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عبدالحليم كركال :الفن في بعلبك كالحج

في هذا العدد

فرحتا وطن
يحتفل اللبنانيون يف آب من كل عام مبناسبتني وطنيتني ،االوىل عيد الجيش يف االول منه ،والثانية عيد االمن العام يف السابع
والعرشين .ال يخفي اللبنانيون فرحهم يف هذين العيدين واعتزازهم مبؤسساتهم العسكرية واالمنية التي كرست قيامة لبنان
ضحى عسكريوها بحياتهم للحفاظ عىل الكيان وجبه االخطار التي اسست لحروب داخلية ومع العدو
واستقالله ،ومن ثم ّ
االرسائييل ،كام مل توفر هذه املؤسسات الوطنية حتى يومنا هذا اي جهد يف حامية لبنان من االرهاب ،ومن كرة النار التي
تصب حممها يف املحيط واالقليم.
ليس تقاطع املناسبتني وليد صدفة ،امنا تعبري عن حقيقة سيادية وسياسية تتمثل يف اندماجها مع قيام لبنان الدولة،
الجمهورية الربملانية ،ومنها الجيش واملديرية العامة لالمن العام اللذان ُقيد لهام املهمة االدق أال وهي حامية االستقالل
وتثبيته من خالل اضطالعهام بحامية السيادة الجغرافية عند الحدود.
لقد كانت الوقائع عىل الدوام تحفر خطا واحدا للمؤسستني يف سياق الذود عن لبنان وشعبه ،وكذلك عن القيم الدميوقراطية
لوطن ظل عىل الدوام محفوفا باملخاطر لوقوعه يف منطقة قلام عرفت استقرارا دامئا يف تاريخها الحديث ،وتحديداً منذ
قيام الكيان االرسائييل فوق الرتاب الفلسطيني ،ولينضم اليه الحقا ارهاب يدّعي اسالما وال يبقي وال يذر من قيم الحضارة
واالنسانية شيئا.
بسبب كرثة االستثناءات التي احاطت ببالدنا ،صار متعذرا اعتبار اي مناسبة استثناء عىل سياق عام .لكن هاتني املناسبتني
تستحقان امتيازا عىل االحداث كون الجيش واالمن العام يخوضان معركة من اصعب املعارك واكرثها دقة وحرجا ،هي معركة
استقالل لبنان عن كل التقاطعات االقليمية والدولية التي سقطت يف دائرة النار.
قدّم الجيش واالمن العام الدم يف سبيل لبنان ،وال يزاالن يبذالن التضحية واملثابرة بال حدود ملواجهة العدو االرسائييل
وشبكاته التجسسية وخروقاته التي ما انفكت تتكرر عىل وجوه كثرية ،وكذلك محاربة االرهاب ومالحقة مخططيه ومنفذيه
وكل متعاون معه ،دفاعا عن اللبنانيني والدولة القوية والوطن التعددي والغني بثقافته وقيمه وحريته .لبنان يف هذا الحيز
هو ذاك الذي قاله املفكر ميشال شيحا انه "دولة عريقة بدروس املايض ،ولبنانيو اليوم هم ذاتهم لبنانيو االمس .وقد ال
نتمكن من تغيري مجرى االحداث ما مل نثابر عىل تجاوز املخاطر باالرادة والجرأة واالميان ،فمهمتنا االوىل ان نصون الوجه
النبيل ملا يف بالدنا من حرية وروحانية وتسامح واستقالل".
هذه القيم التي تقاتل من اجلها سائر املؤسسات العسكرية واالمنية لينعم بها اللبنانيون جميعا باالستقرار ،يستغلها البعض
يف مبالغات شعبوية عرب وسائل التواصل توخيا لدعم منظامت دولية غري حكومية ،علام ان هذه املعركة تخاض بقرار سيايس
جامع اتخذته السلطة التنفيذية للصالح العام .كام مل يحصل ان تم توقيف احد من دون مراجعة القضاء املختص.
بهذا املعنى ،يشكل عيدا الجيش واالمن العام هذه السنة ،وككل سنة ،فرحة وطن نجا وسينجو من آثار الحروب التي تتحرك
عىل مساحة الرشق االوسط ،ذلك ان اللبنانيني يف غالبيتهم خربوا قسوة الحرب ،كام ان مؤسساتنا الدستورية محصنة مبيثاق
وطني يعكس حقيقة لبنان ومفهومه وقيمه التي اكدت املؤكد لجهة خيار الوحدة يف اطار التنوع والتعدد ،مع نبذ االرهاب
وكل تطرف ايا كانت عباءته.

"االمن العام"

تأسف "االمن العام" لتأخر صدور عددها الحايل اىل  8آب ،بعدما ثابرت عىل ان يكون بني ايدي قرائها يف الخامس
من كل شهر .لكن عذرها مربر ،وهو الحدث االمني املهم الذي افىض اىل تحرير جرود عرسال من االرهاب التكفريي
الذي مثلته جبهة النرصة ،واالتفاق الذي ابرمه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم لرتحيل مسلحيها يف مقابل
استعادة االرسى اللبنانيني الشهداء واالحياء .ما اقتىض ان تواكب "االمن العام" الحدث وتفرد له صفحات يف مراحل
التفاوض وتفاصيل غري معلومة ،وصورا عنه.
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رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  3000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  150،000ل.ل.
للمؤسسات  300،000ل.ل.
رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم اإلداري حسام حيدر
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com
التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم  ،3قرب املتحف ،بريوت
هاتف 01/382642 :فاكس01/381629 :
االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،1قبالة قرص العدل ،بريوت
هاتف01/425303 :
فاكس01/425777 ext:1599 :
موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb
twitter@DGSG_Security
تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير
شعبة التصوير  -مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
عيل فواز
الطباعة

 22اللواء عباس ابراهيم مكرّما
في النبطية :مواجهة االرهاب
معركة وجودية
 24حسابات بيدر االنتخابات عجّ لت
في اقرار السلسلة
 32ما بعد نهاية "داعش"
في العراق

 60احصاءات الشهر والوثائق املزورة
 70العهد والحكومة عاكفان
على تحسني اآلفاق االقتصادية
 82امني الريحاني يعود
في زمن العصبيات
 90السياحة الثقافية الدينية
كنز لبناني

 36فرنسا :جدولة االولويات
والسياسة الخارجية

 94كلودين عون روكز:
على الجميع احترام مشاركة املرأة

 40ال قطاع سياحيًا بال بيئة
آمنة مستقرة

 96تعليم اليوغا في املدارس:
اكتساب القوة من النفس

 48امن عام املطار:
تطبيق احدث البرامج الحدودية

 100التغذية

 52االمن العام خرّج  24ضابطا
في "االبداع الوظيفي"
 56تعاون اكاديمي بني االمن العام
والجامعة اللبنانية االميركية

 102النادي الرياضي:
مشكلتنا تسييس االتحادات
 110تسلية
 114الى العدد املقبل
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حوار

العميد منير عقيقي وجورج شاهني

جاهز ألي مهمة تكلفني
اياها السلطة السياسية
اإلنتخابات النيابية تع ّزز
الحياة الديموقراطية
ومل يستبعد اللواء ابراهيم احتامل استمرار وجود
شبكات تخريبية يف لبنان ،الفتا اىل ان قدراتها
شبه معطلة ،وان لبنان مل يسقط املفاجآت االمنية
رغم اثبات الشعب اللبناين انه لن يكون بيئة
حاضنة لالرهاب.
وهنا الحوار:

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

جردة سنة على أبواب العيد  72لألمن العام
اللواء ع ّباس إبراهيم :نمسك بالوضع لكن ال أمن مضمونًا %100

• لبنان في خط الدفاع األول ضد اإلرهاب واملساعدة الدولية واجب
• الشبكات التخريبية قائمة لكن قدراتها شبه معطلة
• الحوار مع سوريا هو الطريق الوحيد واالقصر الى حل املشاكل األمنية
يف العيد الثاين والسبعني لالمن العام يف  27آب من كل عام ،يقدم
املدير العام اللواء عباس ابراهيم جردة باالنجازات بوجوهها
االدارية واالمنية والتنظيمية والسياسية .ورغم ما تشكله املناسبة
من تقليد مل يكن قامئا لفرتة طويلة من الزمن ،فالحياء العيد
هذا العام اهمية خاصة .استعادت البالد مؤسساتها الدستورية
وانتظمت حياتها السياسية والوطنية يف دورتها الكاملة وانهت
شغورا رئاسيا طويال .اال انها تواجه اآلن سلسلة استحقاقات امنية
خطرية يف محيط عريب واقليمي متفجر ملتهب ،شكل االمن
العام يف مواجهته االرهاب اىل جانب القوى العسكرية واالمنية

االخرى رأس حربة ،سواء عىل مستوى مكافحة التجسس وتفكيك
شبكات العدو او جبه خطر التكفرييني ومرتكبي الجرائم املنظمة
واعامل التزوير والغش ونقل املمنوعات من مخدرات واسلحة
واشخاص بطرق غري رشعية.
والحديث عن استحقاقات العام تتقدمه محطة جديدة تحققت
قبل ايام باستعادة الجرود اللبنانية املحتلة من التكفرييني يف
عرسال ،وما سبقها من عمليات استباقية منعت مجموعات
منهم من ان تعيث فسادا يف املرافق العامة واملواقع الدينية
والحزبية عىل مساحة الوطن

يف حوار طويل مسهب مع "االمن العام" ،عدد
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
انجازات املديرية اداريا وامنيا يف سنة ،واعترب
ان مركز التوقيف املوقت الجديد اقفل سجن
العار ،مالحظا ان مدونة السلوك الخاصة باالمن
العام باتت منوذجا يف اكرث من دولة يف الرشق
االوسط .وبعدما نوه بالتفاهامت بني املديرية
وجامعات ومؤسسات مختلفة لبنانية ،لفت
اىل اهمية التعاون والتكامل مع املجتمع املدين
الذي يعزز الثقة بني املواطن ودولته .وقال ان ما
حققه االمن االستباقي كان مثرة حسن استخدام
الصالحيات ومضمون بنك املعلومات عدا عن
التعاون مع األجهزة الدولية الصديقة التي
وجدت نفسها مضطرة لدعم لبنان باعتباره خط
الدفاع االول عنها يف املواجهة مع االرهاب .ولفت
اىل ان لبنان مل َ
يتعاط يوما مع النازحني السوريني
كارهابيني ،وان عودتهم اىل بالدهم توفر الكثري
من املخاطر السلبية ،مشددا عىل اهمية الحوار
مع السلطات السورية.

■ حفل العام املايض باالنجازات بدءا بجواز
السفر واملستندات البيومرتية واحداث دائرتني
لحقوق االنسان واالمن االقتصادي ووضع مدونة
السلوك الخاصة باملديرية ونيل جائزة  .ISOكيف
تحققت يف ظل االضطرابات السياسية؟
□ استطيع القول ان هذه االنجازات االدارية
ليست شخصية او فردية ،امنا هي نتاج عمل
فريق .كل ملف له لجنة متخصصة تهتم به
من االلف اىل الياء .تتسلم املهمة منذ لحظة
التكليف اىل حني انجازها .يتوىل رئيس كل لجنة
من الضباط اطالعي عىل ما ينجز يوميا لينطلق
يف عمله بالتوجيهات الرضورية .وقد ثبت بالفعل
ان تقسيم العمل بهذه الطريقة التخصصية وعدم
حرصه بشخص ،ايا تكن قدراته ،ادى اىل هذه
النتائج الباهرة يف وقت قيايس .بهذه الطريقة
انجزنا اعامال كثرية رغم كل االنشغاالت.
■ هل ميكن القول ان ما انجز كان وفق روزنامة
عام 2017؟
□ من الطبيعي ان نضع مع بداية كل سنة
برنامج عمل وفق اولويات نحددها ،ونسعى اىل
تحقيقها .ان مل يتم تحقيق ذلك كامال ،فمعظمه
وفق االولويات املحددة سلفا ،وقد متكنا يف بعض
السنوات من انجاز  %90مام تقرر.
■ بنت املديرية مركزا للتوقيف املوقت يف دائرة

االجراء والتحقيق يراعي رشوط حقوق االنسان
وتلك املمنوحة للموقوفني .ماذا تعني هذه
الخطوة ،وهل هي االخرية ام مثة خطوات اخرى؟
□ عندما تسلمت مهاميت يف املديرية العامة لالمن
العام سنة  2011قمت بجولة عىل كل املكاتب
والدوائر واملراكز ،واطلعت عن كثب عىل طريقة
عملها .لفتني يومها مركز التوقيف املوقت تحت
جرس العدلية .للحقيقة شاهدت بأم العني الظروف
السيئة املحيطة بحياة املساجني ،وقررت يومها ان
اقوم بعمل ما ينهي هذه الحال .بطبعي عندما
اريد ان اقوم بأي عمل اضع نفيس مبوقع الطرف
اآلخر .قلت يومها اذا جاء يوم وحكم عيل ان اكون
يف هذا السجن ،فهل اقبل او ارىض بان اكون فيه؟
هل اقبل العيش يف مثل هذه الظروف؟ كان جوايب
الطبيعي يومها بالنفي والرفض معا .اطلقت عليه
يومها اسم "سجن العار" ،وقررت فورا ان اقوم
مبا يلزم وبكل جد واخالص لتغيري هذا الواقع
والتخلص منه .فعال ،كنت اشعر بالخجل كلام طلب
مني اذن بزيارة يقوم بها ممثلون عن املنظامت
الدولية واالنسانية اىل هذا املركز ،او تحديد موعد
للقائهم مع ضباطه .ال اخفي ان مشكلة مالية
واجهتنا يف مرحلة من املراحل قبل تنفيذ املرشوع.
لجأت اىل بعض االصدقاء طالبا الدعم من موقعي
الشخيص ال املهني ،فجاءين الجواب ايجابا .عرضت
املرشوع عىل بعض املنظامت والسفارات فلم
يتأخر عدد منها يف تقديم الدعم املايل والتقني
وتوفري التجهيزات الرضورية .تزامنا مع انطالق
الورشة والحاجة اىل املزيد من املال كنت الجأ اىل
معايل وزير الداخلية نهاد املشنوق الذي كان قد
انشأ صندوقا يف الوزارة لرتميم اوضاع السجون
املوضوعة يف عهدتها وتحسينها وبناء اخرى عىل
مستوى لبنان .مل يرتدد معاليه يف تقديم الدعم
كلام طلبنا ذلك ،وهو ما سمح بامتام املرشوع
وتجهيزه بافضل املعدات.
■ املعروف ان االمن العام هو اكرث االجهزة التي
توقف اشخاصا يفتقدون االوراق الثبوتية او
دخلوا البالد خلسة ،فهل تسبب ذلك يف اكتظاظ
يف السجون؟
□ بالتأكيد مشكلة االكتظاظ موجودة ونعاين
منها كثريا .نحن جهاز ال يوقف كل املساجني
بل املخالفني االجانب الذين يحالون الينا .عىل
عاتقنا تقع مسؤولية تسلم من دخلوا البالد
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خلسة او خالفوا نظام االقامة من مختلف
القوى العسكرية واالمنية من جيش وقوى امن
داخيل وامن دولة .عليه اضطررنا اكرث من مرة اىل
ابقائهم يف سجونهم ومراكز التوقيف لديهم اىل
حني تأمني املكان الستقبالهم وتسوية اوضاعهم
االدارية والقانونية .ال اخفيكم اننا نشهد يف بعض
االحيان تدفقا يفوق قدراتنا وقدراتهم ،فسجونهم
ومراكز التوقيف لديهم تعيش املعاناة نفسها.
مشكلة االكتظاظ ضاغطة علينا جميعا ،ما يقود
اىل التنسيق يف ما بيننا لئال تطول معاناة املوقوفني،
وتوصلنا اىل وضع جداول يومية لتقاسم هذه
املهمة بشكل مينع حاالت االكتظاظ لوقت طويل.
■ كيف كانت ردود فعل السفارات واملنظامت
الدولية ومسؤوليها تجاه هذه الخطوات؟
□ عندما افتتحنا مركز التوقيف املوقت يف ساحة
العبد يف حضور وزير الداخلية وجهت الدعوات
اىل ممثيل الجهات املانحة واملنظامت املحلية
واالقليمية والدولية املقيمني يف لبنان باالضافة
اىل النواب اعضاء لجنة حقوق االنسان ،ليشهدوا
عىل هذا االنجاز االنساين والتثبت مام يوفره من
رشوط دولية معرتف بها .كانت ردود فعلهم
ايجابية للغاية .اخريا زارين رئيس مكتب املفوض
السامي لحقوق االنسان يف الرشق االوسط
وشامل افريقيا التابع ملنظمة االمم املتحدة عبد
السالم سيد احمد لنتبادل التهاين يف ما انجزناه
سويا عىل مستوى وضع مدونة السلوك الخاصة
بعسكريي االمن العام وادارييه ،وتعزيز حالة
حقوق االنسان يف االمن العام ،بعدما اعتمدت يف
شكلها ومضمونها يف معظم بلدان الرشق االوسط،
وعدّت انجازا رائدا تخطى الحدود اللبنانية
اىل دول املنطقة .ملا سألني عن مركز االحتجاز
املوقت مل اتردد يف دعوته اىل زيارته حيث اطلع
عىل ظروف التوقيف ،فاستحققنا بذلك التهنئة
مرة اخرى .لذلك ميكنني القول ان ما كنا نخجل
به عىل هذا املستوى بات موضوع فخر لنا
وللوطن .وبعدما كنا نخجل باملركز القديم بتنا
نتباهى بالجديد بعدما ابعدنا عنه وصمة العار
التي كانت تالحقنا.
■ كانت املديرية االوىل التي ترجمت الالمركزية
االدارية من خالل استحداث مراكزها يف كل لبنان
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مركز التوقيف املوقت
الجديد اقفل سجن العار

نستعد لفتح  10مراكز
خاصة بالنازحني السوريني

مدونة السلوك الخاصة
باالمن العام باتت نموذجا
في دول الشرق االوسط

االمن االستباقي ثمرة
حسن استخدام صالحياتنا
ومضمون بنك املعلومات

بالتعاون مع البلديات والجمعيات االهلية .ما
الذي امثرته هذه السياسة؟
□ عندما يكون هدف اي مؤسسة خدمة املواطن،
فإنه سيقابلها مبشاعر االمتنان والشكر ،وهذا ما
حصل معنا .وهو ما يفرسه الرتحيب واالستعداد
لوضع املراكز يف ترصفنا فانترشنا يف معظم املناطق
وتولدت دينامية تواصل مع املواطنني عىل امتداد
الوطن ،وكانت البلديات والشخصيات والهيئات
صلة الوصل يف ما بيننا .قد يكون نقص التمويل
وحجم قدراتنا سببا يف قبولنا او لجوئنا اىل املجتمع
البلدي ملساعدتنا يف انشاء هذه املراكز .علام ان
هناك بلديات غنية ولها القدرة عىل انشاء املراكز
وتجهيزها بالكامل فادخلنا اليها العنرص البرشي
فقط ،وهناك اخرى تقاسمنا معها هذه االعباء.
اشدد مرة اخرى عىل حجم الثقة التي و ّلدتها
دينامية االتصال بني االمن العام واملجتمع االهيل
واملدين التي انعشت دورنا االمني ،وسمحت لنا
ببناء بنك من املعلومات عززه شعور كل مواطن
بأنه خفري يف خدمة امنه ومجتمعه .وهو ما
جعلنا نستثمر هذه املعلومات ليس عىل املستوى
االداري البحت ،امنا عىل املستوى االمني ايضا.

كل مواطن ان يعمل اىل جانب دولته من اجل
الوطن وحاميته .اما يف شأن التنسيق بني االجهزة،
استطيع القول انه اكرث من ممتاز يف املرحلة
الحالية .كقادة اجهزة نحن عىل تواصل يومي
ان مل يكن وجاهيا ،فعرب الهاتف او اي وسيلة
اخرى تقتضيها ظروف العمل .طاملا ان لكل جهاز
خصوصيته ،فالتنسيق يف ما بيننا ال يعني ذوبان
جهاز يف آخر .لذلك نشجع الضباط والعسكريني
من مختلف الرتب عىل التسابق مع االجهزة
االخرى لتحقيق انجازات وتحقيق نجاحات.

غيه وجود النازحني السوريني يف عمل
■ ما الذي ّ
هذه املراكز؟
□ ال ميكننا ان نخفي ما عكسه النزوح السوري
من ضغوط هائلة عىل مراكز االمن العام يف اكرث
من منطقة .اكرثيتهم رغبوا يف ترتيب اقامتهم
والحفاظ عىل قانونية وجودهم يف لبنان .وهو
امر تسبب يف عدم قدرة باقي اللبنانيني واالجانب
والسياح املقيمني يف لبنان عىل امتام معامالتهم

ال نسقط املفاجآت ،والشعب اللبناين مل ولن يكون بيئة حاضنة لالرهاب.

