يف قضاء عكار – للتفسري
مجرمي الحرب العاملية الثانية من
االمر
العالمٌة
الحرب
طائر وامرباطور الغرب هو كارل
وحقٌقته –ملك اسباين
غالف الرسالة
جوهر4- 1973
النازٌٌن -4للسالم عام
منالدم  12-ازور
الثانٌة– هاج
هدم الحائط
–
وحقيقته
مجرمًاالمر
النازيني  4-جوهر
الطاقاتاغلظ اوتار العود – دولة يف
العالماىل– الخامس –
نبات عائدة
او
حيوان
من
بقية
–
العربية
القبائل
جد
–
املقدسة
االماكن
يوناين
اعامل
رجل
– طائر لييل
لٌلً  -55-رجل اعمال ٌونانً راحل كان ٌعد من اغنى رجال
امريكا الجنوبية  12-ولد ذكر – اغنية
عرص جيولوجي سالف ومتحجرة يف
راحل كان يعد من اغنى رجال العامل – الشاملية اهل الحجاز ونجد وتهامة –
وتقدمهاديماذا ا ُ
مكان
حسن
تنمٌة
تساعد فً
البشرٌةالتيالتً
املرصية شريين عبدالوهاب
استغاللها -6للفنانة
بقرة وحشية  5-اله
االرض –
المجتمعيف ادلب
 13مدينة سوريةخالف رشاء
تساعد يف تنمية
الطاقات البرشية
الحب والرغبة عند اليونان – يُستخرج  13-رأس يف فلوريدا يف الواليات
– مغنية روسية املولد من اصل املاين
املجتمع وتقدمه اذا ُاحسن استغاللها
مدٌنة
مقاطع
العنباو
تمثٌلٌات
داء
كتب ال
قاعةسبعةمعدة
خشب يفخشب14-فً
ً من
مكانرتفع
 6ماالمريكية قاعدة الطالق االقامر
غنائٌة –املتحدة
مقياس مساحة
والتفاح –
من
للكاتبة
سلسلة من
مبن من
مرتفع مبني
تأتً ابن اسحق ورفقة يف كتاب
النائم –الصناعية –
ٌغطدولة يف
خيال-النائم –
–
به
لصق
6حول
احداثها
تدور
رولنغ
الربيطانية
مقاطع
او
متثيليات
الداء
معدة
الصوفصوّ ت الضفدع 7
قنايف –
النٌل فً محافظة
قاعةمصرٌة على
التوراة  14-اين باالجنبية – طحني –
امريكا الجنوبية  7-نوع خشب اسود
صبي ساحر – دود يقع
غنائية – مدينة مرصية عىل النيل يف
قلب االناء عىل رأسه – خشبة الحائك
صلب ميكن صقله اىل درجة اللمعان
محافظة قنا – ص ّوت الضفدع  7-يغط والخشب والثياب  15-آلة ذات ساقني
املعدين – بلدة لبنانية يف قضاء البرتون  15-شالل ماء – شالالت مائية تفصل
النائم – تأيت بعد – مدينة اسبانية تقع لرسم الدوائر – رحالة ايطايل شهري من
الربازيل عن االرجنتني
– من اسامء البحر  8-جُ حر العنكبوت
البندقية
يف اقليم استورياس  8-مدينة ايطالية
– من اسامء الله الحسنى – جزيرة
يف سفح بركان فيزوف – امرباطور
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الكلمة الضائعة مكونة من  8حروف:
ريايض من ابطال العامل يف كرة القدم
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االن شرير – اوي سيلر – باولو رويس
– بوشكاش – بادجو – بيليه – بفاف
– بست – تشارلتون – تورام – رميوند
كوبا – رومينيغه – رونالدو – روماريو
– زيدان – زيكو – زوف – سانتوس –
سقراط – سوكر – شاميكل – غوليت –
غز – كانتونا – كيمبس – كافو – كوبا
– كان – كني – مايكل اوين – ميا هام
– مولر – ميال – هرني – ويا