بالرسعة املطلوبة .ملواجهة هذا الوضع بدأنا
تخصيص مراكز للنازحني السوريني سعيا اىل
توسيع نطاق خدماتنا .بالتعاون مع املفوضية
العامة لشؤون الالجئني يف االمم املتحدة انشأنا
اربعة مراكز من عرشة مخصصة الستقبال
معامالت السوريني ،نخطط القامتها لتبقى مراكزنا
العادية قادرة عىل تقديم الخدمات لالخرين.
■ وضعتم سلسلة من مذكرات التفاهم
واالتفاقات مع معاهد وجامعات ومصارف
ونقابات .ما هي االهداف املرسومة لها وما
املكاسب التي يجنيها االمن العام من خالل هذا
االنفتاح غري املسبوق الجهزة اخرى؟
□ طاملا انني مؤمن بان هذا الجهاز قائم
لخدمة الناس ،لبنانيني ومقيمني عىل ارضنا
ايا تكن جنسياتهم ،من اوىل واجباتنا تأهيل
مهارات الضباط والعنارص املكلفني هذه
املهامت وتعزيزها ،وهو ما فرض علينا مثل هذه
التفاهامت واالتفاقات لتطبيق الربامج التي تعزز
هذه القدرات وتطوير اداء العسكريني لتقديم

الخدمة يف افضل الظروف .ال انىس هنا االشارة
اىل مبادرة بعض السفارات لوضع خربات بلدانها
يف ترصفنا ،فتبادلنا واياها الخدمات واملهارات
بشكل مفيد للغاية .لذلك نرص عىل القول اننا
منفتحون عىل هذا النهج ألن التعاون والتكامل
بني املجتمع املدين واالجهزة االمنية اكرث من
رضورة لتعزيز الثقة بني املواطن ودولته بشكل
اكرب ،تأكيدا عىل مبدأ ان الدولة واجهزتها االمنية
متارس مهمتها االمنية لتكون يف خدمة املواطن
وليس عىل املواطن.
■ يظهر بوضوح حجم املرأة وحضورها يف االمن
العام .هل تم ذلك بالصدفة ام ان هناك خططا
مدروسة؟
□ يف املبدأ ،عند االعالن عن اي دورة لالمن العام،
ال نخصص او نفصل بني الذكور واالناث ،فهم
وهن مواطنون ومواطنات ،لهم ولهن الحقوق
نفسها وعليهم وعليهن الواجبات نفسها .لكن ما
هو طبيعي ان تكون املرأة غري قادرة عىل القيام
او املشاركة يف دورات امنية متقدمة يف مهامت

محددة كتلك التي نقيمها للوحدات الخاصة .اذا
متكنت من ذلك بقدراتها الجسدية ال نحرمها من
هذا الحق .لذلك تبدو املشاركة النسائية يف بعض
مكاتب االمن العام االدارية حارضة بقوة ،فنحن
ندرك ان ما لديها من مرونة يسهل لها القيام
بادوار اخرى تتفوق فيها عىل الرجل.
■ كان االمن العام اول من اطلق نظرية االمن
االستباقي او االمن الوقايئ ،اىل ان تحول لبنان
مرضب املثل يف مجال مكافحة االرهاب .ما هي
العنارص التي سمحت بذلك؟ هل التنسيق مع
االجهزة االمنية وصل اىل املرحلة التي ترضيك؟
□ اود ان اقول من دون ان اكشف رسا ،ان
لدينا يف االمن العام بنك معلومات عمره 72
سنة ميكن استغالله يف اي وقت عىل املستوى
االمني .باملزاوجة بني ما سمح لنا به الكتاب
والقانون من صالحيات ،ومضمون ما منتلكه من
معلومات ،وصلنا اىل االمن االستباقي .مبوجب
صالحياتنا ،نستطيع ان نتعاون مع مؤسسات
كثرية بحكم القانون من اجل مصلحة لبنان ،وعىل

■ يف ظل املواجهة املزدوجة مع العدو االرسائييل
واملجموعات االرهابية ،هل تشعر باي قلق وهل
ميكن القول انكم فككتم الشبكات الداخلية
والخارجية املتورطة يف هذه املواجهة؟
□ بالتأكيد ال ندعي تفكيك كل الشبكات كاملة،
وما استطيع قوله اننا مطمئنون اىل ما انجزنا
ونشعر بالسيطرة عىل الوضع االمني .ليس هناك
باملفهوم االمني ما يسمى امنا مضمونا  ،%100ال
بل هو مستحيل .لذلك استطيع القول اننا نسيطر
بنسبة مرتفعة ،والدليل قائم يف التوقيفات اليومية
التي نقوم بها ،وهو ما يدل عىل ان الشبكات
التخريبية موجودة ،لكن ما ثبت ان قدرتها عىل
القيام باالعامل االرهابية باتت شبه معطلة ،كونها
تحت الرصد املبارش لالجهزة االمنية .لست قلقا
عىل وضعنا ربطا مبا يشهده محيطنا .مقارنة بيننا
والدول املشتعلة من حولنا ميكن القول ان وضعنا
ممتاز .نحن نعرف انه كلام هزم االرهاب عىل
املستوى العسكري املبارش ،يلجأ تلقائيا اىل العمل
من تحت االرض ،وهو ما يفرض علينا جهدا
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مضاعفا وتنسيقا اكرب بني االجهزة .تأسيسا عىل
هذه املعادلة ،نقدّر من اليوم حجم املصاعب
التي تواجهنا يف املستقبل نتيجة انهزام داعش
ومثيالتها يف العراق وسوريا ،ونستعد للمرحلة
بكل عزم ملنع اي ارتدادات لها عىل لبنان ،وندعي
من اليوم اننا واعون لهذه املخاطر ووضعنا
الخطط للمواجهة الالزمة.
■ هل تتوقعون مفاجآت ام ان البيئة الحاضنة
لالرهابيني تقلصت او انتهت كام توقعت اكرث من
مرة؟
□ من املؤكد اننا مل نسقط املفاجاءآت يوما من
قاموسنا .لكن ما يطمئننا ان الشعب اللبناين مل
يكن ولن يكون بيئة حاضنة لالرهاب .اذا اردنا
الحديث عن معادلة طائفية فالبيئة املسلمة كام
البيئة املسيحية مل تكن حاضنة يوما لالرهابيني
ولن تكون .انا عىل يقني من ان تكوين االنسان
اللبناين يختلف عن تكوين اي انسان اخر يف
املنطقة .كنت دامئا اقول وما زلت ان يف داخل
كل مسلم لبناين ثقافة مسيحية ،ويف داخل كل
مسيحي لبناين ثقافة اسالمية ،وهذا التزاوج بني
االديان والثقافات جعل من اللبناين منوذجا فريدا
جعله يجنح اكرث فأكرث نحو االعتدال ،وهو ما
يبعد مجتمعنا عن االرهاب .لكن ذلك ال ينفي
وجود اشخاص ميكن ان يشكلوا حاالت ارهاب
فردية ،وهو امر ميكن ان يشهده اي بلد يف اوروبا
مثال او يف اي بلد يف العامل .فهل تتوقع مثال ان
تتلقى من عائلة لبنانية اخطارا بأن ابنها ميكن ان
يتحول اىل مصدر شبهة ،فيطلبون الينا التدخل
والتثبت من ذلك؟ أليست هذه الظاهرة من
العالمات املطمئنة الضامنة لتثبيت االمن وتعزيز
االستقرار؟ لذلك علينا هنا ان نحتسب حجم
الثقة بنا لنصل اىل مثل هذه املرحلة التي يتحول
فيها املواطن خفريا يف خدمة االمن.
■ هل ميكن القول ان ثقة السلطات السياسية
بكم يف حجم ثقة املواطن ،وهل انعكس يوما
الخالف السيايس حول بعض امللفات عليها؟
□ نحن اجهزة امنية وعسكرية نتمتع بثقة
ودعم مطلقني من السلطة السياسية رغم كل
االنقسامات حول بعض امللفات .املوضوع االمني
مقدس بالنسبة اىل السلطة السياسية وغري قابل
للمزح وال للتشكيك من اي مصدر.
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■ كيف ميكن الفصل بني النازح واالرهايب ،وهل
وقع املزج بينهام يف مكان ما؟
□ نحن ال نحكم عىل النازحني السوريني عىل
انهم ارهابيون ال سمح الله .النازح هو نازح ،لكن
الظروف املعيشية والثقافية عدا عن خلفيات
واسباب نزوح البعض منهم اىل لبنان قد تحولهم
اىل ارهابيني وان من طريق الخطأ .التالعب احيانا
بعواطفهم وافكارهم يجعلهم ارهابيني .نحن ال
نسقط من حساباتنا ان ظروف معيشة االنسان
تحدد مساره يف هذه الحياة باالضافة اىل ما يختزنه
من ثقافة .لذلك ال نتجاهل وال ننىس تح ّول بعض
السوريني او الفلسطينيني اىل ارهابيني ،او ان
تكون الشبكات االرهابية فلسطينية او سورية
او من جنسيات اخرى .بعض اللبنانيني الذين تم
توقيفهم ويا لالسف كانوا رشكاء او رؤساء لبعض
هذه الشبكات.
■ يبدو يف الفرتة االخرية ان بعض مخيامت
النازحني قد تحولت بيئة حاضنة للمجموعات
االرهابية .اال يساعد حل هذا امللف عىل معالجة
هذه الظاهرة؟
□ من املؤكد ان عودة الالجئني اىل بالدهم يف
ارسع وقت ممكن سيوفر الكثري من هذه املظاهر
السلبية ويخفف من مخاطر كثرية .ال ننىس ان
الفقر وسوء الخدمات يقودان االنسان اىل التطرف
واالرهاب ،وهام من اهم العوامل املشجعة عىل
هذا التوجه السلبي .العطيكم مثال عىل ذلك ،اذا
ذهبت اىل مخيم عني الحلوة واطلعت عىل معاناة
بعض الفلسطينيني لن تستغرب تحول البعض
من سكانه اىل ارهابيني .ظروف حياة البعض
تدفعهم دفعا اىل اليأس الذي يقود اىل اماكن
من املستحيل ان يصل اليها انسان عاقل .لذلك
الفت اىل ان النزوح ،كام شهدنا انعكاساته ،له
اكرث من مردود سلبي امني وصوال اىل املردودين
االقتصادي واالجتامعي اللذين باتا يهددان العالقة
بني الشعبني اللبناين والسوري .امل نسمع فخامة
الرئيس ميشال عون يحذر قبل فرتة من كل ما
يؤدي اىل الحقد والكراهية بني النازحني واللبنانيني.
■ هل غريت عملية تسليم االرهايب خالد السيد
من فصائل فلسطينية النظرة االمنية اىل مخيم
عني الحلوة؟ اىل اي مدى ميكن استثامر هذا
التعاون ليقود اىل محطات ايجابية؟

□ بداية علينا عدم تجاهل حجم التعقيدات
الفلسطينية الداخلية التي ترتجم يف عني الحلوة.
لذلك فإن كيفية استثامرها لتكون يف مصلحة
االمنني اللبناين والفلسطيني يف ذاته .حرصنا عىل
امن اللبناين يوازي حرصنا عىل االمن الفلسطيني.
وهو امر يدفعنا اىل البحث عن صيغة متنع
تحويل املخيم اىل بؤرة ارهابية تنعكس ظلام يف
حق الشعب الفلسطيني واالمن اللبناين ايضا ،كام
بالنسبة اىل منع تحوله مخيم نهر بارد آخر ،وهو
ما يدفعنا اىل التعامل مع هذا امللف بهدوء وحذر
منعا لترشيد مئة الف داخل املجتمع اللبناين.
■ اذا استمرت االعتداءات عىل الجيش ومنت
فيها املجموعات االرهابية ،هناك من يخىش من
تحول مخيامت النازحني السوريني اىل نهر بارد
جديد .هل هناك ما يربر هذا القلق؟
□ حتى االن عىل املستوى االمني ليس لدينا مثل
هذا الخوف .لكن ذلك ميكن توقعه اذا ما طال
امد هذه املخيامت وترسخت فقد تتحول مصدرا
للمشاكل واالرهاب ،ويف حال العكس قد تتحول
هذه املخيامت قنابل موقوتة.
■ ما هو الدور الذي ميكن ان يلعبه االمن العام
يف ملف عودة النازحني السوريني؟ وهل ما متلكونه
من قيود وسجالت من شأنها تسهيل هذه العودة؟

عودة الالجئني والنازحني
الى بالدهم توفر الكثير من
املخاطر السلبية
حق االختالف مشروع
ومرحب به من ضمن
املؤسسات وتحت سقفها

□ من املؤكد ان االمن العام مبا ميلك من صالحيات
ومعلومات تتصل مبلف النزوح ،ال بد من ان
يكون له الدور االكرب يف عودتهم اىل سوريا .انه
امر طبيعي للغاية ونحن نتابع قضاياهم عىل كل
املستويات .النازح يف عهدتنا منذ لحظة دخوله
اىل لبنان ،ونحن من يتابع تفاصيل اقامته ووضعه
السكني .كل هذه املعلومات هي يف عهدتنا.
■ هل من معلومات دقيقة عن عدد النازحني
السوريني يف لبنان ،وهل تتناقض ارقامكم مع
ارقام املنظامت الدولية؟
□ وفق معلوماتنا لدينا حواىل مليون ونصف

مليون سوري .منهم مليون ومئة الف مسجلون
لدى مفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني.
باالضافة اىل هؤالء هناك من ال تنطبق عليهم
صفة النزوح التي تحددها معايري االمم املتحدة
ما يرفع العدد اىل مليون ونصف مليون بني مقيم
ونازح .اضف اليهم ما يقارب مئة الف دخلوا
لبنان خلسة .ملعالجة هذا الوضع ندعو الرعايا
السوريني بني فرتة واخرى اىل مراجعة مراكز
االمن العام لتسوية اوضاعهم من ضمن فرتة
سامح لنحد من عدد املقيمني خلسة واملخالفني
نظام االقامة.
■ ما هو عدد الفلسطينيني؟
□ عدد املسجلني لدينا يقارب  425الفا ،وفيام
نعتقد ان بعضهم ترك لبنان ،الالفت ان لدى
وكالة غوث الالجئني احصاء يتحدث عن 425
الفا ايضا.
■ ما هو املدى الذي بلغه التنسيق مع اجهزة
االستخبارات الدولية؟ ما الذي حققه لبنان عىل
مستوى مواجهة االرهاب الذي تجاوز كل حدود
الدول والقارات .هل ميكن القول اننا سجلنا تقدما
عىل بعض االجهزة ،وكيف تم استثامر ذلك؟
□ عندما التقي بأي مسؤول امني دويل زائرا كان
او مقصودا ،ارص عىل القول ان لبنان عند اول

خط يف املواجهة مع االرهاب ،ال بل هو يف خط
الدفاع االول عن امنهم وامننا .لذلك فان مساعدة
لبنان واجب ليبقى يف موقع املقاوم االول درءا
للمخاطر التي تواجهنا وتواجههم يف آن .الكثري
من العمليات التي قمنا بها شكلت دفاعا
عنا وعنهم ايضا ،وان مساعدتنا عىل املستوى
اللوجستي واجبة الوجوب ورضورية للغاية وهي
استثامر ملصلحتهم كام هي من مصلحتنا .نحن
من موقع جغرايف فرضت علينا هذه املواجهة
مع االرهاب وهزمناه يف اكرث من مكان وزمان.
وهو ما فرض علينا وعليهم سواء كانوا من
العرب ام من الغرب تنسيقا غري مسبوق .فهم
يدركون عرب مساعدتنا انهم يوفرون عليهم الكثري
من املواجهات املتوقعة .لذلك استطيع القول
ان التنسيق يومي ،وكلام دعت الحاجة وبكل
الوسائل املتاحة .ال اكشف رسا اذا قلت اننا عىل
اتصال مبارش مع عدد من قادة االجهزة االمنية يف
املنطقة والعامل .خطوط التواصل مفتوحة بشكل
دائم متى استدعت االمور ذلك.
■ ما هو حجم تفهمهم حاجات لبنان التقنية
املتطورة ،وكيف يرتجمون ذلك؟
□ طبعا يف كل زيارة اقوم بها اىل الخارج او
يزورين اي من املسؤولني يسألون عن حاجاتنا
فيفاجأون بأننا واعون ومنظمون ،نعرف ما نريد
وما نحتاج اليه من تجهيزات تقنية وغري تقنية
لتطوير قدراتنا .نحن نواكب اخر ما تم التوصل
اليه من تقنيات يف العامل .وألننا نعرف قدرات من
نتعاطى معهم ،نعرف ما نطلب لنجد التجاوب
الذي نتوقعه يف الكثري من االحيان.
■ هل انت جاهز لتويل اي وساطة تطلب منك
تسهيال لعودة النازحني السوريني رغم الخالفات
السياسية الحادة يف هذا امللف؟ هل تعتقد ان
هذه العودة ممكنة من دون التنسيق مع النظام
السوري؟
□ من دون شك سبق ان ارشنا اىل حجم
الضغوط التي تسبب فيها النزوح السوري عىل
كل املستويات يف لبنان وصوال اىل الشق االمني.
لذلك انا جاهز للقيام باي مهمة يتم تكليفي
اياها من السلطة السياسية .ليس لدي محرمات
من التكلم مع احد من اجل حل يخدم مصلحة
لبنان .انا مستعد الستثمر عالقايت التي بنيتها
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عىل املستوى االمني مع كل زماليئ يف االجهزة
االمنية يف املنطقة والعامل ،يف خدمة مصلحة لبنان
العليا .اذا كلفتني السلطة السياسية هذا امللف
اعتقد جازما ان لدي الكثري من املعطيات التي
تؤدي اىل النجاح يف هذه املهمة.
■ اىل اي مدى ترى ان الحوار مع سوريا ممكن
ان يكون محصورا يف هذا امللف فقط؟
□ ليس رسا القول انني عىل تواصل مع السلطات
السورية عىل املستوى االمني وهو امر معلن ،وان
زيارايت اىل سوريا قامئة ،والتنسيق مع السلطات
السورية يتم تداوله يف وسائل االعالم.
■ هل تعتقد ان هذا االمر كاف ومجد؟
□ طبعا ،ان اي حوار مجد .اغالق باب التواصل
والحوار ال يؤديان اىل حل اي ملف ولن نصل من
دونهام اىل اي نتيجة .الظروف السياسية هي التي
تسمح او ال تسمح بذلك ،وهو امر اتركه للسلطة
السياسية .هي التي تقدر وليس انا .لكنني اقول
ان الحوار هو الطريق الوحيد واالقرص اىل حل كل
املشاكل األمنية.
■ ما هو تقوميك اليوم لالوضاع السياسية والبالد
تتجه اىل اجراء االنتخابات النيابية الفرعية
والعامة؟
□ صحيح ان اعمدة السلطة الدستورية اكتملت
منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية وتشكيل
الحكومة وعودة الحركة ناشطة اىل مجلس
النواب .لذلك يصح القول ان الدورة الدستورية يف
لبنان باتت مكتملة وليست ناقصة ،ومعها الدورة
االمنية ايضا .مام ال شك فيه ان هذه الحيوية
السياسية املوجودة يف البلد تؤمن استقرارا سياسيا
ينعكس عىل االستقرار االمني يف النهاية .هنا ارغب
يف الربط بني السياسة واالمن .ما يثري االرتياح ان
املؤسسات الدستورية تؤمن لنا غطاء كافيا للقيام
بأي عمل امني بارتياح .خري دليل جاء يف ردود
الفعل السياسية بعد العملية التي قام بها الجيش
يف عرسال ووفاة اربعة موقوفني والتي اظهرت
من دون اي شك حجم الثقة والغطاء السيايس
املتوافرين للقوى العسكرية .فهو غطاء مطلق
يريحنا ويشجعنا عىل امليض يف املهامت التي
اوكلت الينا .العام املايض كان الوضع السيايس
مختال ،ومل يكن لدينا رئيس للجمهورية ،واملقارنة

معايدة
يف عيد االمن العام الثاين والسبعني ،وجه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
اىل العسكريني املعايدة االتية:
"ككل عام ،اتوجه اليكم واىل عائالتكم باملعايدة ،والقول لكم :ال وقت للراحة ألن
املطلوب كثري والوقت قليل.
ال راحة ابدا طاملا ان لبنان مير يف هذه الظروف الصعبة .بفضل جهدكم وعرقكم
وتعبكم وبذل الدم والذات حتى ،جنّبنا لبنان واللبنانيني وال نزال كوارث كانت محتمة.
وهو ما يدفعني اىل ان امتنى لكم املزيد من العافية ،والشجعكم عىل العطاء اكرث.
املديرية العامة لالمن العام كانت وستبقى مؤسسة تفتخرون باالنتامء اليها".

بني اليوم وتلك الفرتة تدفعني اىل القول اننا يف
احسن احوالنا .اعتقد ان انجاز االنتخابات النيابية
يف الفرتة املقبلة سيعزز القول ايضا اننا نعيش
حياة دميوقراطية تفتقدها دول كثرية يف املنطقة.
وهذه هي نقطة قوة تعزز السري يف اتجاه املزيد
من االستقرار يف البلد .بالتأكيد ستبقى لدينا
خالفات سياسية .الحق يف االختالف مسموح
ومرشوع ومرحب به من ضمن املؤسسات وتحت
قبة الربملان وتحت سقف مجلس الوزراء.
■ ما الذي تغري وما الذي يضمن باستمرار هذا
الغطاء السيايس؟ امل تذكرك بعض ردود الفعل
عىل حادثة عرسال مبا شهدناه يف عامي 2013
و 2014عند توقيف شادي املولوي؟ هل ميكن ان
يهتز هذا الغطاء يف اي لحظة؟

□ ابدا ،العودة اىل تلك الفرتة تثبت ان
استهداف االجهزة االمنية كان لتسجيل نقاط
متبادلة بني السياسيني ويف ما بينهم .كان
هناك انقسام حاد جدا يف البلد ومل يكن هناك
رئيس للجمهورية وافتقدت امليثاقية يف مكان
ما .اما اليوم فالظروف مختلفة متاما ،فالعقد
الدستوري املكتمل يوفر لنا الغطاء السيايس
الذي مل يكن قامئا للقيام بعملنا عىل اكمل وجه.
مل يعد التشكيك قامئا يف عمل االجهزة االمنية او
السياسية ،وهو امر ميكن مالحظته يف السياسة
وعىل مواقع التواصل االجتامعي .كام ان
استمرار البعض يف توجيه االنتقادات اىل الجيش
او االمن العام او االمن الداخيل او امن الدولة
يعب عن وجود حرية رأي يف لبنان .يف النهاية
ّ
اللبنانيون احرار وحرية الرأي مصانة.
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الحدث
مفاوضات الساعات األخيرة في اتفاق تحرير الجرود
الترحيل في مقابل إستعادة األسرى الشهداء واألحياء
مخيم عني الحلوة غير قابل للتفاوض

اللواء إبراهيم :إنه الخروج الكبير

الخميس  3آب انتهى الفصل االخري يف اتفاق تحرير جرود عرسال من احتالل جبهة
النرصة ،ونُظّفت متاما من كل اثر للتنظيم االرهايب ،يف اليوم الرابع عرش لحرب
الجرود يف  21متوز ،واليوم الثامن لوقف النار ومبارشة تفاوض تواله املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي وصف ترحيل مسلحي النرصة بأنه "الخروج
الكبري" الذي قاد اىل تحرير تلك البقعة من الحدود الرشقية اللبنانية ،بالتزامن مع
استعادة حزب الله ارساه الشهداء واالحياء
الخامسة بعد ظهر االربعاء  2آب انطلقت
الحافلة السورية االخرية من  113من وادي
حميد يف عرسال ،يجرجر راكبوها املسلحون
الـ 120املنتمون اىل جبهة النرصة ،بينهم
قائدهم ابومالك التيل ،اذيال الهزمية بعد
حرب الجرود التي قادها حزب الله يف  21متوز
لتصفية وجود التنظيم االرهايب يف هذا الجزء
من السلسلة الرشقية من االرايض اللبنانية .كان
يف عداد الحافالت  4810من عائالت املسلحني
ونازحني سوريني آخرين رغبوا يف االلتحاق
بالقافلة املغادرة اىل ادلب ،اليهم ثالثة جرحى
من املسلحني ،يك تك ّرس هذه اللحظات تصفية
آخر وجود لجبهة النرصة عىل االرايض اللبنانية.
يف ارشاف االمن العام والصليب االحمر اللبناين،
توجهت الحافالت اىل جرود فليطا ،يف طريقها
اىل ادلب ،فيكون بذلك انتهى رشيط طويل من
الوقائع رافق حرب الجرود التي بدأت يف 21
متوز لتحريرها من النرصة ،وتوقفت يف اليوم
السادس 27 ،متوز ،بناء عىل طلب التنظيم
االرهايب الذي اعلن االستسالم ورغب يف عقد
اتفاق مع حزب الله ملغادرة الجرود اللبنانية.
عىل مر االيام التالية بدأت مفاوضات التحضري
التفاق الرتحيل بني حزب الله وجبهة النرصة
توالها املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم بتكليف من السلطات اللبنانية ،افضت
اىل وضع اتفاق بدأ تنفيذ اوىل مراحله االثنني

 31متوز ،ثم بلغ ذروة العرقلة اليوم التايل يف
محطته الثانية يك تؤول الساعات القليلة من
بعد ظهر ذلك اليوم اىل اتخاذ املفاوض اللبناين
قرارا حاسام بانجاز ما تبقى من االتفاق او ترك
لعبة النار تأخذ مجراها.
للفور منذ منتصف ليل االول من آب حتى
ساعات صباح اليوم التايل تدحرجت كرة تطبيق
البنود التالية يك تنتهي يف الخامسة بعد ظهر 2
آب بانجاز االتفاق الذي آل اىل الحصيلة اآلتية:
استعادة حزب الله رفات خمسة شهداء وتحرير
مثانية ارسى ،يف مقابل تسليم النرصة جثث
تسعة من مسلحيها وترحيل  4810نازحني
سجل قرابة عرشة آالف
سوريني بعدما كان ّ
منهم اسامءهم لدى االمن العام مبدين رغبتهم
يف االلتحاق باملسلحني االرهابيني املغادرين
يف العملية التي اطلق عليها اللواء ابراهيم
اسم "الخروج الكبري" .عىل ان صفحة احتالل
الجرود طويت نهائيا بعد ظهر الخميس  3آب
عندما عاد اىل لبنان االرسى الخمسة لحزب الله
بالتزامن مع دخول حافالت الرتحيل اىل ادلب.
بناء عىل طلب من السلطات الرسمية اللبنانية،
توىل اللواء ابراهيم عقد االتفاق بني حزب الله
والنرصة التي ناطت بدورها مبَن يتوىل املفاوضة
غري املبارشة عنها مع املدير العام لالمن العام
الذي عمل عىل التنسيق مع سوريا ،املعنية
باكرث من شق يف االتفاق ،خصوصا وان الحافالت

التي اقلت املسلحني االرهابيني سورية ،وطريقها
تسلك االرايض السورية الواقعة تحت سلطة
الحكومة السورية وصوال اىل ادلب ،ما عنى
ان دمشق كانت رشيكا يف عقد االتفاق كام يف
تطبيقه ،عىل نحو مامثل للمعركة التي قادها
جيشها وحزب الله للقضاء عىل التنظيم االرهايب
يف املقلب اآلخر من جرود عرسال يف االرايض
السورية.
اول غيث االتفاق كان اعالن وقف للنار يف
جرود عرسال ،بعدما متكنت املقاومة من

السيطرة عىل معظم املناطق التي احتلها
التنظيم االرهايب ما خال بقعة صغرية بالكاد
تنطوي عىل خمسة كيلومرتات يف وادي حميد
ومدينة املالهي ،حورص وقائده ابومالك التيل
فيها ،فجهرا بطلب وقف النار ومغادرة املكان.
كشف االمني العام لحزب الله السيد حسن
نرصالله عرب التلفزيون مساء الخميس 27
متوز عن "جهة رسمية لبنانية" تتوىل التفاوض
عىل االتفاق ،قبل ان ُيكشف يف الغداة عن ان
املفاوض هو املدير العام لالمن العام يف رابعة
مهامت شائكة نيطت به ـ للمفارقة انها مع
النرصة بالذات فيها كلها ـ بعد اطالق مخطويف
اعزاز ( )2013وراهبات دير سيدة معلوال
( )2014واطالق العسكريني اللبنانيني (.)2016
عىل ان قرار التفويض كان عشية ذلك الخميس،
 26متوز ،عندما تبلغ اللواء ابراهيم من املسؤولني
تكليفه التفاوض غري املبارش مع جبهة النرصة
الخراج مسلحيها من الجرود وحقن الدماء يف
الحرب الدائرة .للفور بارش املهمة الجديدة
وتوصل بداية اىل العنوان االول لالتفاق وهو

وقف النار ،عىل ان يصري يف الساعات التالية
بعد التحقق من نفاذه الجدي اىل الخوض يف
بنود االتفاق الذي تضمن تباعا اربع مراحل:
• اوىل تثبيت وقف النار.
• ثانية تبادل الجثامني والجثث بني الطرفني.
• ثالثة تبادل االرسى .مل يكن هذا الشق مطروحا
يف بداية التفاوض قبل ان يضل ثالثة من مقاتيل
املقاومة طريقهم يف الجرود فوقعوا يف قبضة
مسلحي النرصة التي ادخلتهم يف دائرة التفاوض
واملقايضة.
• رابعة واخرية ترحيل مسلحي التنظيم االرهايب
ومن يرغب من عائالتهم ومن النازحني السوريني
يف مخيامت عرسال بالتزامن مع اطالق خمسة
ارسى لحزب الله.
منذ البداية كان مثة ارصار لبناين عىل استعادة
جثامني خمسة شهداء لحزب الله لدى جبهة
النرصة ،ثالثة منهم سقطوا يف معارك تعود اىل
سنتني خلتا واثنان يف الحرب االخرية .بازاء هذا
االرصار مل تكن النرصة مبالية بالتبادل ،ويف كل

مرة طرح املفاوض اللبناين هذا العنوان تجاهلته،
وذهبت اىل عناوين اخرى يف االتفاق ما اوقف
املفاوضات ـ وهي ملا تزل يف اليوم االول ـ 24
ساعة .يف هذه الغضون متكن مسلحوها من ارس
املقاومني الثالثة الذين ضلوا الطريق يف وادي
حميد .مذذاك بدأت النرصة تلوح بثمن الطالق
االرسى الثالثة الجدد ،ناهيك باحتفاظها من قبل
بخمسة ارسى آخرين ،اىل مطالبتها بثمن آخر
لقاء تسليم جثامني املقاومني الخمسة.
تنبه املفاوض اللبناين لهذه الخطوة التي وشت
بكلفة باهظة سترتتب عىل الجانب اللبناين
تسديدها يف مقابل خمسة جثامني ومثانية
ارسى .رفض الرضوخ وفصل ما بني االمرين عىل
نحو يجزىء بنود االتفاق تحت طائلة وقف
التنفيذ :يتم اوال تبادل جثامني االرسى الشهداء
لدى النرصة بجثث مسلحيها لدى حزب الله،
عىل ان يصري الحقا اىل تبادل االرسى االحياء.
اموات يف مقابل اموات ،واحياء يف مقابل احياء.
بذلك ُيجزأ االتفاق اىل مراحل متدرجة متتالية.
تط ّلب االمر  24ساعة يك يقتنع مفاوض النرصة
بالتجزئة ،فتم التفاهم عىل تبادل تسع جثث
للنرصة يف مقابل الجثامني الخمسة للمقاومني.
اال ان النرصة اجتهدت يف تفسري االتفاق
وطمعت يف الحصول عىل مزيد من الجثث
لدى حزب الله ،من بينها اربع ملسلحي رسايا
احرار الشام ،ورمت من طلب ضم هؤالء ـ
مع انهم من فصيل ارهايب آخر ـ اىل محاولة
اظهار حصولها عىل مكاسب اضافية ،تاليا القول
باستعادة  13جثة ،ترفع معنويات مسلحيها
الذين يتحرضون للرحيل من جهة ،ويك متنن
الفصيل اآلخر باستعادتها جثث مسلحيه يف
مقابل خمسة جثامني لحزب الله.
يف ذلك الوقت تحدثت رسايا احرار الشام اىل
حزب الله حيال الجثث االربع ،ونالت وعدا
منه بتسليمها اياها .رفض اللواء ابراهيم تسليم
الجثث االربع يف ذلك التوقيت وارص عىل
الحزب االحتفاظ بها اىل وقت الحق ،عىل نحو
منفصل عن االتفاق مع النرصة ويف معزل عنه،
اىل ان صار اىل تسليمها اليها ليل الثلثاء االول
من آب ،عىل ان يعقب ذلك يف ما بعد ،ترحيل
ثالثة آالف من مسلحيها من جرود عرسال.
انتقل التفاوض اىل املرحلة الثانية وهي استعادة
ارسى حزب الله لدى النرصة .هنا وقعت طامة
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كربى .ما ان بدأ التفاوض بعد ظهر االثنني عىل
االرسى االحياء ،تلقى اللواء ابراهيم مكاملة
هاتفية من مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق
يف حزب الله وفيق صفا يخطره بأن "الشباب"،
ثالثة مقاومني ،دخلوا خطأ اىل الجهازية الخاصة
بالنرصة يف وادي حميد.
قال :لدي خرب يسء لك.
استفرس ،فاجابه :ارسوا ثالثة مقاومني لنا اضاعوا
الطريق ،واصبحوا لدى ابومالك التيل .هذا كل
ما استطيع قوله لك.
اجاب :ال تقلق سوف نستعيدهم.
يف هذه املرحلة من التفاوض طرحت النرصة
رشوطا مقبولة اولها الئحة من  18مطلوبا من
سجن رومية .طلبت اطالق خمسة فقط من
الئحة الـ .18وافق اللواء ابراهيم عىل مبادلة
هؤالء باملقاومني الثالثة االرسى .تبني له من
الئحة الـ 18من املطلوبني املوقوفني يف سجن
رومية ان خمسة اسامء اصحابها غري محكومني.
بارش التفاوض عىل االسامء الخمسة التي
حددتها .طلب من النرصة ترتيبها تبعاً لالولوية
التي تفاضل يف ما بينها .عندما تلقى منها
ترتيبهم ،وافق عىل تسليمها املوقوفني الثالث
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والرابع والخامس فقط دون املوقوفني االوليني،
نظراً اىل ّ
تكشف اهميتهم الدنيا عن االولني
تبعا لهذا الرتتيب الذي افصح عن مكانتهم يف
التنظيم االرهايب .قامت قيامة النرصة ورفضت
قرار املفاوض اللبناين الذي ارص عليه بالقول:
وفيت مبا وعدت به ،وهي االسامء الثالثة التي
اختارتها هي ،سوى ذلك اخرج من التفاوض وما
عليها عندئذ سوى البحث عن مفاوض آخر.
كان قد اىت باملوقوفني الثالثة هؤالء اىل نظارة
االمن العام وانتظروا نتيجة التفاوض .توقف
التواصل مع مفاوض النرصة ست ساعات .عىل
االثر اىت اىل اللواء ابراهيم جواب طلب تسليمهم
اثنني سوى املدرجني يف الئحة الخمسة ،فرفض.
ُج ّمد التفاوض عند هذا الحد بسبب الرفض
املتبادل .ابان ذلك طلب من االمن العام
اصطحاب املوقوفني الثالثة اىل اللبوة عرب موكب
امني كبري مل ُ
يخل من االستعراض لاليحاء بأنهم
يف طريقهم ايل التنظيم االرهايب املتمركز يف
وادي حميد .علمت النرصة بوصولهم اىل اللبوة،
يعجل
وبات الثالثة عىل مسافة قريبة منها ،ما ّ
يف التفاوض من ضمن رقعة جغرافية باتت
ضيقة ،والثالثة كادوا ان يصريوا يف متناولها يك
تتسلمهم .تواصل مفاوض النرصة مع املفاوض

اللبناين وسأله عن عدد املوقوفني الذين
احرضوا ،فاجابه :الثالثة الذين وعدت بهم ،ال
عرض سواهم.
الثالثة الذين اختارهم املفاوض اللبناين من
املوقوفني يف سجن رومية لتسليمهم اىل الطرف
اآلخر هم :عبد الغني رشوف املوقوف بجرم
االنتامء اىل تنظيم ارهايب ،وعبد الرحمن زكريا
الحسن املحكوم بجرم تجارة املخدرات ومالحق
مبذكرة توقيف الرتباطه بالنرصة .اما ثالثهام
فالسوري عدنان محمد الصليبي الذي انهى
محكوميته وكان س ّلم يف  27متوز اىل االمن العام
لرتحيله إىل سوريا بعدما أوقف يف ترشين االول
 2016بتهمة االنتامء اىل النرصة ،من غري ان
يثبت ضلوعه يف اي عمل ارهايب ،فنال حكام
مخففا.
هدد اللواء ابراهيم باعادة املوقوفني الثالثة اىل
بريوت خالل ساعات ما مل يوافقوا عىل تسلمهم.
طلب املفاوض االنتظار وابقاء املوقوفني يف
اللبوة ،وبارش اتصاالته قبل ان يبلغ اىل اللواء
ابراهيم مزيدا من املطالب منها الحصول
عىل الجثث االربع لرسايا اهل الشام واطالق
فلسطينيني وسوريني ولبنانيني من مخيم عني
الحلوة.

كان جواب اللواء ابراهيم :مخيم عني الحلوة غري
قابل للبحث .ال اس ّلم مطلوبني لبنانيني وهو امر
غري وارد ،السيام منهم اولئك امللطخة ايديهم
بدم اللبنانيني والجيش ،سواء كانوا لبنانيني او
سوريني او فلسطينيني.
كان يف الئحة النرصة من مخيم عني الحلوة 50
اسام مطلوبا مع عائالتهم ،بينهم  16لبنانياً و34
سورياً وفلسطينياً .
جواب اللواء ابراهيم 50 :شخصا مع عائالتهم
يعني تقريباً  .500ال تفكروا يف تس ّلم لبنانيني
من عني الحلوة ،وال سوريني ألن سوريا معنية
ايضا باالتفاق وتنفيذ مراحله التي متر يف
االرايض السورية ويتطلب االمر موافقتها .ويف
معزل عن موافقتها او عدم موافقتها ،فإن
االمر سيستغرق وقتا اضافيا ورمبا اكرث من
شهر .اي تعديل يف االتفاق يقتيض نيل موافقة
سوريا عليه.
طرح مفاوض النرصة تسليمها اللبنانيني
املطلوبني الـ 16شخصا يف مخيم عني الحلوة
تبي انهم من انصارها
اولهم شادي املولويّ ،
والعاملني يف صفوفها .رد اللواء ابراهيم برفض
قاطع ،وابلغ اىل رئيس الجمهورية ميشال عون
ورئيس الحكومة سعد الحريري رفض تسليم
مطلوبني لبنانيني عىل رأسهم شادي املولوي،
نظرا اىل تداعيات هذا االجراء عىل الداخل
اللبناين وعىل املؤسسة العسكرية بالذات.
اطلق رئيس الحكومة يد املفاوض اللبناين يف
قرار رفض تسليم املطلوبني اللبنانيني ،قائال له:
افعل ما تراه مناسبا.
كان اللواء ابراهيم كشف يف الساعات االخرية
من تنفيذ االتفاق ان رئيس الحكومة كان اول
َمن سارع اىل الطلب منه التفاوض عىل انهاء
حرب الجرود.
ً
اوصد اللواء ابراهيم عندئذ الباب نهائيا يف
مسألة الخوض يف ما يتعلق مبخيم عني الحلوة
الذي له ظروفه وتعقيداته ومشاكله يف الداخل
ومع السلطة اللبنانية.
كان لحزب الله موقف مامثل برفض تسليم
مطلوبني لبنانيني اىل النرصة نظرا اىل مس
مطلب كهذا السيادة الوطنية ،تبلغه اللواء
ابراهيم من االمني العام السيد حسن نرصالله:
ال تسليم للبنانيني وال تسليم لشادي املولوي.

األسرى الشهداء
واألحياء
• جثامني االرسى الخمسة لحزب الله
الذين سلموا يف اليوم االول من تنفيذ
اتفاق الجرود هم :حسن عيل رشيف،
جهجاه محمد جعفر ،مصطفى املقدم،
احمد الحاج حسن ،قاسم العجمي.
• االرسى الثالثة لحزب الله الذين ُاطلقوا
يف اليوم الثاين من تنفيذ االتفاق هم:
شادي حافظ زحيم ،حمد محمود حرب،
حسام حسني الفقيه.
• االرسى الخمسة لحزب الله الذين
اطلقوا يف اليوم االخري من تنفيذ االتفاق
هم :حسن نزيه طه ،محمد مهدي هاين
شعيب ،موىس كوراين ،محمد جواد عيل
ياسني ،احمد مزهر.

نقل املفاوض اللبناين املوقف اىل مفاوض
النرصة ،فرد باالرصار عىل الئحة عني الحلوة.
جواب اللواء ابراهيم ان ارسل اليه رسالة نصية
عرب الهاتف الرابعة بعد ظهر الثلثاء  2آب :ال
لبنانيني وال مخيم عني الحلوة .ثالثة يف مقابل
ثالثة .اذا مل انل موافقة حتى منتصف ليل هذا
اليوم سأتكلم مع قائد الجيش (العامد جوزف
عون) وحزب الله واترك لهام ان يكمال معكم
لعبة التفاوض بالنار .عند هذا الحد تنتهي
مهمتي.
ر ّد املفاوض :كان الحال مايش ،ماذا حصل؟
ردّ :مل يعد عندي كالم .الساعة الثانية عرشة اال
ربعا ليال تتكلم معي او ال اتفاق وتدّبروا االمر
مع الجيش وحزب الله.
قبيل منتصف الليل تلقى الرد :نريد اثنتني من
النساء عندكم يف السجون.
سأله :وماذا بعد؟ ماذا ستفعل؟
قال :الساعة الثانية عرشة نجري التبادل.
سأله :وغدا؟
ردّ :غدا نذهب كلنا.
قال له اللواء ابراهيم :أرسل ا ّيل تعهدا مكتوبا
بذلك.

ارسل اليه عىل االثر رسالة خطية.
قال :ارسل اسامء النساء.
ارسل اليه الئحة من سبعة اسامء ،مرفقة بعبارة:
اخرت منها اثنتني.
طلب اللواء ابراهيم من معاونيه العودة اىل تلك
االسامء لدى املديرية وتزويده اسامء فتيات ال
ملفات عليهن.
جيء اليه بثالثة اسامء اختار منها اثنتني اوقفهام
االمن العام يف وقت سابق ،وهام سوريتان،
بتهمة منارصة التنظيم االرهايب ،تدعيان خوال
القصاب وريهام حمدوش.
ارسل اللواء ابراهيم اىل مفاوض النرصة يخطره
بالفتاتني ،اال ان اطالقهام يحتاج اىل بعض الوقت
وانجاز اجراءات قضائية ملزمة.
خابر اللواء ابراهيم عىل االثر رئيس الحكومة
يف ما انتهى اليه االتفاق ،ثم تحدّث مع املدعي
العام التمييزي القايض سمري حمود.
سأل الرئيس الحريري :وعني الحلوة؟
اجابه :انتهى امرها.
صباح االربعاء  2آب انجز هذا البند من االتفاق
باطالق الفتاتني اللتني رفضتا الذهاب اىل سوريا
ورغبتا يف االنتقال اىل مخيامت عرسال .بعد
الظهر كانت حافالت املسلحني وعائالتهم وبضع
آالف نازحني يغادرون اىل الداخل السوري ،يف
وقت تتسلم سوريا يف ادلب املقاومني الثالثة
االرسى ،ويصري اىل نقلهم اىل لبنان مساء الخميس
 3آب ،آخر فصول حرب تحرير الجرود.
كيف يلخص اللواء ابراهيم هذا املسار الشاق
من التفاوض ونتائج االتفاق" :استعدنا ارسانا
بغض النظر عن انتامئهم الحزيب .هؤالء
لبنانيون .استعدنا شهداءنا واستعدنا ارضنا
من دون ادىن مثن وحمينا السيادة ،ناهيك
بأننا تخلصنا من قاعدة لوجستية امنية مهمة
لتنفيذ اعامل وهجامت ارهابية عىل الداخل
اللبناين .حررنا ارض بلدنا بال مزيد من الدم،
ووضعنا حدا للخسائر البرشية .الباقي كله
ربح ومل نخرس شيئا .املفارقة بني االول من آب
 2014يوم خطفت النرصة عسكريني لبنانيني،
وبني االول من آب  2017يوم خروجها مهزومة
من االرايض اللبنانية ،هو ان الدائرة قد دارت
عىل هذا التنظيم االرهايب وعىل ابومالك التيل
وعصابته".
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تكريم

داود رمال

aborami20@hotmail.com

شاءت مدينة النبطية ان يكون التكريم
مهيبا ،فاحتشدت بناسها وفاعلياتها
واقضيتها يف استقبال املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،ونظمت
محطات ستبقى يف الذاكرة

االستقبال الشعبي يف باحة رسايا النبطية.

النبطية كرّمت المدير العام لألمن العام

مواجهة اإلرهاب معركة لبنانية جامعة ووجودية

الن املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ما تعود دخول البيوت اال من ابوابها،
كانت املحطة االوىل من زيارته النبطية بدعوة
من مجلسها البلدي يف منزل امامها الشيخ
عبدالحسني صادق الذي رحب به "وقد تحققت
عىل يديه ويف عهده انجازات منها تفكيك
الشبكات االرهابية  -التكفريية ومالحقة العمالء،
سواء كانوا عمالء للعدو االرسائييل ام لالرهاب
التكفريي" .ورد اللواء ابراهيم التحية بالتأكيد ان
"اكرث ما نحتاج اليه هو الوحدة التي هي اقوى
من السالح والرصاص".
ثم اقيم احتفال شعبي يف باحة الرسايا التي
انتقل اليها اللواء ابراهيم ،واجريت مراسم خاصة
الستقباله ،والقى عضو مجلس بلدية النبطية
الدكتور عباس وهبي كلمة ترحيبية وقصيدة من
وحي املناسبة ،ليوجه اللواء ابراهيم التحية اىل
"اهايل النبطية ومنطقتها ،هذه املدينة التي لها
رمزية النها ترفع شعار الحسني وكانت مستهدفة
من االرهاب التكفريي يف الشبكة االخرية التي
فككها االمن العام" ،وقال" :نحن االن نقاتل يف
جرود عرسال دحرا لالرهاب ،واملشهد الذي نراه
لالعالم اللبنانية يف النبطية لنقول لالرهابيني
اننا نعرف كيف نقاتل االرهاب وكيف نفرح يف
الوقت عينه".
بعد ذلك التقى محافظ النبطية القايض محمود
املوىل يف مكتبه يف حضور وزير الدولة لشؤون
مجلس النواب عيل قانصوه ورئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد والنائبني ياسني
جابر وهاين قبييس وشخصيات وقيادات عسكرية
وامنية ورؤساء بلديات ومخاتري.
ورحب املوىل باللواء ابراهيم "الذي تستقبله

النبطية رجال وفيا ،صادقا ،مقداما ،تتجىل صفات
الرجل بالوسامة شكال وبالرجولة موضوعا
وبصفات االخالص الهلك ،وارضك ،ولوطنك
العزيز لبنان".
ووقع اللواء ابراهيم ورئيس بلدية النبطية الدكتور
احمد كحيل يف حضور املوىل بروتوكول بناء مبنى
جديد لالمن العام يف النبطية .ثم عقد يف دائرة
االمن العام يف رسايا النبطية اجتامعا مع الضباط
والعنارص ،انتقل من ثم مع كحيل ورئيس مجلس
الجنوب قبالن قبالن اىل املوقع الذي سيشيد عليه
مبنى االمن العام يف حي الجامعات ،وسيتوىل
مجلس الجنوب تشييده بعدما قدمت بلدية
النبطية قطعة االرض ،فوضع الحجر االساس
للمرشوع وازاح الستارة عن لوحة تؤرخ له.
وتوجت الزيارة باحتفال خطايب يف نادي الشقيف
حرضه الوزير قانصوه والنواب عبداللطيف الزين،
محمد رعد ،ياسني جابر ،قاسم هاشم ،هاين
قبييس ،اىل املوىل وقبالن ومطران صور للموارنة
شكرالله نبيل الحاج وعدد من الشخصيات
السياسية والحزبية واالمنية والعسكرية
واالجتامعية ورؤساء بلديات ومخاتري.
النشيد الوطني ونشيد االمن العام ورشيط وثائقي
عن االمن العام ،فكلمة ترحيب من يوسف نصار،
ثم القى رئيس البلدية الدكتور احمد كحيل كلمة
نوه فيها باللواء ابراهيم ،وقال" :من مدينة سيد
الشهداء بكل اطيافها نهدي اليك سعادة اللواء
باسم النبطية يف عرس النرص ،نرص متوز االلهي
بعض وفاء املدينة ،تحملك اىل قلبها هامة وعنوانا
وعزة واباء".
وكانت كلمة للنائب قبييس تحدث فيها عن
دور اللواء ابراهيم يف "تفكيك الشبكات العملية

الرسائيل او لالرهاب التكفريي" ،وقال" :تحول
االمن العام اىل جهاز يف حجم الوطن والدفاع
عنه ،واىل درع كبرية لحامية الوطن يف وجه
كل التحديات" .واضاف" :انتم تالحقون العمالء
الذين تزرعهم ارسائيل يف وطننا ومدننا وقرانا،
وتالحقون االرهاب الذي يريد النيل من كل مقاوم
رشيف ومن كل لبناين مخلص ،تاركني اثرا سلبيا يف
التعدي عىل لبنان" .واكد ان "لبنان استطاع بجهد
االمن العام واملخلصني وبسياسة حكيمة ،حامية
الوطن رغم كل ما حصل من تفجريات واعتداءات
عىل اللبنانيني".
والقى النائب رعد كلمة" :جدارتك يا سعادة
اللواء يف مؤسسة هي توأم للمؤسسات االمنية
يف هذا البلد .مؤسسة صانت حياة وامن الناس.
االستقرار االجتامعي واالستقرار السيايس منوطان
باالستقرار االمني واالستقرار االقتصادي .اجيالنا
تتوق اىل بلد تتحقق فيه العدالة االجتامعية
والسيادة والكرامة ،شهاديت فيك يا سيادة
اللواء قد تبدو مجروحة ملا يربطنا من عالقات
شخصية وحضارية ووطنية اساسها االميان بهذا
الوطن ووحدته والعيش الواحد فيه ورضورة
انصهار جميع ابنائه عىل اختالف طوائفهم
ومناطقهم واتجاهاتهم .ونحن نشهد دورك يف
تطوير مؤسسة وجهاز االمن العام الذي اصبح
ميثل منوذجا لالنصهار الوطني والداء املهامت
الوطنية الصعبة ،وانت رجل املهامت الصعبة
يف فرتة صعبة من تاريخ بلدنا العزيز .انت كبري
من شعبنا ،متثل تطلعات هذا الشعب وتحفظ
القانون وتصون االمن وتسهر عىل مصالح الناس،
ولقد قام االمن العام بقيادتك بدور طليعي امني
مهم يف فرتة اشتدت فيه الهجمة عىل بلدنا من

عمالء صهاينة وارهابيني تكفرييني استهدفونا يف
وجودنا".
ختاما كانت للواء ابراهيم قال فيها" :للنبطية
املدينة االوىل والبيت االول واالرحب.
للنبطية موئل القادمني اليها لينهلوا منها
ويتعلموا فيها تجربة العيش التي شكلت
دامئا حالة املتصل ال املنفصل ،فال اقتلعت احدا
وكانت املصنع وحقل االختبار لتجربة املدن
الكربى .للنبطية واهلها رس وسحر ،اذ ال قدرة
ملن عرفها وعاشها عىل مغادرتها ،وال هي تغادر
ذواتنا واحالمنا االوىل .للنبطية القصيدة املفتوحة

يف االحتفال.