انكهًت انضائعت يكوَت يٍ  8حروف :رياضي يٍ ابطال انعانى في كرة انقدو

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

حروف مبعثرة

ھكانيوس

كاريل

جلباار

سيامراو

لھيد

زللفا

يسمد

ولداط

سسابب

اسوجر

مغاش

جازورا

يلكورل

وااكسا

اغفرن

راواف

װ

װ

װ

װ

36

38

28

34

حدث يف مثل هذا الشهر

= 42
= 26
= 38
= 30

 -1ضباب رقٌق
 -1ضباب رقيق
-9كوفية او لباس للرأس مكون من
اللعبة
شروط
للٌابان
الوطنً
المطبخ
تارٌخٌا
تعتبر
 -2مدينة يابانية تعترب تاريخيا املطبخ قطعة قامش من القطن مربعة
ٌابانٌةمك ّونة من
مدٌنةاللعبة
 -2هذه
المسرح
كلتحرٌك الدمى
فوقفن
متحركة او
علىلليابان
الوطني
الشكل
16 -3دمٌةمستطي ًال.
الدمى
تحريك
فن
او
متحركة
دمية
-3
-10لقب يطلق عىل املحاربني القدماء
حروفموسوعة غٌنٌس بصفته ملكا شغل ارفع المناصب السٌاسٌة
كمبودي دخل
 -4سٌاسً
مستطيل تتبعرث
املرسح
جواباًوالفضةعىل
يف اليابان
والنحاس
كالذهب
االرض
معادن
انتظامها تشكل
 -5عند
 -4سيايس كمبودي دخل موسوعة  -11اراض واسعة بعيدة ال ماء فيها
موسٌقًالواردة
 -6لألسئلة
أدناه .احد الموسٌقٌٌن المفضلٌن
المانً كان
بصفتهلدىملكا
غينيس
هتلر شغل ارفع  -12اسم فرس الشاعر الجاهيل عنرتة
األسئلة
أحد
معرفة
 -7عند
صوت الحمام
املناصب السياسية
بن شداد
داخل
الجواب
نضع
السورٌة هً
الرهااالرض
معادن
 -8مدٌنة تركٌة قرب الحدود -5
القدٌمةكالذهب والفضة  -13الجبل العظيم
املستطيل مع رقم السؤال
			
والنحاس
القطن مربعة الشكل  -14من اغىل الدبابات الفرنسية يف
 -9كوفٌة او لباس للرأس مكون من قطعة قماش من
وهكذا دواليك .ملعرفة
-6موسيقي
الٌاباناملاين كان احد املوسيقيني العامل واشهرها
 -10لقب ٌطلق على المحاربٌن القدماء فً
صحة األجوبة نجمع
بعٌدة ال ماء فٌهااملفضلني لدى هتلر 			
 -15خشبة او قالدة توضع يف عنق
 -11اراض واسعة
			
-7صوت الحامم
الكلب
األرقام املوجودة داخل
 -12اسم فرس الشاعر الجاهلً عنترة بن شداد
-8مدينة تركية قرب الحدود السورية  -16الزق الذي ينفخ فيه الحداد
املستطيالت ليك تتطابق
 -13الجبل العظٌم
هي الرها القدمية
مع األرقام املوجودة يف
 -14من اغلى الدبابات الفرنسٌة فً العالم واشهرها
أسفل ويسار الشبكة.
 -15خشبة او قالدة توضع فً عنق الكلب
 -16الزق الذي ٌنفخ فٌه الحداد

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

مغني تينور ايطايل ( .)2007-1935من اشهر فناين
االوبرا يف عرصنا .تخىل عن حلمه بأن يصبح حارس
مرمى يف لعبة كرة القدم ليتجه نحو العاملية يف
ادائه الرائع.

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 10+3+5+1+6+11عاصمة مالطة
 = 7+2+13+12+9لقب نبيل ارستوقراطي
 = 15+16+4ثالث ابناء آدم وحواء
 = 14+1+8اغنية لوديع الصايف

SU DO KU
1

حزيران  :1912حريق ضخم يلتهم
مدينة القسطنطينية ويدمر حواىل
الف منزل.
حزيران  :1928اكتشاف دواء
البنسيلني عىل يد العامل االنكليزي
الكسندر فليمنغ.
حزيران  :1942قوات البحرية
اليابانية تقصف مدينة سيدين
االوسرتالية يف الحرب العاملية
الثانية.
حزيران  :1953اعالن الجمهورية
يف مرص وتويل اللواء محمد نجيب
الرئاسة.

مستوى صعب Sudoku
7

مستوى وسط Sudoku
9

5
8

6
8

6

3

8
1

3

2
4

8

5

1

4

2

1

6

8

7

9

4

1

2

9
4

5

شروط اللعبة

7

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.