وضع الحجر االساس لدائرة االمن العام الثانية.

عىل االدب والثقافة واملكتبات بينام راهباتها
تعلم ابناء القرى مواجهة الصعوبات باملحبة
والكلمة والحوار واحرتام االخرين .للنبطية
ساحة املواجهات البطولية التي سطرها ابناؤها
املقاومون ضد املحتل االرسائييل وكان اخرها
عدوان متوز  ،2006معلنة نهاية االحتالل وبدء
االنتصار والتحرير .للنبطية املدينة العاملية التي
يزينها عامل التبغ يف الحقول .للنبطية مدينة
حسن كامل الصباح التي انطلق منها االشعاع
والنور .للنبطية هذه واهلها واعضاء مجلس
بلديتها ورئيسها كل الحب والتقدير ،وكل الشكر

واالمتنان عىل هذه املبادرة التي تتوج بتقديم
قطعة ارض اىل املديرية العامة لالمن العام
لتشييد مبنى دائرة امن عام الجنوب الثانية
ومركز امن عام النبطية".
اضاف" :مبادرة رئيس املجلس البلدي واعضائه
هذه ،عىل معانيها ودالالتها الوطنية ،هي تأكيد
عىل انحياز طبيعي وعفوي اىل منطق الدولة
ومؤسساتها القوية التي تتجىل صالبتها ومتانتها
يف الصمود عند الخط االزرق امام عد ٍو رشس
ولئيم ،وكذلك يف حربها عىل االرهاب عند
الحدود الرشقية والشاملية ،هذه املواجهة هي
معركة بقاء ووجود النه يستحيل للبنان العيش
واالستمرار يف ظل االرهاب الذي استطال رشه
وعدوانه عىل وطننا وقيمنا الروحية والثقافية
واالخالقية .والنها مواجهة وطنية شاملة بكل ما
للكلمة من معنى ،والنها معركة لبنانية جامعة
ووجودية ،فان املديرية العامة لالمن العام
انخرطت منذ اللحظة االوىل يف هذه املواجهة،
فكانت عمليات االمن االستباقي سمة املديرية
واسرتاتجيتها ،فامثرت امنا صلبا واستقرارا،
وشكلت سدا منيعا امام اللهيب الذي يجتاح
االقليم ،كام جنبت العملية االستباقية االخرية
لبنان كوارث وويالت كانت ستشمل الكثري من
املناطق ومن بينها مدينتنا الحبيبة النبطية".
وتابع "ميكن وصف هذه املبادرة ومثيالتها
بالخطوة املبتكرة بكل ما للكلمة من معنى،
يصح اعتامدها والتاثر بها الن الوطن فعل انتامء
مبا يساعد الدولة عىل تلبية الحاجات بعيدا من
االجراءات البريوقراطية والروتني القاتل للوقت،
بعدما بدا جليا ان االدارات املحلية ،لكونها عىل
متاس مبارش مع هموم املواطنني ،اصبحت قادرة
عىل تحديد النواقص وسدها بدينامية وفاعلية
ومرونة .ان هذه الخطوة  -املبادرة وتطويرها
نحو توطيد اطر الرشاكة وقواعدها وتوسيعها
بني السلطات العامة واملجتمع املحيل ،سيكون
لها الدور االمثل نحو بناء القدرات ،وتشكيل
السياسات االمنائية والتنموية عىل قاعدة حق
املواطنني وواجبهم يف املشاركة يف تعزيز ادارة
الشان العام وتطويرها كمبدأ اسايس من مبادىء
الدميوقراطية التي ضمنها نظامنا الربملاين .ومبا
ميكنهم ايضا من تحقيق االمناء بكفاية اعىل
ووقت اقل".
ثم جرى تبادل للدروع واقيم غداء تكرميي.
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تقرير

رضوان عقيل

حسابات بيدر اإلنتخابات النيابية ّ
عجلت في إقرارها

السلسلة :تحيي الطبقة املتوسطة والخشية من الضرائب
كانت والدة سلسلة الرتب والرواتب قيرصية يف مجلس النواب يف  18متوز الفائت
و 19منه جراء الخالفات السياسية بني الكتل النيابية التي عملت عىل اقرارها تحت
وطأة مطالبة موظفي االدارات الرسمية والعسكريني بزيادة رواتبهم ،بعد مواجهة
قاسية مع املصارف والهيئات االقتصادية التي لبثت تقاتل اىل الدقيقة االخرية
جاءت مصادقة مجلس النواب عىل سلسلة
الرتب والرواتب عليها بعد طول انتظار ،وبعد
التوافق عىل قانون جديد لالنتخاب وفق
النسبية ،اىل جملة ملفات وضعتها الحكومة
يف خانة االنجازات رغم الخالفات يف صفوفها.
مل يغب هنا هاجس االنتخابات النيابية عن
حسابات القوى السياسية واالحزاب التي
تبذل كل جهودها للفوز باصوات الناخبني
الذين ينتظرون سلسلة الرتب والرواتب منذ
اعوام ،وطغى عليها الطابع السيايس .مل يكن
املتفائلون باقرارها ،ويف مقدمهم رئيس مجلس
النواب نبيه بري ،يتوقعون انها ستجتاز عتبة
الهيئة العامة بسهولة ،ومل تخل من الغام ،مع
خشية تطيريها واسرتداد الحكومة لها بغية
درسها من جديد .لذلك حصل اكرث من كباش
داخل نادي السلطة ،وهو ما ظهر يف اليوم

كباش داخل نادي السلطة سبق اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

االول من الجلسة بني وزير املال عيل حسن
خليل ورئيس لجنة املال واملوازنة النائب
ابراهيم كنعان ،وتكفل الرئيس بري برتطيب
االجواء بينهام لطي الخالف والتقريب بني
االرقام ،والعمل عىل رضورة تأمني التوازن
بني نفقات السلسة ومواردها ،مع تسليط
الضوء عىل االثار املالية واالقتصادية التي
سترتتب عىل املوازنة ورضورة التفتيش عن
االيرادات مسبقا.

رئيس املجلس :ولدت
السلسلة من خرم االبرة

ال يفارق املؤيدون اقرار السلسة التخوف
من االجراءات الرضيبية واالرقام التي سترتتب
عىل خزينة الدولة وموازنتها منعا النهيار
اللرية .يأيت الرد من رئيس املجلس عراب
السلسلة بقوله ان املهم انها انجزت ،وان
الرضائب لن تطاول الفئات الشعبية خالفا ملا
يجري ترويجه من جهات اطلق عليها وصف
"حيتان املال" التي اشاعت ان اقرار السلسلة
وفق االرقام التي انتهت اليها ستؤدي اىل عدم
حصول تقدم يف ميزان النمو االقتصادي .مثة
مجموعة من النواب مل تؤيد يف االصل امتام
السلسلة بهذه الطريقة ،علام ان رؤساء كتلها
عملوا عىل امرارها .مل تخل املناقشة النيابية
من ردود وتحذيرات نارية يف اتجاه السلسلة،
ابرزها ما ورد عىل لسان النائب غازي يوسف
عند قوله "ارسائيل عجزت عن خراب البلد
يف حرب متوز ،والسلسلة اليوم قادرة عىل
خرابه".
مل تكن معارضة نواب حزب الكتائب عىل
غرار اراء نيابية ممثلة يف الحكومة ،ولذلك
عمل رئيسه النائب سامي الجميل عىل انتهاز
موضوع السلسلة ليوجه سهامه يف اتجاه
مرمى الحكومة التي ال تظهر فريقا واحدا يف
اكرث من استحقاق ،واستفاد من نقاط ضعفها
شعبيا امام املجتمع املدين والرأي العام،
وهو يحذر من االنعكاس السلبي للرضائب
عىل املواطنني .ساهم رئيس الحكومة سعد
الحريري يف انتاج السلسلة مع تشديده
الدائم عىل ضبط املوازنة وانها "محقة ،امنا ال
بد من اتخاذ قرارات مسؤولة .وال بد من ان
يعلم الرأي العام ان  1500مليار هي بالدين".
كان من الواضح ان الرئيس الحريري مل يرتك
املتقاعدين ،اال انه لعب عىل مشاعر الشباب
وجذبهم اليه من خالل عدم تحميلهم املزيد
من الرضائب ،مع مالحظة ان كتلته مل تبد
يف موقف واحد حيث اعرتض الرئيس فؤاد
السنيورة عىل اكرث من بند يف السلسلة ،ال
سيام اعرتاضه عىل الدرجات ونظام التقاعد.

النائب ابراهيم كنعان.

مع سالمة املالية العامة
ومكافحة الفساد ووقف
الهدر وضبط االنفاق

مل يأت موقفه هذا غريبا عن مدرسته
االقتصادية والتحذيرات التي اطلقها يف هذا
الخصوص.
بعد اقرار السلسلة سادت موجة من القلق
يف صفوف اللبنانيني من اصحاب الدخل
املحدود ،وهم يخشون من الوقوع يف جملة
من التداعيات السلبية جراء تطبيق الرضائب
املنتظرة وتقليص القدرة الرشائية ورفع
الفوائد وارتفاع االسعار .االمر الذي سيقلص
القدرة الرشائية عند املواطنني .يبقى االمر
الذي يخافونه هو ارتفاع ارقام االقساط
املدرسية حيث يتبني انها ستزيد بنسبة .%27
كان الالفت عند مناقشة السلسلة ان
اصواتا مل تتوقف عن الدعوة اىل رضورة ربط
السلسلة باقرار املوازنة .لوحظ ان رئيس
الجمهورية ميشال عون كان من اصحاب
هذا الرأي وقال "انه كان من االفضل اقرار
املوازنة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب
بعد تحديد موارد لتمويلها" .مل تكن قوى
اخرى بعيدة من هذا الخيار ،اال ان الجميع
مل يقو عىل مواجهة الرأي العام والسعي اىل
تأجيل اقرارها .لذلك وقع الجميع تحت هذا
الضغط حيث متت مواكبة الجلسة بسلسلة
من التظاهرات واالعتصامات يف ساحة
رياض الصلح حيث ارص املتظاهرون عىل

ايصال اصواتهم اىل آذان النواب يف القاعة
العامة .نشط االساتذة يف تذكري املعنيني
بالظلم الذي يلحق بهم منذ ترشين االول
 .2015رافقت الجلسة ايضا تحركات نقابية
عدة وحمالت ناشطة من املجتمع املدين،
فضال عن تجمعات شبابية من احزاب
الكتائب والشيوعي اللبناين والوطنيني
االحرار لرفض الرضائب وتأييد وضعها عىل
االمالك البحرية.
من هنا كان الالفت ان السلسلة مل تطلق
بسهولة ،وجرى امرارها عىل قول الرئيس
بري من خرم االبرة .مثة جهود يف هذه
العملية كانت للنائب كنعان الذي يستند
اىل موقف رئيس الجمهورية بان ال توضع
مطالب القطاع العام يف خانة الرضائب التي
ال يؤيدها الناس بطبيعة الحال .ويؤيد يف
حديث اىل "االمن العام" رضورة "التخفيف
عن كاهل املواطنني واملؤسسات من الرضائب
واالتجاه نحو الوفر املوجود يف االنفاق العام،
االمر الذي يريح السلسلة ويؤدي اىل تقبل
اكرب عدد من اللبنانيني غري املستفيدين لها يف
الشكل املطلوب" .يقول ان رئيس الجمهورية
"يتابع املوضوع بكل جدية وتهمه السلسلة
مع الحفاظ عىل السالمة املالية العامة".
يلتقي النائب ياسني جابر مع كنعان عىل
الرضورة التي فرضت اقرار السلسة وبقيت
يف ملعب املجلس عىل مدار خمسة اعوام.
يقول" :اىل غالء املعيشة القديم استحق غالء
جديد والسلسلة انجاز مهم وهي تعيد احياء
الطبقة املتوسطة يف البلد .وسيستفيد التجار
من السلسلة بسبب القدرة الرشائية .اصبح
راتب املواطن اكرب وسيتم وضع مليار دوالر
يف السوق وستحرك السلسلة القطاع العقاري.
مع االشارة اىل ان ثلث العجز يكمن يف
الكهرباء".
من جهته يعتقد كنعان ان  %50من الحقوق
واملطالب املؤجلة من سنوات "تم اقرارها
لكن  %50املتبقية تحتاج اىل تصحيح يك
توضع يف الطريق الصحيح ومنع املزايدات
بها من بعض االطراف حيث يتم استغاللها
كشعار سيايس .منيض قدما يف عمل لجنة املال
واملوازنة القائم عىل تحقيق الوفر واعادة
اولويات االنفاق يف الدولة .يتالءم موقف

النائب ياسني جابر.

السلسلة انجاز
مهم وستحرك السوق
العقارية

الرئيس عون يف اعطاء املواطنني حقوقهم مع
املوقف الذي اطرحه الستخدام هذا الوفر بعد
عمل استمر عىل مدار ثالثة اشهر يف اللجنة
وكان جديا .ملسنا مكامن خلل كبرية ،والنواب
من كل الكتل يشهدون عىل ذلك .ظهر يف
بند الجمعيات يف املوازنة يف اثناء درسها انه
يساوي  387مليار لرية كل سنة؟ مثة قسم
كبري منها يخص سياسيني .توجد جمعيات
عاملة اال انه ال بد من التقشف هنا .هذا
امللف وحده يساهم يف اطفاء الرضيبة عىل
القيمة املضافة وبذلك نحذف  .%1توجد
ابنية مؤجرة بـ 114مليار لرية ،وكان يجب ان
تكون هذه املكاتب يف مجمع واحد للتخلص
من كل هذه املبالغ التي تدفع .كل سنة يتم
دفع  14مليار ملشاريع االمم املتحدة .مثة
برنامج لربنامج تطوير االلياف الضوئية بقيمة
 450ملياراً .هل نحن يف الوقت املناسب
لتمويل مثل هذا املرشوع بلرية .تصل هذه
االرقام اىل ما يزيد عن الف مليار وحدها
كافية لتمويل السلسلة".
يبقى الجدي يف رأي كنعان ان السلسلة
"تعيش وتكون محضونة يف بيئتها اضافة اىل
توفر الجدية يف سالمة املالية العامة ومكافحة
الفساد ووقف الهدر وضبط االنفاق .املطلوب
السري يف هذا االتجاه وان كان قاسيا".
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تحقيق
مارلني خليفة

بينما ال تزال تأمل في تجريد المقاومة من سالحها

القرار  :1701آخر عناقيد حرب إسرائيل
يجتمع مجلس االمن هذا الشهر لتجديد التفويض اىل القوات الدولية العاملة
يف الجنوب ،املعززة مبوجب القرار  1701الصادر يف  11آب  ،2006منهيا حربا
ارسائيلية شعواء ضد لبنان استمرت  33يوما ،واسفرت عن مقتل  1100لبناين
ثلثهم من االطفال واصابت االالف بجروح ودمرت البنى التحتية واالقتصاد
ورشدت ربع السكان
لن مير تجديد التفويض الدوري هذه السنة
بسالسة كام كان معهودا منذ  11عاما،
بحسب ما ترسب من تقارير ديبلوماسية
وصلت اىل بريوت ،ووفقا ملناخات مستقاة
من ديبلوماسيني غربيني من املندوبة
الدامئة للواليات املتحدة االمريكية لدى
مجلس االمن الدويل نييك هاييل التي زارت
ارسائيل مطلع حزيران الفائت.
سمعت هاييل كالما واضحا من رئيس
الوزراء االرسائييل بنيامني نتنياهو طلب
فيه ازالة حزب الله كليا من الجنوب
اللبناين ،بحسب مقال نرشته صحيفة
"جريوزاليم بوست" يف  8حزيران ،2017
ونقلت فيه عن مسؤول حكومي ارسائييل

ارسائيل تطلب ازالة حزب الله من الجنوب.

رفيع مل تذكر اسمه انه" :اذا مل يكن واقعيا
ان تزيح قوات اليونيفيل حزب الله نظرا
اىل كونه قوة عسكرية وسياسية فاعلة يف
لبنان وخارج الجنوب اللبناين ،فان من
املهم اثارة هذا املوضوع امام مجلس
االمن".
واوضح املسؤول االرسائييل فكرته" :يف حال
حصول حرب جديدة ،قد نضطر اىل قصف
من يطلقون الصواريخ علينا واملتمركزين
يف منازل املدنيني ،عندها سيكون صعبا
عىل مجلس االمن ادانتنا ،الننا نكون قد
نبهنا العامل اىل ان حزب الله يستخدم
املنازل واملستشفيات واالماكن املدنية
ملحاربتنا".

بعد هذه الزيارة التي امضتها هاييل
يف ارسائيل واستمرت ثالثة ايام ،خرجت
باقتناع مفاده :تريد امريكا ان يكون عمل
اليونيفيل اكرث فاعلية لحامية ارسائيل .وما
شجعها عىل ذلك نقاش حاد دار امامها بني
قائد قوات اليونيفيل العاملة يف الجنوب
اللبناين الجرنال مايكل بريي ونائب رئيس
اركان الجيش االرسائييل الجرنال افيف
كوشايف ،نقلت تفاصيله القناة االرسائيلية
الثانية ونرش يف صحيفة "جريوزاليم
بوست" يف  11حزيران .2017
ففي حني اعترب بريي يف اثناء جولته مع
هاييل ان منطقة الجنوب اللبناين هادئة
نسبيا ،عارضه الجرنال االرسائييل بشدة
معتربا ان الوضع هش وغري مستقر عىل
عكس وصف بريي.
سألت هاييل الجرنال بريي اذا كان من
حاجة اىل تغيري معني عىل الحدود يف
مواجهة تصاعد قوة حزب الله ،فاجابها
بان "املنطقة هادئة ،والوضع جيد
وال حاجة اىل اي تغيري يف االسرتاتيجيا
املعتمدة" .عند هذه النقطة تدخل
الجرنال االرسائييل وقال" :انا اسف يا
صديقي ،نحن نفكر بشكل مختلف
كليا .قوات اليونيفيل ال تدخل اىل املدن
والقرى ،وهي ال تعلم ما هي حقيقة
الوضع كام يدركه الجيش االرسائييل".
وطالب بتغيري يف التدابري واالهداف
التي نشأت عىل اساسها اليونيفيل .وعاد
نتنياهو وارسل طلبا رسميا اىل هاييل
مطالبا مجلس االمن بتطوير القرار 1701
لجهة ازالة حزب الله كليا من الجنوب
اللبناين.علام ان القرار نص يف الفقرة 16
عىل فتح باب اعادة النظر الدامئة يف
التفويض وقد نصت عىل االيت" :يقرر
(مجلس االمن) متديد والية قوة االمم
املتحدة املوقتة يف لبنان لغاية  31آب

قائد اليونيفيل يرفض تطوير القرار .1701

 2007ويعرب عن اعتزامه النظر يف قرار
الحق يف ادخال مزيد من التحسينات عىل
الوالية واتخاذ خطوات اخرى للمساهمة
يف تنفيذ وقف دائم الطالق النار وايجاد
حل طويل االجل".
يقول ديبلومايس اورويب يعمل يف مجلس
االمن ممثال لبلده ان "معركة حقيقية
ستحصل يف آب بني الواليات املتحدة
االمريكية من جهة واعضاء مجلس االمن
االخرين حول تعديل التفويض املعطى اىل
قوات اليونيفيل عرب مجلس االمن الدويل".
واشار اىل ان "الواليات املتحدة االمريكية ال
ترغب بعد اليوم يف دور تقني لليونيفيل،
يف حني يرسح حزب الله وميرح يف منطقة

قائد اليونيفيل:
جنوب لبنان هادئ نسبيا

جنوب الليطاين ولو مل يكن مرئيا ،لكنه
قادر عىل ان يكون كذلك ،وقد اثبتت ما
اطلق عليها الجولة االعالمية التي نظمها
الحزب العالميني يف ايار الفائت هذا
الوجود".
ويتوقع هذا الديبلومايس حملة امريكية -

فقرتان اساسيتان في القرار 1701
الفقرة " :12واذ يترصف (مجلس االمن) تأييدا لطلب حكومة لبنان نرش قوة دولية
ملساعدتها عىل مامرسة سلطتها يف كل انحاء ارايض لبنان ،يأذن لقوة االمم املتحدة املوقتة
يف لبنان باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات يف مناطق نرش قواتها وبحسب ما تراه يف حدود
قدراتها لكفالة ان ال تستخدم منطقة عملياتها للقيام بانشطة معادية من اي نوع ،وملقاومة
محاوالت منعها بالقوة من القيام بواجباتها مبوجب الوالية املمنوحة من مجلس االمن،
ولحامية موظفي االمم املتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها ،وكفالة امن وحرية تنقل
موظفي االمم املتحدة والعاملني يف املجال االنساين وحامية املدنيني املعرضني لتهديد وشيك
بالعنف البدين ،من دون مساس مسؤولية حكومة لبنان".
الفقرة " :14يطالب (مجلس االمن) حكومة لبنان بتأمني حدوده وغريها من نقاط الدخول
ملنع دخول االسلحة او ما يتصل بها من عتاد اىل لبنان من دون موافقتها ،ويطلب اىل قوة
االمم املتحدة املوقتة يف لبنان ،وفق ما اذنت به الفقرة  ،11مساعدة الحكومة اللبنانية
لدى طلبها ذلك".

ارسائيلية مربمجة اىل جانب اعضاء مجلس
االمن لتوسيع التفويض املعطى اىل قوات
اليونيفيل بغية تجريد حزب الله من
سالحه يف جنوب لبنان اوال ،واالنتشار عىل
طول الحدود اللبنانية الشاملية  -الرشقية
ثانيا.
وردا عىل سؤال عن عدم قدرة اليونيفيل
عىل القيام بهذا الدور ،قال الديبلومايس:
"اذن فليقم به الجيش اللبناين".
يشري الديبلومايس الغريب اىل ان مثة
محاولة التفاف من االمم املتحدة عىل
الرغبة االرسائيلية ملعرفتها بان توسيع
صالحيات اليونيفيل بغية ازاحة حزب الله
من جنوب لبنان او تجريده من السالح
ـ كام تذهب بعض العقول الديبلوماسية
االمريكية واالرسائيلية ـ رضب من الخيال.
ولفت اىل ان اللبنانيني مل يقدّ روا لغاية االن
جدية هذا املوضوع ويعتربونه روتينيا.
لذا اثارت ممثلة االمني العام لالمم املتحدة
سيغريد كاغ منذ مدة نقطة الوقف الدائم
الطالق النار ،كنوع من طأمنة لالرسائيليني
واالمريكيني عىل فاعلية القرار .1701
يلفت الديبلومايس اىل ان عودة الحديث
عن وقف دائم الطالق النار يف جنوب
لبنان هو لجبه "رغبة امريكية ـ ارسائيلية
عب عنها نتنياهو بتوسيع صالحيات قوات
ّ
اليونيفيل ليك ال يعود من تربير لوجود
سالح لحزب الله عىل الحدود االرسائيلية".
ويشري اىل ان فرنسا ستلعب دورا رئيسيا يف
عملية املفاوضات التي ستجري يف مجلس
االمن هذا الشهر حول تجديد التفويض
اىل اليونيفيل وحامية التفويض كام هو
االن.
يف هذا السياق ،جدد السفري الفرنيس
برونو فوشيه يف اول خطاب له بعد تعيينه
يف لبنان عشية ذكرى  14متوز التزام فرنسا
قوات اليونيفيل قائال" :يف جنوب لبنان،
سوف نبقى منخرطني بشكل تام ضمن
قوات اليونيفيل .تشكل الكتيبة الفرنسية
اهم مشاركة لنا يف عمليات حفظ السالم،
وهي متكن فرنسا من ان تساهم مساهمة
حاسمة يف وقف االعامل العدائية

27

28

عدد  - 47آب 2017

عدد  - 47آب 2017

الوزير السابق الدكتور طارق مرتي.

السائدة منذ اكرث من عرش سنوات.
وتتيح لها ايضا ان تدعم الحكومة اللبنانية
يف ارادتها املتمثلة مبامرسة سيادتها عىل

كل االرايض اللبنانية .نحن نعرف ان
مكافحة االرهاب تستحوذ عىل قسم مهم
من االمكانات التي ميكن االستعانة بها

مؤشرات "تطوير" 1701
تسارعت مع بداية العهد
منذ بداية السنة الجارية ،بعد اقل من شهر عىل انتخاب العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية،
اطلقت ممثلة االمني العام لالمم املتحدة سيغريد كاغ كالما الفتا حول رضورة تطبيق القرار
 1701ضمن "رؤية اوسع".
بعد ايام ،وتحديدا يف مطلع كانون الثاين الفائت ،زار لبنان وفد رفيع من االمم املتحدة يف جولة
حملت عنوان" :مراجعة اسرتاتيجية لقوات اليونيفيل العاملة يف جنوب لبنان" .ترأس الوفد مساعد
االمني العام لعمليات حفظ السالم القاسم وين الذي زار عددا من املسؤولني يف مقدمهم الرؤساء
الثالثة .وابرز ما قاله وين حينها ان االمم املتحدة يف صدد "اعادة النظر يف اسرتاتيجيا اليونيفيل،
وقد ارسلنا من مجلس االمن ،وسنطلع عىل كيفية عمل البعثة ومهامتها االساسية واهدافها
ونشاطاتها ،وهدفنا االسايس هو العودة بتوصيات من شأنها تعزيز فاعلية قوات اليونيفيل".
اضاف" :ان قوات اليونيفيل تعمل بشكل ممتاز .وكام تعلمون ال يوجد يشء كامل عىل االطالق.
لذا سنقوم بكل ما يف استطاعتنا ان نقوم به لتوفري مستوى اعىل من الفاعلية ينعكس بشكل
ممتاز عىل لبنان واالمم املتحدة واملنطقة".
واكد استمرار "التزام االمم املتحدة دعم لبنان والرشاكة معه وتعزيز التقدم املميز الذي تم
احرازه يف جنوب لبنان الذي شهد سالما يف االعوام املاضية وهدوءا عىل جانبي الخط االزرق،
وهذا يشكل جزءا من اسرتاتيجيا متكاملة لدعم لبنان ليتمكن من تحقيق تقدم ارسع واقوى".
بعد عودة البعثة اصدرت تقريرها الذي قرر عدم خفض قوات اليونيفيل بناء عىل ارصار لبناين
ملح ،لكن تم التقليل بشكل طفيف من اسطولها البحري.

يف الجنوب ،لكننا نتعاون بشكل فاعل
مع الجيش اللبناين ليك يكون مستعدا
عىل نحو افضل لتأدية مهمته يف هذه
املنطقة".
كالم السفري الفرنيس جاء قبل يومني
من زيارة نتنياهو باريس حيث التقى
الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون الذي
فاجأ الجميع مبوقف مل يكن يف الحسبان،
اذ قال بحسب ما نقلت صحيفة
"هارتس"االرسائيلية يف  16متوز :2017
"فرنسا مستعدة لقيادة مسار ديبلومايس
من اجل التخفيف من خطورة التهديد
الذي يشكله سالح حزب الله يف جنوب
لبنان" .ولفتت الصحيفة االرسائيلية اىل
ان "احدى القضايا التي بحثها ماكرون
ونتنياهو هي ان نشاطات حزب الله يف
جنوب لبنان تشكل خرقا للقرار ."1701
واعرب الرئيس الفرنيس عن انه "رشيك
للمخاوف االرسائيلية بازاء نشاطات
حزب الله يف جنوب لبنان ،واالسلحة التي
ميتلكها".
يقول املبعوث الخاص للحكومة اللبنانية
اىل مجلس االمن عام  2006الوزير السابق
طارق مرتي ان "فتح باب تعديل تفويض
اليونيفيل عرب القرار  1701هو كمن يفتح
صندوق باندورا امليلء باملفاجآت .االفضل
ان يبقى التفويض القائم ساري املفعول
بال اي تعديل".
يضيف مرتي الذي يشغل حاليا مدير معهد
عصام فارس للدراسات االسرتاتيجية يف
الجامعة االمريكية يف بريوت" :يعترب القرار
منطقة جنوب الليطاين خالية من السالح،
وقد ترصفت الحكومة اللبنانية والقوات
الدولية منذ عام  2006عىل اساس ان
السالح الذي ال نراه هو غري موجود ،اي
ان السالح غري الظاهر هو غري موجود".
ولفت اىل ان "الجولة االعالمية لحزب
الله يف تلك املنطقة وتخللها ظهور
مسلح خلقت مشكلة حقيقية فضال
عن ترصيحات رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون اىل قناة مرصية حول الدور

العميد الركن املتقاعد خالد حامدة.

الداعم لسالح حزب الله للجيش ما يناقض
كل فلسفة القرار ."1701
وال يتوقع مرتي تغيريا جذريا يف القريب
العاجل للقرار  1701او التحول اىل وقف دائم
الطالق النار "السباب دولية ولبنانية يف آن".
من جهته مدير "املنتدى االقليمي
لالستشارات والدراسات" العميد الركن
املتقاعد خالد حامدة يرى ان ما يحدث
من دفع امرييك وارسائييل مشرتك نحو
تطوير القرار " 1701امنا هو مدخل جديد
العادة البحث يف امن الحدود الشاملية
الرسائيل يف اطار املشهد امليداين املتغري
يف سوريا والعراق" .ويضع هذا القرار يف
السياق االقليمي والدويل ،معتربا ان لقاء
الرئيسني االمرييك دونالد ترامب والرويس
فالدميري بوتني ،عىل هامش قمة العرشين،
"نجح يف تثبيت وقف اطالق النار يف
جنوب غرب سوريا وانشاء املنطقة االوىل
لخفض التوتر ،تحديدا يف درعا والقنيطرة
والسويداء ،وابعاد القوات االيرانية
وحلفائها من هذه املنطقة ،طبعا مع
استمرار اقفال معرب التنف عىل الطريق
الرسيعة لبغداد  -دمشق يف وجه القوات
السورية والقوات االيرانية".

ديبلوماسي غربي:
اللبنانيون لم يقدّ روا
جدية املوضوع
ماكرون ونتنياهو بحثا في
نشاطات حزب الله جنوبا
امللفت  -بحسب قراءة حامدة  -ان
ارسائيل عىل لسان رئيس حكومتها رفضت
هذا االتفاق وترافق هذا الرفض مع رفض
ايراين مامثل ،رغم ترصيح وزير الخارجية
الرويس ان االتفاق اخذ يف االعتبار
امن الحدود الشاملية الرسائيل .الرفض
االرسائييل ال يعني رفض االتفاق بقدر ما
يعني محاولة تحسني الرشوط االرسائيلية
يف هذه املنطقة.
ويشري حامدة اىل انه بعد االنتهاء من طرد
"داعش" من محافظة الرقة ،وعندما يحني
الوقت املناسب العالن ذلك ،ستبدأ معركة
دير الزور التي ستشكل متغريا كبريا

وفقا لنتائجها ،يجب التوقف عنده مليا
لرصد ادوار القوى االقليمية .فـ"الجانب
االمرييك يتمسك اىل االن بفكرة وقف متدد
النفوذ االيراين اىل الداخل السوري ،وهذا
يعني ان تحرير دير الزور ومن بعدها
االمساك بالطريق الرسيعة التي تصل
بغداد بدمشق عرب معرب القائم لن تكون
تحت السيطرة االيرانية او االستخدام
االيراين ،ورمبا ستكلف بذلك قوات سوريا
الدميوقراطية او قوات اخرى تستحرض اىل
املنطقة عىل ان تقوم مبنع انتقال او تسلل
قوات ايرانية واسلحة اىل الداخل السوري،
وهذا سيجعل املوقف االيراين اكرث حراجة.
رمبا من املفيد التذكري هنا ،انه عام 2006
وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان
ووصول طاولة الحوار اللبناين اىل مناقشة
بند االسرتاتيجيا الدفاعية واستيعاب سالح
حزب الله ضمن الدولة اللبنانية ،تطور
املوقف العسكري يف الجنوب اللبناين
وكان العدوان االرسائييل الذي ارىس
حقيقتني :انتشار قوات دولية يف الجنوب
وتوقف الحوار نهائيا حول مسالة سالح
حزب الله".
يف ضوء هذين املعطيني ،يرى حامدة ان
"احتامالت الرد العسكري االيراين سرتتفع
من خالل جنوب لبنان ،وهذا رمبا يلتقي
مع ما ادىل به االمني العام لحزب الله حيال
القدرة عىل استقدام االف املقاتلني من
الجنسيات املختلفة اىل الداخل اللبناين".
ويخلص اىل ان كل ما سبق ميكن ان يشكل
"انضاجا مؤاتيا لطرح تطوير القرار 1701
لجهة تحويله اىل وقف دائم الطالق النار
وتعديل قواعد االشتباك .وهذا يف حال
حصوله ،سيلقي طبعا بتبعات ثقيلة عىل
االستقرار الداخيل يف لبنان" .اال انه يرى ان
احتامالت توافر مناخ دويل لتطوير القرار
 1701حتى االن "تبدو معدومة يف ظل
الظروف القامئة ،الن ذلك يستلزم موافقة
االعضاء الدامئني يف مجلس االمن وعدم
استخدام اي منهم حق النقض ،وهذا ما
قد ال يكون متاحا".
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جردة  300يوم :تعب املثابرة وترف املكابرة
األمن إنجاز وقانون االنتخاب نجاح

بعد اقل من  300يوم عىل العهد الجديد ،من نافل القول ان الصعوبات مل تذلل
بالكامل ،والحواجز ما زالت موضوعة امام مسرية التقدم .لكن من العدل واالنصاف
القول ان اشياء كثرية تحققت ،وان آماال كبرية تنتظر ان تتحول اعامال محسوسة
يف ميزان الربح والخسارة ،االنجازات والعرثات،
النجاحات واالخفاقات ،ما تحقق قليل لكن
جليل .مكافحة االرهاب مثاال :قياسا عىل الحرائق
املحيطة والتوتر املتفيش يف املنطقة فإن االجهزة
االمنية قامت وال تزال تقوم بانجازات تقارب
املعجزات .املجهود املبذول اكرب من اإلمكانات
املتوافرة .الهدف االكرب منع االرهاب من ترسيخ
موطئ قدم ورضب التجربة اللبنانية التي
استعصت عىل حروب وفنت وخضات وانتفاضات
وغزوات طيلة عقود ال بل قرون .االساس هو
االستقرار االمني وحامية السلم االهيل وترسيخ
مفهوم االمن الوطني .النتائج املحققة تتواىل،
االرهاب يخرس ،رقعة وجوده تكاد ال تقارن
مبا كانت عليه من سنوات .الخطر املبارش زال
لكن االخطار املحتملة ماثلة .ال يوجد امن
مطلق وال استقرار مضمون يف عامل تحكمه
املصالح واملخططات ومنطقة متوج بالتطورات
واالختالفات والتناقضات .الرضبات التي ينزلها
الجيش اللبناين بوترية شبه يومية والنجاحات التي
تحققها االجهزة األمنية مجتمعة او منفردة دليل
عىل ان القرار اللبناين واضح وف ّعال ومنتج ،وان
العقل االجرامي االرهايب بدأ يتخذ مسارا انحداريا
وتراجعيا متوقعا .بقعة الخطر تقلصت ورقعة
االستقرار متددت .املعادلة باتت واضحة :ال
رشعية عىل االرض اللبنانية اال للرشعية اللبنانية.
بدرجة اقل ،رغم التحفظات واالعرتاضات ،وهي
محقة يف نظام يضمن حق االختالف واالعرتاض،
فإن قانون االنتخاب الجديد ميكن تصنيفه يف
خانة رد االعتبار اىل املواطن والناخب اللبناين بعد
طول انتظار .الرشوحات حوله تطول واالجتهادات
تتعدد .لكن يبقى الصندوق هو الفيصل يف
انتخابات تأخرت لكن تقررت .قد يقول قائل
انه استمرار وان بصيغة ملطفة لنموذج طائفي
ال حزيب او مدين او مجتمعي اهيل .لكن الواقع

اللبناين السيايس محكوم باشكالية ال ميكن
التغايض عنها ،اال ان النتائج املأمولة منه قد تشكل
بوابة مسار تغيريي وتطويري يف الحياة السياسية
اللبنانية من خالل وجوه وقدرات وطاقات جديدة
يؤمل من حضورها اآليت ان تضيف الوانا جديدة
عىل اللوحة اللبنانية – اذا ما قدّر لالنتخابات
النيابية ان تجري يف مواقيتها املعلنة – وان تتاح
لنخبة من الشباب اللبناين ان يكونوا يف موقع
املسؤولية وصناعة القرار ،ال ان تبقى عىل مقاعد
االحتياط ورصيف االنتظار املزدحم.
جردة الحساب بااليجابيات تقابلها عريضة طويلة
من الخطوات التي تنتظر السري فيها ونقلها من
خانة السلبيات واالحباطات اىل الئحة االيجابيات
واالنفراجات.
الفساد ما زال عصيا عىل املعالجة .الجراحات
موضعية واملسكنات اقل من ان تزيل انتشاره
وتخفف من اندفاعه باعرتاف املسؤولني الذين
اعيتهم مواجهة هذه الجرثومة العصية عىل كل
اللقاحات واالدوية واملعالجات .االمانة تقيض
باالعرتاف بأن االجهزة الرقابية تقوم بعملها،
ترسخ حضورها والنتائج عىل
واملحاسبة بدأت ّ
محدوديتها افضل من ال يشء ،والفاسدون  -وهم
درجات وطبقات وفئات  -بدأوا يضعون خططا
للمواجهة وبعضهم اختار االنكفاء واالختباء ليس
حياء او استحياء بل رمبا استعدادا ملرحلة جديدة.
التفلت االمني ليس باالمر الطبيعي ،ليس مألوفا
ان يكون الجيش اللبناين والقوى االمنية تقاتل
عىل الجبهات وتكشف الخاليا االرهابية و ُتحرق
يف شمس الصيف و ُتلسع يف صقيع الشتاء،
ويرسح بعض شذاذ االفاق واصحاب العنرتيات
املنفوخة واالحجام املتورمة باسلحتهم وانحرافهم
االخالقي ليامرسوا طقوس السادية والزعرنة عىل
املواطنني .مشهد متعاكس ومتناقض ال يستوي
يف بلد قادر عىل محاربة االرهاب وعاجز عن

ضبط شبيحة ومارقني .املهمة االساسية للدولة -
اي دولة ذات سيادة  -ان تحمي الضعيف من
القوي ،فكيف إذا كانت مهمتها حامية املجتمع
ممن يحاولون االستقواء عىل املواطن واالعتداء
عىل كرامته وجعل حياة الناس مرتبطة بنزوة او
عقدة او مرض.
اىل التفلت االمني ،عادة قبيحة لزمت املجتمع
اللبناين بكل اطيافه منذ زمن بعيد وهي عادة
اطالق الرصاص فرحا وترحا حزنا وابتهاجا  -عند
السكرة وعند الفكرة  -مأتم يزيد يف عدد الذين
َ
يوارون الرثى وعرس يتحول اىل مأتم والسالح
زينة الرجال نراه مرتحام عند رضائح الضحايا
عندما تزين صورهم بالطات او شواهد قبورهم.
من املشاكل امللحة والتي بدأ اللبنانيون ييأسون
من ايجاد عالج لها معضلة البيئة والتلوث.
املساحات الخرضاء صارت جرداء ،ولبنان الزاهي
اصبح باهتا واالمراض تتناسل واملرىض يحتلون
رسة املستشفيات اكرث مام السياح يشغلون
ا ّ
غرف الفنادق واملنتجعات .املقالع تنهش الجبال،
الكسارات تبقر بطون الوديان ،ومياه الرصف
و ّ
الصحي تجتاح االنهار وتحولها اىل مستنقعات
آسنة كريهة ،والتلوث ميأل السامء من فوق
وصدور وانفاس املواطنني ليجعلهم مشاريع
مرىض غري قابلني للشفاء من امراض قاتلة او
بالحد االدىن مزمنة.
اما النفايات فحدث وال حرج .سنتان عىل مشكلة
تحولت اىل مصيبة .لغاية اآلن عجز املنجمون
عن التكهن مبصريها ،واستسلم املعنيون لقدرها،
ودخل املواطنون نفق روائحها وفضائحها ومل
يخرجوا بعد ،وقد ال يخرجوا اال من هذه الدنيا
اذا ما صحت االرقام واالحصاءات والشواهد
الحسية التي تتحدث عن مئات االشخاص الذين
يدخلون املستشفيات اسبوعيا بسبب مأساة
النفايات .وال غلو وال مبالغة اذا أرشنا اىل ارقام
غري رسمية  -النها قد تشكل فضيحة انسانية -
تشري اىل ان نسبة االصابة مبرض الرسطان يف لبنان
منذ  25عاما تضاعفت بشكل مخيف وازدادت
بصورة غري معقولة ال بسبب التلوث فحسب

بل بسبب "اللوثة" االخالقية وغياب الضمري
عند تجار املوت وباعة املواد الغذائية الفاسدة
الذين يتم ضبطهم بشكل مستمر وصوال اىل
الخرض التي تروى مبياه الرصف الصحي يف بعض
املناطق .عدا عن تلويث املياه الجوفية باكوام
واطنان من الرتسبات الكيميائية والصناعية ما
يهدد مستقبل الرثوة املائية يف بلد تشكل املياه
احد ابرز مصادره الحيوية.

االساس االستقرار االمني
وحماية السلم االهلي
وترسيخ االمن الوطني

املجتمع الدويل يطلب من لبنان التعامل مع النازحني مبعايري يرفض تطبيقها يف تعامله هو معهم.

الكهرباء قصة ال تنتهي ،فكيف اذا اضيف اليها
فصل جديد هو البواخر .اكرث من  25مليار دوالر
رصفت منذ عقدين عىل الكهرباء وهو مبلغ كاف
النارة الربع الخايل برمته والصحراء الكربى بكاملها
واجزاء مهمة من سيبرييا .اال ان ذلك مل يجد نفعا
بعد يف لبنان الذي يدفع مواطنوه فاتورتني واحيانا
اكرث للكهرباء  -اذا كان صاحب العالقة ميلك
مؤسسة مثال  -قصة الكهرباء خاضعة للتوتر العايل
السيايس الذي يكهرب كل يشء اال الكهرباء فيبدأ
سجال عقيم ال يفيد يف ازالة التعتيم فننتقل من
املعامل اىل البواخر اىل االعتامدات اىل املناقصات
اىل الخالفات وتعود االمور اىل نقطة البداية .مع
ذلك فإن املساعي املبذولة تيش بإمكان الخروج
من الظلمة اىل الضوء ،ومن التقنني اىل التغذية،
ومن املشكلة اىل الحل.
اما آفة اآلفات فتظل مأساة املخدرات التي تفتك

باملجتمع كبارا وصغارا ،يف املدارس والجامعات
واملالهي واملنتجعات ،يف كل مكان يستطيع باعة
املوت ترويج هذا السم مستعينني بخربة غري
"محرتمة" وبوفرة حامئية مستغربة وبامكانات
مادية قادرة عىل اخرتاق امنع الحصون االخالقية
لألسف للطلب اىل البعض النظر اىل الجهة االخرى
وغض الطرف عن حقول القتل وسهول املوت.
مىض زمن طويل جدا ومل يسمع اللبنانيون بخرب
اصدار حكم قاس عىل تاجر مخدرات تسبب
بتدمري مجتمع ومنزل وعائلة ال بل وطن.
الحرب السورية واقفال الحدود الربية وتداعيات
االزمة الخليجية واملخاطر املتنقلة بني دول
املنطقة تبعث باشارات غري مطمئنة اىل مستقبل
الوضع االقتصادي املحمي بالسواعد االمنية
واالرادة السياسية ،وهام دعامتان ساسيتان .اال
ان االقتصاد هو الركيزة االساسية ألية دولة وهو

الخيط الرفيع بني االزدهار واالنهيار بني الرخاء
والخواء .لكن املشكلة الكربى التي يواجهها
لبنان والتحدي االكرب منذ نكبة  1948واحتالل
فلسطني وترشيد اهلها واغتصاب ارضهم تكمن
يف مشكلة النازحني السوريني الذين يشكلون
يف عددهم ومأساتهم اكرب نزوح ولجوء منذ
الحرب العاملية الثانية .عندما اغتصب الصهاينة
ارض فلسطني اخرجوا  800الف فلسطيني من
ارضهم كان نصيب لبنان منهم اقل من 200
الف الجئ يومها .لكن الحرب السورية ووفق
ارقام االمم املتحدة تسببت يف خروج اكرث من
 6ماليني سوري من ارضهم وتوزعهم بني تركيا
والعراق واالردن ولبنان ودول عربية .اال ان لبنان
الصغري املساحة واملحدود االمكانات واملوارد نال
الحصة االكرب نسبيا من عدد النازحني  -حواىل
مليوين نازح  -وهو رقم خطري ومخيف ويشكل
اىل جانب الفلسطينني ورعايا الدول التي يعمل
مواطنوها يف لبنان اكرث من نصف عدد سكان
لبنان ،ما يهدد ليس االقتصاد واملوارد فحسب بل
مبدأ السيادة.
كالعادة تحول الخطاب الدويل االممي املتعلق
بالنازحني السوريني يف لبنان من متعاطف مع
لبنان ومع النازحني شكال اىل خطاب ّ
مبطن
باالنذارات مزدحم باالشارات .فاملجتمع الدويل
الذي يضم دوال تبلغ ميزانيتها السنوية ودخلها
القومي نصف القارة االفريقية وربع دول آسيا،
صار يشرتط عىل لبنان دمج النازحني وليس
اعادتهم ،تشغيلهم وليس تسهيل اقامتهم،
جعلهم متساوين امام اللبنانيني وليس معاملتهم
بعدالة وانصاف .هذه الدول التي تدقق وتحاسب
وتنبش امللفات واالرشيف والتاريخ بحثا عن سرية
مهاجر او مسافر اليها تطلب من لبنان ان يعامل
النازحني بافضل مام ميكن لدولته ان تعامل
ابناءها الذين يهاجرون طلبا للعمل او يبحثون
عن عمل داخل وطنهم أو يضطرون اىل العمل يف
ظروف قاسية لتحصيل لقمة عيشهم ويف انتظار
فرص افضل.
الجردة قاسية لكنها صادقة .اللبنانيون اعتادوا
الصعاب واختربوا الشدائد .االيجابيات موجودة
والتحديات ماثلة والسلبيات خاضعة للتنزيالت
يف موسم شد االحزمة والعض عىل الجرح وتخطي
املرحلة بالحد االدىن من الخسائر والحد االقىص
من الوعي.
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تقرير

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

بدأت معركة املوصل تحت قيادة امريكية ،وانتهت تحت ارشاف ايراين.