8

1

"الزمن بطيء جدا ملن ينتظر،
رسيع جدا ملن يخىش ،طويل جدا
ملن يتأمل ،قصري جدا ملن يحتفل،
لكنه االبدية ملن يحب"
(وليم شكسبري)

4

6

6

مستوى وسط

6
9

5

5

3
2

2

7

مستوى سهل Sudoku

5

5

9

9

مستوى صعب

9

2

7
7

4

3

1

8

أقوال مأثورة

6

4

4

طرائف

7

2

7

سأل احد مراسيل الصحف الكاتب
االيرلندي برنارد شو :هل متارس
الرياضة؟
اجابه بسخرية :إعلم يا صديقي ان
رياضتي الوحيدة هي السري عىل
القدمني يف جنازة اصدقاء يل كانوا
من هواة الرياضة.

2

6

6
5

معلومات عامة

اذا وضعنا صدفة او محارة عىل
اذننا نسمع هديرا كأنه موج
البحر .هذا الصوت ال يصدر عن
الصدفة نفسها ،بل هو الصدى
الذي تحدثه دفقات الدم يف
االذن ،والذي ينعكس عىل جدران
الصدفة

4

1

9

1

2

7

6

5

6

4

3
2

7
2

7
8

6

7

9

1

مستوى سهل

حلول العدد32
حل حروف مبعثرة

 1العامل  2-زقاق  3-البامبا 4بهيم  5-غامبيا  6-جغرافيا 7باتافيا  8-حدقة  9-االطلس 10-خامئل  11-كيتس  12-ساعور 13-
الواحات  14-صرييف  15-كرويف
 16-نرسين

حل الكلمة الضائعة

خليل مطران

حل اسماء من التاريخ

محمود بريم التونيس

حل مثل في الدائرة

العنيد بيوقع عا راسو شك

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

1

7

6

5

2

9

8

حل مستوى وسط Sudoku
3

4

7

9

1

6

4

8

2

حل مستوى سهل Sudoku
5

3

5

7

8

2

3

9

4

6

1

8

2

5

3

6

4

9

1

7

3

4

5

1

2

9

7

8

6

1

6

3

4

5

8

7

9

2

3

4

9

8

7

1

6

2

5

2

8

6

3

7

5

9

1

4

4

2
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1

7

6

8

3

5

6

9

2
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5

8

1

9

1
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2

5

6

4

3

7

7

9

4
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3

8

6

4

3
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1

9

5

2

7

6

4

6

3

9

8

7

1

2
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1
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6

4
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1

6

8
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4
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5
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6

9
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6

9

8
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4

7

9

6
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8
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3
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8

9

4
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1
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5
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7
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6
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4
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3

6
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7
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6
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مستوى صعب

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

افقيا
 1ماريا شارابوفا  2-شيكاغو – ديك – سومو  3-هانوي – كوستاريكا 4دن – نبح – دو – صه – سك  5-اسد – من – رسو – جيس 6-جب – يلومه – النبك  7-زاح – مرسيدس – يف  8-نيحا – تريم
– نحل  9-امري – بلشون – نا  10-لونغوي – كب – غلواء  11-قن
– بط – او – الجينز  12-مدن – رولكس – بال  13-رياق – بم –
يو – مزمز  14-غريغ – سالرنو – صل  15-لويس شيخو اليسوعي

مستوى سهل

عموديا
 1مشهد – جزر القمر  2-ايانابا – مونديغو  3-ركن – حنني – ناري 4ياوندي – يرغب – قيس  5-اغيب – ملح – وطر – غش  6-شو– حمورايب – وب  7-منس – املسخ  8-ردود – هيتشكوك – وا
 9ايسوس – دروب – سيال  10-بكت – راسني – ورل  11-اصول –غلب – ين  12-فرسه – نف – الجاموس  13-ا و ي – جبني – ويلز
 14-مكسيك – حنان – مصع  15-اواكس – عالء زلزيل
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رئيس التحرير المسؤول
العميد م .منير عقيقي