نتيجة المعركة كانت محسومة ،ونهايتها إختلفت عن بدايتها

ما بعد املوصل ...ما بعد نهاية "داعش" في العراق
عام  2017كان سيئا جدا لتنظيم "داعش" وبداية سقوطه .يف بداياته تم عزله يف
الحدود الرتكية بعدما سيطر الجيش الرتيك عىل مدينة الباب معقله عىل الحدود،
ويف منتصفه اكتمل تنظيف العراق منه مع انهيار املوصل عاصمة التنظيم وثاين
اكرب مدن هذه البالد
انتهت معركة تحرير املوصل بعد معارك
ومواجهات عنيفة استمرت نحو مثانية
اشهر ،وكان واضحا منذ بدايتها ان نتيجتها
محسومة ،وان املسألة مسألة وقت .االبرز
يف مسار هذه املعركة ان تحوال طرأ عىل
مسارها ،وان نهايتها مل تكن مشابهة لبدايتها.
بدأت املعركة تحت قيادة امريكية وانتهت
تحت ارشاف ايراين .بدأت مع الجيش العراقي
وانتهت مع الحشد الشعبي .بدأت مع دور

اسايس لـ"البيشمركة" الكردية ،وانتهت مع
دور ثانوي لالكراد املهتمني بكركوك اكرث من
املوصل.
النتائج املرتتبة عىل هذه املعركة واملرتبطة
مبرحلة ما بعد املوصل ،وما بعد انتهاء
"داعش" يف العراق ،هي االهمَ :من يحكم
املوصل ويسيطر ويضع اليد عليها؟ كيف
ستتوزع خارطة الحصص واملصالح والنفوذ؟
كيف ستؤثر معركة املوصل عىل الحرب

السورية وتحديدا عىل معركة الحدود
والرشق والبادية؟
هذه االسئلة طبيعية ملرحلة وراثة "داعش"
يف العراق ،ويف ظل وضع تتصادم فيه ثالث
اسرتاتيجيات:
 االسرتاتيجيا االمريكية الهادفة اىل ترحيل"داعش" من املوصل اىل رشق سوريا،
الستخدامها هناك كاداة ضغط عىل القوات
املدعومة من ايران.
 االسرتاتيجيا االيرانية الهادفة اىل استثامرمعركة املوصل لتحقيق التواصل الجغرايف
الربي بني العراق وسوريا ،مع دور اساس
للحشد الشعبي.
 -االسرتاتيجيا الرتكية الهادفة اىل موطئ قدم

ومنطقة نفوذ لها يف شامل العراق ،وحجز
مقعد لها عىل الطاولة .لكن تركيا التي مل
يكن لها دور يف معركة املدينة ،لذا مل يعد
يف امكانها املطالبة باملشاركة يف ادارة الوضع
يف املوصل ،ورمبا ستتحول يف اتجاه آخر:
املشاركة يف مستقبل كركوك الغنية بالنفط
التي يقطنها تركامن ،واحتواء حزب العامل
الكردستاين ومنعه من التمدد من جبال
قنديل اىل جبال سنجار.
مل تكن لالكراد مشاركة اساسية يف تحرير
املوصل ،وهم كانوا ربطوا مشاركتهم بحوار
واتفاق مسبق حول مرحلة ما بعد تحريره
وعىل صيغة الدارته يف شكل يراعي توازناته
ومك ّوناته ويطمنئ سكانه اىل مصريه بعد طرد
"داعش" ،النهم ال يريدون ان تحل ميليشيات
الحشد الشعبي الشيعية مكان التنظيم .االهم
بالنسبة اىل االكراد حاليا طريقة ادارة الوضع
بعد التحرير ،وان يكون لهم دور ومكان يف
مستقبل املوصل .لكن االكيد ان اعينهم تتجه
اوال اىل كركوك التي ستكون نقطة الرصاع
الساخنة يف مرحلة ما بعد "داعش" ،يف ظل
ضغوط مزدوجة:
ـ من بغداد التي ترفض ان تكون املنطقة
الجديدة تابعة القليم كردستان ،وتفضل بقاء
الوضع االداري ملحافظة نينوى عىل ما كان
عليه قبل تاريخ سقوطها يف ايدي "داعش".
ـ ومن تركيا التي تثري املوصل شهيتها ،وايضا
كركوك حيث ترتكز مطالب الرتكامن اساسا
حول الحفاظ عىل وضع لكركوك ،بادارة
مشرتكة ،عربية وكردية وتركامنية ،فيام يرص
االكراد عىل ضمها اىل اقليمهم.
اما االمريكيون ،فانهم مدركون حجم
التعقيدات العراقية الداخلية ،والتناقض
الحاد يف مصالح القوى الخارجية واهدافها،
وامكان احتدام املواجهات االمنية والسياسية
بعد تحرير املوصل.
تبقى االنعكاسات املرتقبة عىل معركة الحدود
السورية ـ العراقية التي يديرها الجرنال
االيراين قاسم سليامين .سقوط املوصل ال
تنحرص تداعياته بالعراق فحسب ،وال يجري
التعامل معه عىل كونه حدثا عراقيا منفصال
عن املحيط ،ذلك ان تالزم املسارين العراقي

والسوري بدأ يفرض نفسه عىل االجندة
الدولية ،والوضع يف سوريا بعد القضاء عىل
"داعش" يف العراق لن يكون مشابها ملا كان
قبل ذلك ،وستشتد حال الغليان وعملية
خلط االوراق فيها ،وترتفع وترية االشتباك
الدويل وخطورته عىل ارضها وحدودها.
صحيح ان الحديث حول مخاوف التقسيم

ظل يالزم االزمة السورية منذ اللحظة التي
تحولت فيها اىل حرب داخلية بابعاد اقليمية
ودولية ،وصحيح ايضا ان البلد بدا مقسام
بحكم االمر الواقع منذ سنوات ،وذلك مع
تقطيعه اىل مناطق واقعة تحت سيطرة
االطراف املختلفني .لكن احداث الفرتة االخرية
والتحركات املرافقة عىل االرض ،اعطت

االستفتاء الكردي على االستقالل
لعل اول واهم تطور مرتقب يف مرحلة ما بعد "داعش" هو االستفتاء الكردي عىل
استقالل كردستان العراق .فام ان الحت بوادر سقوط املوصل ،حتى قررت االحزاب
الكردية اجراء استفتاء شعبي حول االستقالل عن العراق يف  25ايلول املقبل ،بهدف
تشكيل دولة مستقلة .القوى السياسية الكردية وجدت ان ظروف العراق املرتدية
بسبب حربه عىل تنظيم "داعش" ،والضعف الذي يعاين منه بسبب املشكالت االمنية
والسياسية واالقتصادية مالمئة لتحقيق حلم الدولة الكردية ،ال سيام بعد االحداث
االخرية التي انشغلت بها القوات العراقية يف معارك استنزاف عىل جبهات عدة ،فضال
عن الدور الكبري الذي ادته قوات البيشمركة يف املعارك وسيطرتها عىل مناطق النزاع
مع الحكومة املركزية ،وتشكيل واقع جديد يفرض سيطرة االقليم اداريا عىل هذه
املناطق .اضافة اىل ذلك ،انه منذ ان حظي اقليم كردستان بالفيديرالية ،وهو يقيم
العالقات االقتصادية والسياسية برباغامتية مع دول الجوار ،وتحديدا ايران وتركيا .وهو
اذ استفاد من تلك العالقات ،يراهن عىل ان ايران وتركيا ال تبدوان اليوم يف وارد
مناهضة عنيفة او عرقلة حادة ملطامحه .لكن النزعة الكردية اىل االستقالل واالنفصال
تصطدم بعقبات وفيتوات اقليمية ودولية.

عودة االرهابيني الى اوروبا
او الهجرة املعاكسة
من سامت مرحلة ما بعد "داعش" ومؤرشاتها ،ان االرهابيني االوروبيني الذين كانوا قد
انضموا باالالف اىل صفوف االرهابيني يف سوريا والعراق ،بدأوا العودة اىل اوروبا بعد
اكتساب خربة قتالية ومزيد من التطرف ،فيام تجد دول االتحاد االورويب صعوبة يف
تحديد سبل مواجهة موحدة لهذه الظاهرة.
ويق ّدر اجاميل االجانب الذين قاتلوا مع تنظيامت ارهابية يف سوريا والعراق بـ 27الفا.
وبحسب منسق االتحاد االورويب لشؤون مكافحة االرهاب جيل دو كريشويف ،فان "ما بني
 2000و 2500اورويب او مقيم يف دول االتحاد االورويب ،ميكن ان يعودوا اىل بلدانهم مع
تقهقر تنظيم داعش االرهايب يف سوريا والعراق" .ويقول يف تقرير له" :تشري آخر االرقام
اىل ان ما بني  15اىل  %20من املقاتلني االوروبيني (يف سوريا او العراق) قتلوا ،وعاد ما
بني  30و %35منهم ،يف حني ال يزال نحو  %50موجودين يف سوريا والعراق .ومبا ان
عودة بعضهم اىل بلدانهم االصلية باتت تحصيل حاصل ،فان البعض االخر سيبقى يف
جيوب مقاومة يف دول مجاورة او سيتجهون اىل مناطق نزاع اخرى".
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االنطباع بان االطراف الدوليني واالقليميني
بدأوا يتحركون فعليا يف اتجاه خطط تقود
اما اىل التقسيم ،او اىل ابقاء سوريا يف حالة
من التمزق واالحرتاب الداخيل والتجاذب
االقليمي والدويل لسنوات كثرية مقبلة ،اي
اىل حال عراقية اخرى ،لكن بطريقة معدلة.
ما يحدث عىل هذه الجبهات ال ميكن فصله
عام يحدث عىل جبهة معركة الرقة ،والدعم
االمرييك لقوات "سوريا الدميوقراطية" التي
يشكل االكراد عامدها ،لكنها تضم ايضا
عبت عن قلقها
مجموعات عربية .تركيا ّ
الشديد من تسليح االمريكيني اكراد سوريا،
ول ّوحت بانها مثلام تدخلت يف السابق
ملنع متدد االكراد يف الشامل السوري،
خوفا من ان يشجع ذلك حلم الفيديرالية
الكردية ،فانها قد ترسل قوات مجددا ملنع
اي متدد جديد لقوات حامية الشعب
الكردية ،املنضوية تحت لواء قوات "سوريا
الدميقراطية".
الرسالة من كل االطراف ان سوريا ال تزال
بعيدة كل البعد من خفض التصعيد ،بل
انها قد تكون متجهة نحو مرحلة اخرى من
الرصاع القتطاع مناطق نفوذ ،او توسيع اخرى
ما يعني عمليا خطوة اخرى نحو التقسيم
بسياسة االمر الواقع.
لكن ايران تعيش توجسا يتمحور حول
صفقة ما قد يربمها الرئيسان االمرييك
دونالد ترامب والرويس فالدميري بوتني يف
شأن سوريا لتشكل صافرة البداية للسعي
االمرييك اىل تقليص الدور االيراين يف هذا
البلد .تشعر طهران بان مثة احتامال ـ وإن
ضعيفا ـ بان تقايض روسيا بقاء الرئيس
بشار االسد بخفض االنتشار االيراين
وملحقاته ،اي ضامنات امريكية بعدم
التعرض للنظام اذا ساعدت روسيا واشنطن
يف تطلعها اىل محارصة االمتدادات االقليمية
اليران .ويضغط االمريكيون بقوة يف هذا
االتجاه ،سواء عرب تصديهم ملحاوالت قوات
موالية اليران االقرتاب من منطقة الحدود
السورية مع العراق واالردن ،او عرب االنذار
الذي وجهوه اىل االسد من مغبة شن اعتداء
كيميايئ جديد وتهديدهم بانه سيدفع مع
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تركيا قلقة من تسليح االمريكيني اكراد سوريا ،وستسعى اىل عدم متددهم يف الشامل.

االقرار بمصالح موسكو
في سوريا والشرق االوسط
بعدما جرى تجاهلها

جيشه مثنا فادحا .لكنهم يطرحون عىل
الروس يف املقابل مغريات عدة ،بينها امكان
تخفيف العقوبات االقتصادية وتجميد
او تقليص خطط توسيع الحلف االطليس
يف رشق اوروبا ،وبالتأكيد ،االقرار الواضح
والعميل مبصالح موسكو يف سوريا والرشق
االوسط ،بعدما جرى تجاهلها حتى االن.

"داعش" في سوريا
استطاع تنظيم "داعش" عام  2014تشكيل  8واليات توزعت عىل  9محافظات سورية ،هي
دمشق وحمص وحلب والرقة ودير الزور وحامة والحسكة وريف دمشق والسويداء ،باالضافة
اىل وجود جيش مبايع له يف حوض الريموك يف ريف محافظة درعا الغريب ،ووصلت مساحة
سيطرته اىل نحو  90الف كيلومرت مربع من االرايض السورية ،بنسبة نحو  %50من مساحة
البالد .اال انه عاد يف العام الثالث ليخرس مساحات واسعة من املناطق التي كانت خاضعة
لسيطرته تبلغ عرشات االف الكيلومرتات ،حيث خرس آخر منافذه مع العامل الخارجي بعد
دخول تركيا يف عملية "درع الفرات" ،وعرشات القرى والبلدات واملدن من ريفي حلب الرشقي
والشاميل الرشقي ،ومل ّ
يتبق له سوى قرى متناثرة يف ريف حلب الجنويب الرشقي.
انحرس نفوذ "داعش" يف سوريا اىل اقل من ربع املساحة الجغرافية للبالد ،اثر الهجامت املتواصلة
ضده التي ابعدته عن معظم املدن واملراكز الحيوية اىل البادية السورية ،بينام يتواصل تراجعه
اثر املعارك املستمرة ضده يف معقله يف الرقة ويف البادية ،تحت غطاء جوي دويل.
بعد املوصل يح ّول التنظيم املتطرف قواته يف اتجاه البادية السورية التي متتد من جنوب الرقة
شامال يف اتجاه ريف محافظة حامة الرشقي وريف محافظة حمص الرشقي ورشق محافظة ريف
دمشق وريف محافظة دير الزور املتصل بالحدود العراقية ،وايضا املنطقة الصحراوية العراقية.
ويؤكد خرباء ان استعادة الرقة السورية وتلعفر واملوصل يف العراق "ال تعني انتهاء التنظيم
عسكريا بالنظر اىل انه سيكون قد هزم ،لكنه سيعود اىل تطبيق االسرتاتيجيا املفضلة له وهي
سمكة الصحراء .اي انه سيذوب يف بادية الشام وصحراء االنبار ،ويستغل الطبيعة القاسية
للمنطقة تحضريا لشن حرب عصابات عىل كل من يعاديه".
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اللقاء االول بني الرئيسني االمرييك دونالد
ترامب والرويس فالدميري بوتني مل يسفر
عن تحول واضح يف املوقف االمرييك تجاه
االزمة السورية ،وان كان اطلق اشارات
اولية اىل صفقة ممكنة .لكن التحول
حصل يف املوقف الفرنيس يف مستهل
عهد الرئيس اميانويل ماكرون الذي
يعيد صوغ السياسة الخارجية وترتيب
االولويات انطالقا من سوريا

مصري الرئيس السوري مل يعد العقدة الرئيسية اذا ضمنت املصالح الروسية – االمريكية.

ّ
تحول في النظرة الفرنسية إلى األزمة السورية

ماكرون يعيد جدولة األولويات والسياسة الخارجية
استحوذت ترصيحات الرئيس الفرنيس اميانويل
ماكرون يف شأن االزمة السورية عىل اهتامم واسع
لتضمنها معطيات وعنارص جديدة عكست تحوال
يف النظرة الفرنسية اليها .السؤال الذي طرحته
هذه الترصيحات :هل تغريت سياسة باريس
بازاء امللف السوري ،وهي الجهة التي كانت
دوما االقرب اىل املعارضة السورية ،واالشد متسكا
باملطالبة برحيل الرئيس السوري بشار االسد
وتحقيق االنتقال السيايس وفق مبادئ اعالن
جنيف عام  2013وقرار مجلس االمن رقم .2254
الواضح ان رحيل االسد مل يعد اولوية فرنسية.
بحسب ماكرون فان اولوية االولويات اضحت
محاربة املجموعات االرهابية "النها هي عدوتنا،
والن العمليات االرهابية التي رضبت فرنسا تم
التخطيط لها يف منطقة سوريا والعراق التي
تشكل معقل االرهاب االسالمي" .يف هذه الحرب
يؤكد ماكرون ان مثة حاجة اىل التعاون مع
الجميع ،خصوصا مع روسيا .مل يفهم ما اذا كان
النظام السوري من جملة الذين يريد الرئيس
الفرنيس التعاون معهم .اما االولوية الثانية لفرنسا
يف عهده ،فهي استقرار سوريا "النني ال اريد دولة
فاشلة".
وفق مصادر ديبلوماسية فرنسية خبرية يف شؤون
الرشق االوسط ومواكبة لتطورات امللف السوري،
فان النظرة الفرنسية الجديدة اىل واقع سوريا
ومستقبلها تتمحور حول النقاط التالية:

 -1مسلسل مؤمترات جنيف يدور يف فراغ
وال ميكن التعويل عليها من اجل حل سيايس،
وحوارات استانة التي اوجدها الروس ليست
افضل حاال .املفاوضات تدور يف الحالني يف
حلقة مفرغة بسبب غياب االرادة السياسية،
ومطالبة كل طرف بضامنات ال يريد احد
ان يوفرها .مثال تركيا تطالب بالتزام يح ّرم
استهداف قواتها او القوات التي تحميها
يف الشامل ،وعجز روسيا عن الضغط عىل
امليليشيات التي تحميها ايران غري املتحمسة

ملناطق خفض النزاع .تضاف اىل ذلك خالفات
عىل تعيني حدود كل منطقة وكيفية ادارتها
وعودة الالجئني والجهات املكلفة الرقابة.
 -2يرفض الرئيس الرويس فالدميري بوتني الكشف
عن اوراقه وما ينوي تقدميه من اجل تسهيل الحل
يف سوريا ،النه يريد اتفاقا شامال مع واشنطن.
تربز موسكو مرة اخرى عىل انها عقدة العقد التي
يتعي التعامل معها والتأثري عليها ،الن موقفها
ّ
سيكون حاسام .لكن ما تريده باريس هو اقناع

بانتهاء الحرب ضد "داعش" يف املوصل والرقة وتحرير دير الزور ،ستكون القاعدة االرضية له قد ازيلت.

موسكو الستخدام نفوذها يف سوريا للدفع يف اتجاه
الحل ،وهي تستخدم لذلك اربع حجج رئيسية:
• االوىل ان النظام لن يكون قادرا عىل فرض
سيطرته عىل كل سوريا قبل اشهر وسنوات من
الحرب.
• الثانية انه لو انتهت الحرب لن يعود الالجئون
اىل بلد مدمر ،ولن تحصل عملية اعادة اعامر من
غري حل سيايس.
• الثالثة ان تطبيق سياسة الرئيس االمرييك دونالد
ترامب بالبدء يف سوريا الحتواء ايران سينعكس
توترا ،ورمبا حربا اوسع من الحرب الحالية.
• الرابعة ان كل ذلك ييسء اىل مصالح سوريا،
وبالتايل فان مساهمتها يف الحل اليوم ستكون اقل
كلفة من استمرارها عىل سياستها السابقة.
 -3نقطة االنطالق بالنسبة اىل واشنطن هي
احتواء النفوذ االيراين ومواجهته واضعافه يف
سوريا ،لكن مشكلتها انها مل تبلور حتى االن
سياسة متامسكة تبني رؤية واضحة ملا تتمسك به،
وملا تعترب انها غري معنية به يف سوريا.
الرئيس االمرييك يع ّول كثريا عىل دور ملوسكو من
اجل ازاحة النفوذ االيراين ،ويريد التوصل اىل اتفاق
مع نظريه الرويس حول سوريا .لكن يف املقابل،
يواجه هذا املسلك معارضة جرناالت البنتاغون
الذين ال يثقون بروسيا وال برئيسها.
 -4تعمل باريس عىل بلورة مبادرة سياسية ـ
ديبلوماسية يف شأن الحرب يف سوريا .وهي لذلك
تكثف اتصاالتها يف كل اتجاه ،ان مع الواليات
املتحدة االمريكية او مع روسيا وبلدان االتحاد
االورويب وبلدان الخليج .املبادرة الفرنسية يف حاجة
اىل ايضاحات ،وبالتايل اىل وقت ،وصدورها مربوط
اىل حد كبري بالوضع الدويل وخصوصا بالقدرة عىل
ايجاد واقع دويل جديد وتغيري معطيات الواقع
الحايل بالنسبة اىل الحرب يف سوريا .كام ان باريس
مستعدة مع اوروبا للعب دور الحق يف تعبئة
االطراف القادرين عىل املساهمة يف اعادة االعامر،
وهو ما ال تستطيع ايران او سوريا القيام به .تعترب
باريس ان ال سالم جديا يف املنطقة ميكن ان يقوم
عىل تفاهم رويس ـ تريك ـ ايراين فقط ،بل يجب ان
يشمل جميع الدول ،وعىل رأسها الواليات املتحدة
واالتحاد االورويب والدول الخليجية ومرص.
يف الواقع ،بدأ حديث املقايضات يف اطار صفقة

الرئيس االميركي يعوّ ل
على ازاحة النفوذ االيراني،
والرئيس الروسي ليس
جاهزا للتخلي عن طهران
امريكية  -روسية يف شأن سوريا .آفاق التوافق
متوافرة ،ومصري االسد مل يعد العقدة الرئيسية
يف حال التوصل اىل التفاهامت االسرتاتيجية
الضامنة للمصالح الروسية واالمريكية يف سوريا.
مصري حزب الله وامليليشيات التي تديرها
طهران يف سوريا هو العقدة االكرب .موسكو
ليست جاهزة للتخيل عن طهران ،وواشنطن
تفهم صعوبة ذلك .لهذا ،يدور الحديث حول
معالجات واقعية لعقدة ايران يف سوريا.
ابرز ما متخض عنه لقاء ترامب وبوتني يف هامبورغ
كان االتفاق عىل وقف النار جنوب سوريا ،وهو
يعترب خطوة صغرية قياسا بحجم امللفات العالقة
بني بلديهام .كانت الخطوة متوقعة نتيجة
محادثات ومفاوضات يف عامن استمرت اكرث من
شهرين .كانت متوقعة الن الزعيمني مل يكونا
راغبني يف اية مواجهة .زعيم الكرملني ابدى حرصا
دامئا عىل مراعاة الطرف االمرييك النه ال يريد
صداما معه يف سوريا وال يف غريها .وكان كرر يف
اكرث من مناسبة استحالة تسوية االزمة السورية
والرصاع يف الرشق االوسط من دون تعاون
وتنسيق بني موسكو وواشنطن .هذا االتفاق رغم
محدوديته بدا مهام ،النه مؤرش اىل امكان صفقة
اكرب لتقاسم النفوذ واملناطق يف مرحلة ما بعد
"داعش" ودعم االكراد وابعاد ايران عن الحدود
االرسائيلية واالردنية ،مع استمرار الرئيس السوري
حتى اشعار آخر.
ما يهم االدارة االمريكية تحقيق ثالثة اهداف:
االول هزمية "داعش" و"القاعدة" ،الثاين تقوية
قوات "سوريا الدميقراطية" ومعظمها من االكراد
يف مقابل اضعاف ايران وامليليشيات التابعة
لها خصوصا يف املناطق الحدودية ويف الجزيرة
السورية ،الثالث حفظ املصالح االرسائيلية.
وتؤكد مصادر ديبلوماسية فرنسية ان ترامب
والطاقم السيايس الذي يعمل معه يف البيت

االبيض يع ّوالن كثريا عىل دور لروسيا من اجل
ازاحة النفوذ االيراين ،وبالتايل فان الرئيس
االمرييك ،رغم الصعوبات الداخلية التي يعاين منها
وتتصل يف جزء كبري منها بدور رويس مفرتض يف
االنتخابات الرئاسية االمريكية ،يريد التوصل اىل
اتفاق مع بوتني حول سوريا .لكن يف املقابل،
يواجه هذا املسلك معارضة جرناالت البنتاغون
الذين يفرملون اي اندفاعة نحو اتفاق او تعاون
وثيق مع موسكو.
فضال عن ذلك ،فان مثة نقطة خالفية اخرى داخل
االدارة حيث تالحظ باريس وجود تيارين :االول
ميثله ترمب الذي يريد ،اىل جانب احتواء ايران
واضعاف نفوذها ،اخراج االسد من السلطة ،بينام
يعترب الثاين ومتثله ما يسمى "الدولة العميقة" يف
وزاريت الدفاع والخارجية ان تنحية االسد يجب ان
ال تكون اولوية امريكية بل الرتكيز عىل القضاء عىل
"داعش" وترك موضوع االسد اىل مرحلة الحقة.
يرفض املسؤولون االمريكيون تحديد سقفها الزمني.
وكام تقول املصادر ،سمع الكرملني الكثري عن رغبة
ترامب يف التقارب مع روسيا ،اال ان ال يشء حسيا
حصل حتى االن .وبالتايل فان موسكو "مستمرة يف
ادارة الحرب يف سوريا ويف تجميع اوراقها يف انتظار
اللحظة التي تبدأ فيها املساومة الحقيقية".
ورأت املصادر انه طاملا ليست هناك اسرتاتيجيا
واضحة من ترامب وليس مثة ضغط امرييك عىل
روسيا للوصول اىل حل سوري ،سيبقى الروس
عىل موقفهم الحايل .يرى الجانب الفرنيس ان
ادارة ترامب مهتمة حاليا فقط بقضية مكافحة
االرهاب يف سوريا والعراق ،وليست مهتمة بالحل
للوضع الداخيل يف سوريا باستثناء قضية استخدام
السالح الكيميايئ .وقالت مصادر فرنسية ان هناك
تناقضا يف موقف االمريكيني النهم من جهة يريدون
مكافحة التأثري االيراين يف سوريا والعراق ،ومن جهة
اخرى يالحظون ان ايران والنظام يقاتالن "النرصة"
و"داعش" .واعتربت ان مثل هذا املوقف يعزز موقع
النظام السوري و"هذا ما يبحث عنه بشار االسد".
اضافت ان بعد انتهاء الحرب ضد "داعش" يف
املوصل والرقة بعد بضعة اشهر وتحرير دير الزور،
ستكون القاعدة االرضية لـ"داعش" قد ازيلت.
لكن يف املقابل ستنترش خاليا التنظيم يف كل الدول
التي انهارت ،من ليبيا ومايل اىل اليمن والصومال
وستعمل من هناك .اي ان تهديد "داعش" لن
يزول بانهياره يف سوريا والعراق.
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مقابلة
رضوان عقيل

رئيس الهيئة العليا للتأديب :نظام املساءلة معطّ ل
الكم الهائل من فساد االدارات
دورنا ضعيف أمام ّ
تحتل الهيئة العليا للتأديب موقعا مهام يف الجسم القضايئ نظرا اىل الدور الكبري
الذي تقوم به ،وهي آخر جهة مسؤولة يف محاسبة موظفي الدولة من الحاجب اىل
املدراء العامني  .تتلقى حصيلة تجاوزاتهم و"تبرت" املخالفني وتستطيع الحكم عليهم
واقتالعهم من وظائفهم ،اذا مل يلتزموا مضمون االنذارات التي يتلقونها
يف حي هادىء يف االرشفية يقع مقر الهيئة العليا
للتأديب برئاسة القايض مروان عبود الذي يطلق
احكامه من دون ضغوط وتدخالت سياسية،
ونجح يف ابراز دورها منذ تسلمه مهامته عام
 2012رغم عدم نيلها الصالحيات املطلوبة ،وال
تستطيع العمل من دون تفعيل هيئة التفتيش
املركزي التي تزودها التقارير عن املوظفني
املخالفني .وصل اىل خالصة هي ان نظام املحاسبة
واملساءلة معطل يف لبنان.
يشكو عبود من مكامن الفساد التي تعشعش
يف املجالس البلدية ،وان ال مستقبل امام لبنان
اال عرب مكافحة الفساد والسري يف االصالح .يع ّول
عىل عهد الرئيس ميشال عون يف دعم االجهزة
القضائية والتصدي للفساد يف االدارات الرسمية
والحد من الرشاوى.
■ كيف يسري عمل الهيئة وما االمر الذي تعاين
منه وينقصها؟
□ مثلام دمرت الحرب االهلية مؤسسات البلد،
كان لها تأثري ايضا عىل االجهزة القضائية واضعافها
وشلها .يف مرحلة بناء الدولة بعد الحرب ،ويا
لالسف ،مل تنل هذه االجهزة العناية املطلوبة،
وكانت السلطة القامئة تعمل عىل النهوض
مبرشوع االعامر .كان الرتكيز عىل التعمري واجراء
املصالحة السياسية .مل يتم التطرق اىل االدارة
بالشكل الالزم .من هنا مل تفعل االجهزة القضائية
كام هو مطلوب .بعد عام  2005تطور االنقسام
السيايس يف البلد ،ومل يتم العمل يف االدارات
عندنا وبقيت مرتهلة نتيجة قدم الزمن وغياب
دور الدولة ،ومل تعد كام كانت يف السابق نتيجة
دخول عنارص جديدة عليها .سيطرت ويا لالسف
عقلية رجال االعامل عىل الدولة ومل يعد القانون
وحده املسيطر .فقدت هذه االجهزة هويتها التي

حملتها من ايام الرئيس فؤاد شهاب ومل تكتسب
هوية جديدة .لذلك نرى اليوم دورها ضعيفا.
نعرتف نحن سائر االجهزة ان دورنا ضعيف وشبه
هاميش يف االدارة امام الكم الهائل من الفساد.
■ يفهم من كالمك ان غيالن الفساد هي التي
تسيطر عىل معظم االدارات؟
□ الدين العام عندنا يفوق  120مليار دوالر ،ال
طرق وال كهرباء وال مياه وال هاتف يف الشكل
املطلوب واالنرتنت ضعيف .كل هذه االزمات
تضاف اىل البطالة وشكاوى الناس من الرشاوى
يف االدارات العامة .ال تستطيع اجهزة الرقابة
لعب الدور الكايف والدولة كلها مل تستطع حل
كل هذه املشكالت .نعول كثريا عىل عهد فخامة
الرئيس ميشال عون ،واذا مل نستطع الشغل فيه
فال تحقيق لهذا االمر يف ما بعد ،وهو يتمتع بكل
املواصفات يف ان يكون عىل مستوى متقدم.
■ كأجهزة رقابية ،اىل اي حد تتمكنون من القيام
بالواجبات املطلوبة منكم؟
□ نحن وغرينا ما زلنا نالحق امللفات واملوظفني
الصغار .اما الكبرية فال محاسبة فيها .اذا دققنا
يف الشكاوى التي نطلع عليها يف الصحف عن
صفقات كبرية بسبب الفساد ،اقول اذا وجدت
هذه الصفقات ،فليدخل اصحابها اىل السجن او
يعتذرون من املتهمني ألنه ال يصح التشهري .يف
النتيجة ال تضبط شيئا يف ايدي اجهزة الرقابة،
االمر الذي يطرح هنا عالمة استفهام .ال يحصل
التحقيق يف الصفقات الكربى وال تصل اىل خوامتها.
■ ماذا ينقص هيئة التأديب؟
□ تعديل قانونها اوال ،وزيادة عدد املراجع
املحالة امامها ،وان يحق لرئيسها اصدار تكاليف

خاصة يف التحقيقات املتعلقة بالفساد حتى
ال يتم اختيار ما يريدون ارساله اليه .يجب ان
يحق له متابعة مواضيع الفساد التي تثار .نحن
مسؤولون معنويا ،لكن عمليا ال نعمل كام يجب.
لدينا غرفة واحدة ،وانا يف حاجة اىل العضوين
الرئيسني والرديفني .نحتاج اىل عدد من املوظفني
النوعيني ملساعدة الرئيس واالعضاء يف اعداد
التقارير .لدينا  20ونحتاج اىل العدد نفسه من
اصحاب االختصاصات التي تحتاج اليها الهيئة من
الحقوقيني والتقنيني يف املعلوماتية.
■ حرض شاهد امامك وابلغك انه ميلك  250عقارا
وهو موظف صغري يف احدى االدارات ،كيف
تلقيت هذه الصدمة؟
□ هو موظف يف فئة الدنيا ،وعندما احقق مع
احدهم ال اكتفي بالدليل القانوين فحسب .انظر
اىل العدالة مبنظور واسع .سألت هذا الشاهد
واعرتف انه يعمل يف بيع االرايض والبناء ورشاء
العقارات واملباين .وصل االمر اىل مرحلة عند
البعض اىل قبض الرشاوى بواسطة الشيكات .عندما
تحرش اصحابها يقولون انها نتيجة مال يرد اليهم.
البعض يقول انهم يعملون يف ساعات بعد الظهر،
والغريب انهم يرصحون انهم يعملون يف مهن لها
عالقة بوظائفهم .مثال اذا كان الشخص يعمل يف
املساحة ،يقول انه ميلك مكتباً للعقارات ودراسة
الخرائط بعد الظهر ،او اذا كان يف امليكانيك يدير
مكتبا يف تخليص املعامالت ،او ذا كان مسؤوال عن
االمن يف البلدية ميلك رشكة امن وحامية ترشف
عليها زوجته او شقيقه .الدولة كلها ماشية هيك.
مثة موظف رئيس دائرة قانونية يف احدى البلديات
ميلك مكتبا لتخليص املعامالت ،وكل مواطن ال مير
عرب هذه املكاتب املحسوبة تتم عرقلة معامالته.
يف قانون املوظفني مادة متنعهم من ان يكون لهم
مصالح او منافع مع رشكات ومكاتب.
■ هل هناك عدد كبري من املوظفني مرتبط بهذا
النوع من الشبكات؟
□ تسري الدولة بهذه الطريقة .ال نستطيع شمل

بخيبة امل .ال اميز بني الناس واملجتمع املدين هو
فئة من الشعب.

رئيس الهيئة العليا للتأديب القايض مروان عبود.

جميع املوظفني ،بل هناك الكثريون من االوادم
والرشفاء .من املالحظ انهم اذا كانوا يف وزارة
االشغال ،يتبني ان اخوتهم ميتلكون رشكات
للمقاوالت .االمر نفسه ينسحب عىل املالية او يف
مؤسسات املياه ،ومن دون التعميم عىل الجميع.
يف القانون اللبناين ال ميكن ان تحاسب الشخص
عىل ثروته .من اجل التقاط الرشاوى يجب ان
تلتقط الرايش واملرتيش ،وهذا االمر مل يحصل.
قانون الذمة املالية واالثراء غري املرشوع يجب ان
تتم بصورة دورية ملراقبة الوزن املايل للموظف.
■ ملاذا ال نرى وجوها خلف قضبان السجن؟
□ هذا ما يثبت حديثي ،ان نظام املساءلة يف
لبنان معطل .اسهل طريق اىل التفعيل هو القياس
املايل لكل االشخاص العاملني يف الحقل العام،
سواء كانوا سياسيني او موظفني ،وكل زيادة غري
مربرة عند اي فرد تكون نتيجة حصول فساد .ملاذا
نتعب انفسنا؟
■ هل تحصل تدخالت سياسية ويطلب منك
فعل امر ما؟
□ لن يحصل هذا االمر معي .القرار يف النهاية
يرجع اىل ضمريي والهيئة املوجودة معي .مل
اتعرض اىل اي ضغوط .رمبا حجم امللفات املوجود
عندي يف الوقت الحارض ال يستدعي هذه
الضغوط ،وانا سارفضها يف االصل .نحن نعمل
عىل املستوى املسليك للموظفني و"البرت" موجود
عندنا ،وكل موظف ال يعمل كام يجب اوجه له
انذارا او اثنني ثم نرسله اىل بيته.

نالحق املوظفني
الصغار ،والكبار منهم
ال يحاسبون

■ كيف متر عالقتكم مع هيئة التفتيش املركزي؟
□ اتلقى امللفات منها والعالقة جيدة مع
رئيسها القايض جورج عطية .يف السابق مل تكن
كام يجب عىل صعيد التعاون بني املؤسسات،
وال اتحدث هنا عىل الصعيد الشخيص .انا
مع حصول تكامل بني املؤسستني .اذا مل نتلق
من التفتيش امللفات ال نعمل .يف املرحلة
السابقة تعطل التفتيش وانعكس عىل الهيئة
العليا للتأديب .لو كان هناك مرجع احالة
ثان مثل ديوان املحاسبة ،لكان من االفضل .ال
توجد عندنا خطة ب .وهذا يعني اننا نسري يف
منظومة فاشلة .نحن نشتيك من هذه املعضلة
منذ الستينات اىل اليوم .كأن الدولة ال تريد ان
تحلها ليستمر الفساد االداري.
■ كيف تتلقون اصوات الحراك املدين؟ هل
ترونها مزعجة او معرقلة لعملكم؟
□ ال تزعجني ،ويجب ان يتمتع اللبنانيون جميعا
بهذا االمر .عىل الحراك ان يعرف ان االمور ال
تسوى بسحر ساحر ويصاب الناشطون احيانا

■ ترتأس الهيئة التأديبية لرؤساء البلديات ،كم
رئيس بلدية متهم مر عندك يف االعوام االخرية؟
□ عندنا معضلة يف هيئة البلديات ويعاونني
رئيس بلدية بريوت ومدير االدارة املشرتكة يف
وزارة الداخلية وهو عميد .يف االعوام الثالثة
االخرية حرض امامي  15رئيس بلدية بناء عىل
تحقيقات اجرتها وزارة الداخلية ،واحيلوا اىل
هيئة التأديب ،ومن بينهم َمن اعيد انتخابهم.
االحاالت التي وصلتنا عنهم مل تأت بجرم الرسقة،
بل مثل اعطاء رخص مخالفة للقانون من دون
مراعاة االصول ،وحصول مخالفات ادارية .متت
محاكمتهم عندنا يف حضور محاميهم واكرثهم من
االطراف .اوقفنا احدهم ستة اشهر عن مامرسة
مهامته واعامله يف البلدية يف جبل لبنان .اما
االخرون فتوقفوا لشهرين .من صالحيتي ايقاف
رئيس البلدية عن العمل نهائيا .مثة ملفات عن
مجالس بلدية ال تزال قيد التحقيق ،وعددها
اربعة .من املالحظ ان ملفات البلديات الكربى ال
تصلنا .مثة رؤساء شبه اميني ال يعرفون يف القانون
واملحاسبة العمومية .اكرث املكامن التي يعشعش
فيها الفساد هي يف البلديات وكل العالقات
فيها زبائنية بني الرئيس والناخبني ،ويقدمون
عىل تجزئة الفواتري والتالعب باملناقصات وبناء
جدران الدعم اكرث من مرة من دون رقابة هي
شبه منعدمة .ال صالحية للتفتيش املركزي عىل
البلديات ،واكرثها غري خاضع لديوان املحاسبة.
مثة بلديات تشكل مرسحا للرسقات ،وانا ال اعمم
هنا .الدور الرقايب للقامئقامني واملحافظني عليها
تحول شكليا .عملنا يف القانون الجديد يف الربملان
لتعديل التفتيش املركزي لتخضع البلديات
لرقابته .يف الخالصة اقول اذا تقرر بناء دولة عىل
اسس سليمة وبقاء شبابنا يف لبنان ،ال مستقبل
امامنا اال عرب مكافحة الفساد والسري يف االصالح.
لدينا صالحيات عىل املوظفني وصوال اىل املدراء
العامني والسفراء .تم وضع مدير عام يف الترصف
بعد حضوره امامي ،ومل اقدم عىل عزله .عزلت
منذ تسلمي الهيئة  15موظفا من بينهم كاتب
عدل واستاذ مدرسة تحرش بتالمذته وآخرين
من الفئة الرابعة ،فضال عن امني سجل عقاري.
ضمريي مرتاح.
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األمن العام مواكبًا الموسم بتدابير إدارية وخطط أمنية

ال قطاع سياحيًا بال بيئة آمنة مستقرة

قطاع السياحة والسفر احد ابرز قطاعات االقتصاد اللبناين .يتوقع ان يؤمن عام  2017للبنان  3,4مليارات دوالر ،وما يقارب 120
الف وظيفة .يف مقابل التوقعات ،يبقى االكيد ان ال سياحة من دون امن .تعزيزا لهذا الهدف ،وضعت املديرية العامة لالمن العام
منذ اشهر خطة بذلك استنادا اىل دورها وصالحياتها يف تحقيق االستقرار االمني الداخيل الذي يخدم االمن السياحي
"االمن السياحي من اشكال االمن االستباقي .هو
جزء من العمل الذي يعطل مفاعيل الجرمية
قبل ان تصبح واقعا فعليا تهز االستقرار .من
ضمنه املواسم السياحية املختلفة التي يتمتع
بها لبنان ،وتنعكس سلبا عىل االقتصاد الوطني
ألن القطاع السياحي يف حاجة اىل امن واستقرار.
من هنا تأيت االجراءات االدارية والتدابري االمنية
غري املنظورة لضامن االمن للسياح واملراكز
السياحية".
بهذه العبارات خاطب املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ضباط املديرية
وعنارصها املعنيني باالمن والخدمات االدارية
لتسهيل معامالت اللبنانيني الوافدين من الخارج
والسياح العرب واالجانب ،وترسيع آلية التنفيذ
استنادا اىل القوانني والتعليامت.
ما تعريف السياحة؟ ما انواعها؟ ما االطار
القانوين الذي يحكم عالقة االمن العام بالسياح
االجانب؟ ماذا بالنسبة اىل االمن السياحي
االستباقي والالحق؟ هل ان االمن العام اعفى
رعايا عرشات الدول القادمني للسياحة من بعض
الرسوم؟

التعريف

اول تعريف محدد لظاهرة السياحة يعود اىل
العامل االملاين جويري فرويلر عام  1905الذي
وصفها بانها "ظاهرة عرصية تنبثق من الحاجة
املتزايدة اىل الحصول عىل الراحة واالستجامم
وتغيري الجو واالحساس بجامل الطبيعة وتذوقها
والشعور بالبهجة واملتعة يف االقامة يف مناطق
لها طبيعتها الخاصة ،وهي مثرة تقدم وسائل
النقل".
انتقد الكثريون من الفقهاء هذا التعريف،
معتربين انه اهمل الجوانب االقتصادية

والتجارية للسياحة التي تشكل احد ابرز
نتائجها وايجابياتها .وتوالت بعد هذا التعريف
عرشات التعاريف املختلفة والحديثة للسياحة،
ركز كل منها عىل جانب او اكرث عىل الناحية
النفسية او الرتفيهية او االجتامعية او الثقافية او
االقتصادية .اما منظمة السياحة العاملية التابعة
لالمم املتحدة ( )UNWTOفع ّرفت السياحة
بأنها "انشطة االفراد املتمثلة يف السفر اىل اماكن
خارج اماكن اقامتهم املعتادة والدامئة ،واالقامة
بها ملدة ال تتجاوز  12شهرا لالستمتاع ومامرسة
انشطة االعامل التجارية وغريها من االغراض".

انواعها

تحديد انواع السياحة ميكن ان يتم استنادا اىل
معايري عدة ابرزها اثنان :االول معيار النطاق
الجغرايف ،والثاين معيار مدى مرشوعية االفعال
السياحية.
من حيث النطاق الجغرايف ،ميكن ان منيز بني
نوعني من السياحة:
 1السياحة الداخلية التي تتم ضمن حدودالدولة التي ينتمي اليها الشخص ،او التي يقيم
فيها بشكل دائم او شبه دائم.
 2السياحة الدولية التي تتجاوز حدود الدولةالتي ينتمي اليها الشخص ،او التي يقيم فيها
بشكل دائم او شبه دائم.
من حيث مدى املرشوعية ،ميكن ان منيز ايضا
بني نوعني من السياحة:
 1السياحة املرشوعة :تتعدد وتتنوع انواعالسياحة املرشوعة املعروفة يف العامل ،وابرزها:
السياحة الرتفيهية ،االجتامعية ،الدينية،
البيئية ،العلمية ،العالجية ،الثقافية ،التسوق،
املؤمترات ،سباقات السيارات او الدراجات،
الرياضية مبختلف انواعها ،السياحة الشاطئية،

التزلجية ،الغوص ،املعارض ،املهرجانات.
 2السياحة غري املرشوعة وابرزها عامليا نوعان:سياحة املخدرات والسياحة الجنسية.
• سياحة املخدرات تشكل اول مصدر للدخل
غري املرشوع يف العامل ،تليها تجارة االسلحة.
• السياحة الجنسية تشكل ثالث اكرب مصدر
للدخل غري الرشعي يف العامل بعد تجاريت
االسلحة واملخدرات.

االمن العام والسياحة

تواكب املديرية العامة لالمن العام املوسم
السياحي لعام  2017مبجموعة من االجراءات
االدارية والخطط االمنية االستباقية:
اولها استقبال املسافرين عند املعابر الحدودية
وفق املبادئ التي تنص عليها مدونة قواعد
السلوك التي انجزتها املديرية بالتعاون مع
املنظمة الدولية لالمم املتحدة ،مبا يعكس وجه
لبنان الحضاري.
ثانيها وضع خطط امنية استباقية تهدف يف
مجملها اىل املساهمة يف حامية السياح واملوسم
السياحي عىل مساحة الوطن من دون مظاهر
امنية.

االستقبال ومدونة السلوك

خصصت مدونة قواعد السلوك الخاصة
باملديرية العامة لالمن العام التي انجزتها منذ
اشهر فقرة تتضمن املبادئ التي تحكم عالقة
عسكريي االمن العام باملسافرين عرب املعابر
الحدودية الربية والبحرية والجوية .ونصت عىل
التايل:
• يستقبل عسكري االمن العام يف النقاط
الحدودية املسافرين الوافدين بطريقة الئقة
من دون متييز ،ويرتك انطباعا جيدا لديهم.
• يتوخى الدقة والرقي يف التعامل مع املسافرين،

عسكريو االمن العام يستقبلون السياح وفق ارقى املعايري الدولية.

وال يتململ من استفساراتهم ،وال يبالغ يف رد
الفعل عىل بعض ترصفاتهم.
• يسهل انتقال االشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة.
• ال مييز عسكري االمن العام بني مسافر واخر
استنادا اىل جنسه او لونه او جنسيته.
• يقدم عسكري االمن العام الخدمة للوافدين
واملسافرين وفقا لالصول والقوانني املرعية
االجراء ،ضمن فرتة انتظار معقولة ومربرة.
• يعامل عسكري االمن العام العامالت يف
الخدمة املنزلية معاملة انسانية والئقة تراعي
هشاشة اوضاعهن.
• يرفض عسكري االمن العام اي وساطات،
وينبذ منح امتيازات غري محقة للمسافرين.

االجراءات والخطط االمنية

وضعت املديرية العامة لالمن العام منذ اشهر
خططا امنية وادارية استباقية تهدف اىل تحقيق
اعىل مستويات االمن السياحي ،من دون اي
مظاهر امنية .واذا كانت املصلحة الوطنية
العليا تقيض بابقاء تفاصيل الخطط االمنية طي
الكتامن ،فإننا نتطرق اىل االطر العامة لتلك
الخطط واالجراءات االدارية واالمنية التي ميكن

السياحة نوعان داخلية
ودولية ،وسياحة املخدرات
والجنس اخطر انواع
السياحة غير املشروعة

تقسيمها اىل اربعة اقسام هي:
االول :الرصد االمني االستباقي واملكثف من
دون مظاهر امنية من اي نوع كان ،تشمل
االماكن االساسية التي يعربها او يسكنها او
يقصدها السياح العرب واالجانب واللبنانيون
عىل السواء ،الفنادق ،املنتجعات ،املالهي،
مناطق االصطياف ،اماكن اقامة املهرجانات،
دور العبادة ،االسواق التجارية ،االماكن االثرية
وغريها .كل ذلك بهدف تأمني اعىل درجات
االمن واالستقرار والطأمنينة ملوسم السياحة.
الثاين :تأمني عملية التواصل املبارش من خالل
وسائل متنوعة بني السياح الوافدين اىل لبنان
واالمن العام ،لالبالغ عن يشء يعرتضهم خالل

وجودهم عىل االرايض اللبنانية عىل مدار 24
ساعة.
الثالث :تأمني عملية التنسيق بني االمن العام
وادارات املرافق السياحية الخاصة والعامة
ومديري املهرجانات ،عىل كل االرايض اللبنانية،
بهدف املساعدة عىل تسهيل املعامالت االدارية
والتعاون يف اتخاذ اجراءات امنية توفر لهم
الطأمنينة ،وتنعكس ايجابا عىل املوسم السياحة
وعائداتها .وتأيت هذه الخطوة انفاذا السرتاتيجيا
الرشطة املجتمعية التي تطبقها املديرية العامة
لالمن العام التي تقوم عىل تحقيق التعاون
الوثيق بني الرشطة واملجتمع املدين يف كل ما
يساهم يف حفظ االمن ومكافحة الجرائم.
الرابع :التنسيق الكامل واملتواصل بني املديرية
العامة لالمن العام واملؤسسات الرسمية
املعنية مبارشة او عىل نحو غري مبارش بالقطاع
السياحي مثل وزاريت السياحة والثقافة
واملديريات التابعة لهام ،البلديات ،االجهزة
االمنية والعسكرية وغريها...