تجار البشر؟
صانعو الحروب ّ
جميع الذين تناولوا موضوع االتجار بالبرش مل ُيعنوا
النظر يف تعيني اسباب هذه الظاهرة التي تجتاح العامل،
وكل ما يدعيه من قيم التحرض والتمدن ،والتي ُصنفت
دوليا عىل انها ثالث اكرب تجارة اجرامية يف العامل بعد
تجاريت املخدرات والسالح .هذه الظاهرة براهنها
تشبه ما كانت عليه االحوال يف الطور االول للبرشية
لجهة تجارة الرقيق التي كان الدافع االول واالخري اليها
الحروب وغنامئها .كل حروب البسوس وداحس والغرباء
ايام الجاهلية ،وحرب املئة عام بني فرنسا وبريطانيا،
والحروب الصليبية والحمالت الفرنسية واالحتالل
العثامين ،وما شهده القرن املايض يف الحربني العامليتني ثم
ما تالهام يف الجمهوريات السوفياتية السابقة وافريقيا
وآسيا وصوال اىل الرشق االوسط الذي تلتهمه النار ،كلها
اسقطت مفهوم الدميوقراطية واسست مناذج لبؤر حرب
مستدامة ونزاعات وعدم استقرار ومخاضات مل تفض اال
اىل استفحال ظاهرة االتجار بالبرش.
كشف "التقرير العاملي عن االتجار باالشخاص" الذي
اعده مكتب االمم املتحدة ان ملياري شخص حول العامل
مورست عليهم جرمية االتجار بالبرش من دون ان يتعرض
الجناة للعقاب .تبني ان  %70من الضحايا نساء وفتيات،
و %30منهم رجال وصبية ،وان اكرث املتاجرين موجودون
يف الرشق االوسط وافريقيا حيث االوضاع االمنية غري
املستقرة والفقر يؤمنان البيئة الحاضنة لهؤالء املجرمني،
ليتضح ان صناعة الحروب هي السبب الرئيس واالساس
لـ"االتجار بالبرش" ،وان صانعي الحروب هم تجار البرش.
كيف نفهم دورات العنف املتنقلة التي يديرها صانعو
القرارات الدولية بغرض تحقيق مصالحهم ،فيام املفارقة
االصلية ان هؤالء انفسهم ال يديرون طرفة عني نحو
ضحايا مخططاتهم ،وال يعريون التنمية البرشية وحياة
اإلنسان اي اهتامم مقارنة باالهتامم الذي تستحوذه
رشكات صناعة االسلحة والتي هي قوى الضغط يف دوائر
القرار العاملية املختلفة؟ اذ اصبحت مخصصات املشاريع
وقوة املال حارضة اكرث من اي وقت مىض ،ويجب النظر
اليها واعتبارها قلقا بالغا .هذه القوى ال تفعل غري ادارة
مصانع الحروب وتحصني بلدان دون اخرى بصورة

متييزية ،وحتى الغائها لتصبح شعوبها سلعا لالتجار
بحرماتها بغرض الجنس والحروب ،وباعضائها بذريعة
التطور العلمي واالختبارات الطبية وابحاثها.
دامئا كانت الغاية املرجوة من هذه الجرائم البشعة
هي املردود املادي .فاالتجار بالبرش يدر ارباحا خيالية
للمجرمني تصل اىل  111مليار اورو سنويا بحسب
مفوضية االتحاد االورويب ،فيام تشري تقديرات منظمة
العمل الدولية اىل ان العاملة القرسية يف االقتصاد
الخاص تدر سنويا حوايل  150مليار دوالر من االرباح غري
املرشوعة .دامئا ايضا كانت الحروب هي ا ُملنتج وا ُملس ِبب
لالوضاع االقتصادية واالجتامعية السيئة ،ورفع نسبة
الفقر كسبب رئييس لتفيش هذه "التجارة" ،مضافا اليه
قلة فرص العمل ،والجرمية املنظمة ،والفساد الرسمي
عىل كل املستويات ،وعدم االستقرار السيايس .لذلك كله
اصبحت هذه التجارة املشينة خربا اوال يف اصقاع العامل.
املحزن ان الدول "املديرة" للحروب هي َمن تتنطح
الصدار تقارير عن هذه القباحات وتوجيه التهم إىل هذه
الدولة او تلك ،بينام من اراضيها تصدر قرارات املوت.
اش َهر قضايا االتجار بالبرش حول العامل كانت يف الدول
والكيانات ذات الطبيعة العدائية كام الحال يف ارسائيل،
حيث تم الكشف عام  2009عن اكرب شبكة اتهمت
بتهريب مئات النساء من دول االتحاد السوفيايت السابق
اىل فلسطني املحتلة .كام فتحت االوضاع السورية
والعراقية الطريق امام تجار البرش ،حيث قامت
التنظيامت االرهابية بخطف النساء واالطفال واعتربتهم
سبايا وغنائم حرب ،وعادت اسواق الرقيق ،وبيعت
النساء من الطوائف والجنسيات املختلفة ،وتعدتها اىل
التجارة باالعضاء البرشية كمصدر مهم للتمويل.
اصبحت قضية االتجار بالبرش مشكلة عاملية تهدد
االوطان .اما اسبابها فهي يف فكر القوى العظمى.

إلى العدد المقبل