االطار القانوين

وضع خطط امنية واجراءات ادارية وقائية من
املديرية العامة لالمن العام تساهم اىل حد كبري
يف حامية موسم السياحة ،مع االشارة اىل ان
معظم السياح هم العرب واالجانب ،وهذا االمر
يستدعي توضيح الجانب القانوين لعمل االمن
العام والدور املنوط به.
السؤال االول :ما هو املستند القانوين الذي ترتكز
اليه املديرية العامة لالمن العام يف متابعتها
اوضاع السياح العرب واالجانب املتواجدين عىل
االرايض اللبنانية؟
الجواب يكمن يف ان املديرية العامة لالمن
العام هي صاحبة االختصاص القانوين االسايس
يف كل ما يتعلق بدخول االجانب اىل لبنان
واقامتهم فيه ،وتنقلهم ،وعملهم ضمنه،
ومغادرتهم اراضيه .وهذا ما تؤكده املادة 6
من قانون تنظيم املديرية العامة لالمن العام
الصادر مبوجب املرسوم رقم  2873يف تاريخ
 1959/12/17بنصها حرفيا عىل انه يدخل يف
مهامت االمن العام:
• "مراقبة االجانب يف كل ما يتعلق بدخولهم إىل
لبنان ،واقامتهم فيه ،وخروجهم منه.
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قانون اصول املحاكامت الجزائية الصادر تحت
الرقم  328تاريخ  2001/8/2رصاحة عىل ان
االمن العام من اشخاص الضابطة العدلية .ومن
املعلوم بديهيا ان الضابطة العدلية تقوم بنوعني
من املهامت هام:

االمن العام وضع خططا استباقية متكاملة لحامية القطاع السياحي.

• التحقيق يف طلبات دخول االجانب قبل
التأشري عىل جوازاتهم ،واجازة اقامتهم املوقتة
او الدامئة ومغادرتهم البالد ،وتنظيم بطاقات
اقامة لهم.
• مراقبة تنقالتهم واالعامل التي يتعاطونها.
• مراقبة الالجئني السياسيني واملرشدين
االجانب."...
وتابعت املادة  8من القانون نفسه بالقول ان
االمن العام يتوىل:
• تنظيم ملفات االجانب املقيمني يف لبنان،
وضبط اقامتهم.
• ابالغ مراكز الحدود اسامء االشخاص املمنوع
دخولهم اىل لبنان او خروجهم منها مبوجب قرار
من السلطات الرسمية."...
يتبني من كل تلك النصوص ان املديرية العامة
لالمن العام صاحبة االختصاص االسايس يف كل
ما يتعلق بدخول االجانب اىل لبنان ،سواء كانوا

خطط االمن العام ال تتضمن
اي مظاهر امنية ،وينسق
مع ادارات املنتجعات
واملراكز السياحية

سياحا او غري سياح ،واقامتهم فيه وتنقلهم
وعملهم ضمنه ومغادرتهم اراضيه.
السؤال الثاين :ما هو املستند القانوين الذي
ترتكز اليه املديرية العامة لالمن العام يك تضع
خطة امنية استباقية ،والحقة ايضا ،الي احداث
امنية او جرمية قد تقع؟
الجواب يكمن يف ما تنص عليه املادة  38من

للتواصل
ميكن اي لبناين او مقيم او سائح بالتواصل مع املديرية العامة لالمن العام من خالل رقم
الهاتف الساخن التابع للدائرة االمنية وهو  ،01-425610عىل مدى  24ساعة ملعالجة اي
حادث امني ،او من خالل رقم قسم خدمة املواطنني  1717املتوافر من السابعة صباحا حتى
السابعة مساء.
ميكن املتصلني ايضا عربه االستفسار عن كل الرشوط واملستندات والرسوم املتعلقة باملعامالت
التي تنجز يف دوائر املديرية العامة لالمن العام ومراكزها.

اوال :مهامتها كضابطة ادارية تشمل:
أ -حفظ النظام وتوطيد االمن.
ب -تأمني الراحة العامة.
ج -حامية االشخاص واملمتلكات.
د -حامية الحريات يف اطار القانون.
هـ -السهر عىل تطبيق القوانني واالنظمة
املنوطة بها.
اي يف االستنتاج ،تشمل صالحية اتخاذ اي
اجراءات احرتازية تهدف اىل ضامن االمن
واالستقرار االهيل قبل وقوع اي جرمية ،وبهدف
منع وقوع اي جرمية اساسا.
يف االستخالص ان عىل املديرية العامة لالمن
العام ان تضع كل خطط االمن االستباقي
وتنفيذها استنادا اىل مهامتها كضابطة ادارية.
ثانيا :مهامتها كضابطة عدلية تشمل:
أ -القيام مبهامت الضابطة العدلية لناحية
مالحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم واحالتهم
اىل القضاء املختص يك يحاكمهم.
ب.... -الخ".
اي ،تشمل صالحية مالحقة املجرم حال او بعد
ارتكابه الفعل الجرمي.
يف االستنتاج ان املديرية العامة لالمن العام
تضع كل خطط االمن الالحق الحتامل وقوع اي
جرمية استنادا اىل مهامتها كضابطة عدلية.

اعفاء من الرسوم

مل تتوقف املديرية العامة لالمن العام عند حدود
اتخاذها اجراءات ادارية وامنية خاصة باملوسم
السياحي بهدف حاميته ،بل ايضا قام املدير العام
اللواء عباس ابراهيم يف  4متوز  2012باصدار قرار،
استنادا اىل نصوص قانونية سابقة ،يقيض باعفاء
رعايا عرشات الدول االجنبية القادمني اىل لبنان
للسياحة من رسم تأشرية الدخول ومنحهم اقامة
مجانية فور وصولهم اىل اي من املعابر الحدودية
الجوية او الربية او البحرية اللبنانية ،مبا يساهم
يف تشجيع السياحة يف لبنان اكرث فاكرث.
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تحقيق
منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

األمن العام أطلق دورات التدريب على ّ
مدونة قواعد السلوك

ان كل بنود املدونة ستكون تباعا محور
تعليامت او قرارات داخلية تصدر عن
سعادة املدير العام ،ما يجعلها نهج عمل
يوميا له القوة القانونية لناحية الزامية
التطبيق واالحرتام.

نحو الشرطة املجتمعية تعزيزا لحقوق اإلنسان
يف كانون االول  ،2016يف اليوم العاملي لحقوق االنسان ،اطلقت املديرية العامة لالمن
العام ،بالتعاون مع مكتب حقوق االنسان يف االمم املتحدة ،مدونة قواعد السلوك
الخاصة بها تحدد رؤيتها الوطنية من جهة ،وقواعد سلوك عسكرييها وموظفيها من
جهة اخرى .يف  29حزيران  2017انطلقت يف املديرية ورشة تدريب الضباط والعنارص
عىل تطبيق احكامها
بفضل ما تضمنته مدونة قواعد السلوك
الخاصة باملديرية العامة لالمن العام من
احكام تعزز حقوق االنسان ،وتوافقها
مع املعايري الدولية واحدثها ،وقد تجسد
ذلك مبشاركة منظمة االمم املتحدة يف
هذا االنجاز ،اصبحت املدونة مرجعا
حقوقيا  -انسانيا يحتذى به محليا
واقليميا ودوليا.
ما هو مضمون املدونة؟ ما املراحل التي
تم تنفيذها؟ ماذا يتضمن برنامج التدريب
عليها؟ ما اهميتها عىل صعيد تطبيق
اسرتاتيجيا الرشطة املجتمعية؟
"االمن العام" حملت هذه االسئلة اىل
رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت
والهجرة يف املديرية العامة لالمن العام
رئيس لجنة مدونة قواعد السلوك الرائد
طالل يوسف.
■ بداية ،ما املفهوم العام ملدونة قواعد
السلوك الخاصة باملديرية العامة لالمن
العام؟
□ تعترب مدونة قواعد السلوك الخاصة
مثابة دستور انساين  -قانوين  -اخالقي
خاص باملديرية ،اسوة مبا هو معتمد يف
ارقى املؤسسات العاملية االمنية وغري
االمنية .استطرادا نوضح ان كل احكامها
تتوافق مع الدستور اللبناين والقوانني
النافذة واالتفاقات واملعاهدات التي وقع
عليها لبنان .كام تنسجم مع خصوصيات
املجتمع اللبناين.

■ ماذا تضمنت املدونة عموما؟
□ استهلت بكلمة توجه بها املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل
عسكريي االمن العام من كل الرتب .اما
املدونة فتضمنت سبعة اقسام :املقدمة،
رؤية املديرية العامة لالمن العام ،رسالتها،
مبادئها ،سلوكيات عسكريي االمن العام
وموظفيه ،التعامل مع اصحاب الحقوق،
احكام ختامية.
■ من االنجاز حتى التطبيق الفعيل ،اي
مراحل تعرب بها املدونة؟
□ انجاز مدونة قواعد السلوك الخاصة
باالمن العام مير يف اربع مراحل .اثنتان
منها انجزتا ،والثالثة قيد االنجاز .اما
الرابعة فيبدأ تنفيذها يف املستقبل
القريب .املراحل االربع هي:
االوىل :مرحلة انجاز صياغة املدونة
بالتعاون مع مكتب حقوق االنسان يف
االمم املتحدة .وقد انجزت وتكللت
باطالق املدونة رسميا يف  16كانون
االول  2016يف احتفال رسمي حرضه
املدير العام اللواء عباس ابراهيم ورعاه
مبشاركة ممثلني عن منظمة االمم املتحدة
وعدد كبري من الشخصيات الديبلوماسية
والسياسية واالجتامعية واالمنية وممثيل
هيئات املجتمع املدين ومنظامته.
الثانية :مرحلة تدريب عسكريي االمن
العام من كل الرتب عىل مضمون املدونة،
وذلك من مدربني من منظمة االمم

املتحدة .وتشمل تفاصيل كل االتفاقات
واملعاهدات واملعايري الدولية التي استند
اليها مضمون املدونة ،يك يصبحوا بدورهم
مدربني .هذه املرحلة انجزت خالل اذار
من السنة الجارية.
الثالثة :مرحلة اطالق ورشة تدريب
جميع ضباط املديرية العامة لالمن العام
وعنارصها من العسكريني الذين تدربوا
يف ارشاف االمم املتحدة .تشمل معرفة
احكام املدونة وتطبيقاتها .هذه املرحلة
انطلقت اعتبارا من  29حزيران 2017
يف كل الدوائر االقليمية واملراكز التابعة
لها .واعتبارا من  4متوز  2017يف ما خص
تدريب ضباط املكاتب املركزية وعنارصها
ضمن املديرية.
الرابعة :مرحلة مراقبة تطبيق احكام
املدونة وقواعدها .وهي تبدأ بعد االنتهاء
من مرحلة التدريب .يف هذه املرحلة تقوم
كل اجهزة الرقابة واالنضباط يف املديرية،
كدائريت التفتيش واالنضباط ،مبراقبة مدى
تطبيق الضباط والعنارص احكام املدونة
وضبط املخالفات ورفع املحارض اىل املدير
العام يك يتخذ القرار املناسب يف شأنها.
تجدر االشارة اىل انه يف هذه املرحلة تبدأ
الدوائر املعنية يف املديرية بتطبيق مفهوم
الرشطة املجتمعية وقواعدها لناحية
تواصلها مع املواطنني ،سواء املوجودين
يف اي من مكاتب االمن العام ودوائره
ومراكزه ،او عرب وسائل التواصل االخرى
لسؤالهم عن كيفية تعاطي عنارص االمن
العام معهم لناحية رسعة انجاز املعاملة
مثال ،او احرتام الحقوق ،او اللباقة يف
التعاطي وسواها من االمور التي لها عالقة
بسلوك العسكري ،او لناحية الوقوف عىل
مالحظاتهم واقرتاحاتهم يف مجاالت عمل
االمن العام .كل ذلك تطبيقا السرتاتيجيا
الرشطة املجتمعية.

رئيس لجنة مدونة قواعد السلوك الرائد طالل يوسف.

■ ارشتم اىل الرشطة املجتمعية .ما مفهوم
هذه العبارة؟
□ الرشطة املجتمعية عبارة عن اسرتاتيجيا
تهدف اىل كرس حاجز التباعد بني الرشطة
من جهة واملواطنني واملقيمني من جهة
اخرى ،واىل تحقيق التواصل والتفاعل
االيجايب يف ما بينها وبينهم مبا يلغي
الحواجز النفسية ويساهم يف تعاونهام
عمليا عىل تطبيق القانون اكرث فاكرث،
ومكافحة الجرائم واالفات االجتامعية،
ويحقق مجتمعا افضل .ضمن هذا االطار،
يشار اىل ان كل اتفاقات التفاهم والتنسيق
التي وقعتها املديرية منذ مدة مع نقابتي
املحامني يف بريوت وطرابلس ،ومع هيئات
املجتمع املدين املحلية والدولية مبختلف
تسمياتها واهدافها ،ومع منظامت كاريتاس
 لبنان والصليب االحمر اللبناين والهاللاالحمر اللبناين ،ومع عدد من الجامعات
الخاصة والرسمية ،وكذلك مدونة قواعد
السلوك املنجزة اليوم بالتعاون مع منظمة
االمم املتحدة ،تصب كلها يف مسار تطبيق
املديرية اسرتاتيجيا الرشطة املجتمعية .هذا
الدور سيتبلور اكرث فاكرث بعد انتهاء مراحل
التدريب عىل املدونة وبدء تطبيقها.

استراتيجيا الشرطة
املجتمعية تحكم
اداء االمن العام

■ هل ان تعريف الضباط والعنارص عىل
املدونة سيقترص عىل الدورات التدريبية
فقط؟
□ كال .هناك اجراءات اخرى سبقت
التدريب وتواكبه وستليه .هنا تجدر
االشارة اىل اننا انجزنا كتابا يتضمن كل
احكام مدونة قواعد السلوك ،باللغات
العربية والفرنسية واالنكليزية ،يك تكون
نسخه موجودة يف كل مكاتب االمن
العام ودوائره ومراكزه ويف متناول جميع
الضباط والعنارص .كام انجزنا كتيبا صغريا
مخصصا للوضع يف الجيب يتضمن كل
احكام املدونة ،وقمنا بتوزيعه عىل جميع
الضباط والعنارص يف املديرية ليكون يف
حوزتهم بشكل دائم .استطرادا ،نوضح

■ هل ميكنكم تعريفنا بالعناوين
العريضة التي ستتضمنها دورة التدريب
عىل املدونة؟
□ بالطبع .عىل سبيل املثال ستتضمن دورة
التدريب رشحا مفصال ومسهبا واختبارات
لسبعة فصول كبرية تتضمنها املدونة ،هي
بشكل مخترص:
 -1سلوكيات عسكريي االمن العام
وموظفيه :وهو فصل يتضمن كل القواعد
والرشوحات ذات الصلة.
 -2طرق التعامل مع اصحاب الحقوق:
هذا الفصل يقسم قسمني االول يتضمن
الواجب االنساين تجاه املواطنني اللبنانيني
واالجانب عىل السواء ،والثاين يتضمن
الواجب الوظيفي والقانوين تجاههم.
 -3سلوكيات عسكريي االمن العام
وموظفيه عىل املعابر الحدودية :تقديم
افضل خدمة وارقاها للوافدين واملسافرين،
من دون اي متييز بسبب اللون او العرق
او الجنسية.
 -4سلوكيات عسكريي االمن العام
وموظفيه تجاه نزالء مراكز االحتجاز :ما
يضمن تأمني افضل رشوط الحياة واالحرتام
املعتمدة دوليا.
 -5سلوكيات عسكريي االمن العام
وموظفيه يف التعامل مع العامل املهاجرين:
التعاطي معهم وفق ارقى قواعد االحرتام
واالهتامم كاصحاب حق وليس كطالبي
خدمة.
 -6سلوكيات عسكريي االمن العام
وموظفيه يف التعاطي مع عامالت الفن يف
املالهي الليلية :التأكد من سالمة تطبيق
كل الرشوط االنسانية والصحية عىل مكان
عمل عاملة الفن واقامتها ،وتزويدها رقم
هاتف ساخن لطلب املساعدة نتيجة اي
طارئ يحصل معها.
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 -7سلوكيات عسكريي االمن العام
وموظفيه يف التعاطي مع املصنفات
الفنية :ما يضمن احرتام حرية التعبري
واملعتقد وفقا ملا هو منصوص عليه يف
الدستور اللبناين املتضمن االعالن العاملي
لحقوق االنسان.
■ ما مدى تجاوب العسكريني مع مضمون
التدريبات عىل املدونة؟
□ ال نبالغ اذا قلنا ان جميع الضباط
والعنارص متحمسون لها ،وهم يفخرون
بهذا االنجاز كون املدونة تتضمن ارقى
املعايري الحقوقية واالنسانية املعتمدة
يف العامل ،مبا يعكس مستواهم الفكري
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بارشت اعتامد مدونتنا كنموذج يحتذى
به النجاز مدونات سلوك خاصة بها.
التدريب على املدونة
وهذا االمر يشكل فخرا للبنان .يبقى
القول ان اطالق املديرية العامة لالمن
سيشمل جميع الضباط
العام مدونة قواعد السلوك اليوم ،كام
والعناصر
استحداثها عام  2016لدائرة خاصة تعنى
املدونة ثمرة تعاون االمم
بحقوق االنسان ،واستحداثها يف العام
املتحدة واالمن العام
نفسه ايضا نظارة تتميز بافضل الرشوط
واملعايري االنسانية ،كلها اجراءات تؤكد
بالفعل ال بالقول ان املديرية ،وعىل
رأسها اللواء عباس ابراهيم ،تويل قضايا
والحضاري .تجدر االشارة اىل ان جهات حقوق االنسان وشؤونه االولوية القصوى
عدة يف االمم املتحدة اعلمتنا بان عددا واالهتامم االستثنايئ ،رغم كل التحديات
من املؤسسات االمنية االقليمية والدولية االمنية الضاغطة.

ورشة بريوت.

ورشة صيدا.

ورشة طرابلس.

ورشة النبطية.

ICT Customized Support Solutions
Data Center Solutions
Networking Solutions
Business Solutions
Personal Systems & Imaging Solutions
IT Infrastructure & Information Security Solutions

CCI
Jnah,
Embassies str.
T. +961 1 841100
F. +961 1 839306

ATS
Solh Avenue,
Main str.
T. +961 1 390093
F. +961 1 386886

ISS
Badaro,
Main str.
T. +961 1 380580
F. +961 1 839306

CNS
Down Town,
Banks' str.
T. +961 1 983111
F. +961 1 839306

Branch
Sin El Fil,
Basatine str.
T. +961 1 822229
F. +961 1 839306

Head Quarter
Jnah, Embassies str.
P.O. Box 13-6007, Beirut
1102-2090
T. +961 1 822229
F. +961 1 839306
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تحقيق
دائرة أمن عام املطار :تحضيرات لبدء
تطبيق أحدث البرامج الحدودية العاملية
منير الشدياق

تويل املديرية العامة لالمن العام اهتامما خاصا بدائرة امن عام مطار رفيق الحريري الدويل  -بريوت كونها اول من يستقبل
املسافرين وآخر من يودعهم جوا من لبنان واليه ،ما يعكس اهمية دورها الخدمايت والسياحي واالمني وما تقدمه الدائرة من
تسهيالت للمسافرين ،وما تحققه من انجازات حازت تنويه الدول االوروبية واملؤسسات االمنية الدولية وتقديرها

الرس ،التحقيق واالستقصاء ،خدمة املسافرين،
املطبوعات ،الربيد املركزي ،امن الوثائق .للدائرة
ارتباط اداري مزدوج كونها ترتبط باملديرية
العامة لالمن العام يف كل ما له صلة بعمل االمن
العام ومهامته ،وبقيادة جهاز امن املطار يف كل ما
له صلة باالطار العمالين المن حرم املطار.

الدائرة الخضاعه لتدقيق فني رسيع بتقنيات
حديثة جدا .اذا تبينت صحته يعاد اىل صاحب
العالقة ليتابع عبوره املطار ،واذا ثبت تزويره
يحال حامله اىل القضاء املختص الجراء املقتىض
القانوين.
 - 2التدقيق العديل يف اسامء املسافرين للتأكد
من انهم غري مطلوبني من العدالة .لهذه الغاية
يتم تحديث املعلومات العدلية ثالث مرات يف
اليوم يك تكون متطابقة مع كل املستجدات
القضائية ساعة بساعة ،فضال عن املراسالت التي
لها الصفة العاجلة والفورية.
بعد امتام التدقيقني االداري والعديل يتم تأشري
وثائق املسافر ومستنداته يك يتمكن من متابعة
مساره.
 - 3للدائرة ايضا مهمة التدقيق يف قانونية
املطبوعات واملراسالت التي تحال اليها من
ادارة الجامرك اللبنانية ،او التي يتم تسفريها
او استريادها عرب الرشكات الخاصة املتخصصة
يف ذلك.
 - 4متنح الدائرة انواعا من التأشريات لرعايا بعض
الدول العربية واالجنبية ،منها ما هو تلقايئ مجاين
ومنها ما هو تلقايئ يف مقابل رسم مايل بحسب ما
تنص عليه القوانني والتعليامت.

■ ما هي ابرز املهامت واملسؤوليات التي تضطلع
بها الدائرة؟
□ تتوىل الدائرة مهامت عدة ،اهمها ضبط حركة
املسافرين الوافدين واملغادرين عرب املطار من
خالل اجراءات نذكر منها:
 -1التدقيق االداري يف وثائق املسافر ومستنداته
(جواز السفر ،جواز املرور ،السمة ...الخ) للتأكد
من قانونيتها وصحة الوقوعات املبينة فيها ،وعدم
وجود اي تزوير .عند الشك يف صحة اي مستند،
يحال فورا اىل مخترب شعبة امن الوثائق ضمن

■ ماذا بالنسبة اىل عدد حاالت تزوير جوازات
السفر واملستندات التي تضبطونها؟
□ يف هذا الحال ال بد من االشارة اىل اهمية
جوازات السفر والوثائق اللبنانية التي تصدرها
املديرية العامة لالمن العام اللبناين ،حيث بينت
االحصاءات االمنية اخريا انه ،منذ اطالق املديرية
مرشوع الوثائق البيومرتية الذي شمل جوازات
السفر اللبنانية اعتبارا من تاريخ  2016/8/1ووثائق
سفر الفلسطينيني اعتبارا من تاريخ 2016/11/1
وجوازات مرور فئات قيد الدرس ومكتومي القيد

رئيس دائرة امن عام املطار العميد فادي الخواجا.

يف موازاة االنجازات االمنية االستثنائية التي
حققتها دائرة امن عام مطار رفيق الحريري
الدويل  -بريوت عىل صعيد كشف جوازات
السفر والوثائق املزورة ،تتحرض لتطبيق احد
اهم برامج االمن الحدودي يف العامل ،هو نظام
ادارة الحدود (Secure Border Management
 )System - SBMSالذي انجزه مكتب شؤون
املكننة يف املديرية العامة لالمن العام بالتعاون
مع مؤسسات عاملية.
حاورت "االمن العام" رئيس دائرة امن عام مطار
رفيق الحريري الدويل  -بريوت العميد فادي
الخواجا يف املهامت التي تضطلع بها الدائرة،
ال سيام املسؤوليات االدارية واالمنية.
■ بداية مام تتألف دائرة امن عام املطار ،وملن
تبعيتها االدارية؟
□ تتألف الدائرة من ست شعب هي :امانة

اعتبارا من تاريخ  ،2017/3/1والذي ترافق ايضا
مع برامج امنية انجزتها املديرية ،مل تسجل اىل اآلن
اي حالة تزوير الي من تلك الجوازات والوثائق،
اي ان عدد حاالت التزوير هو صفر .وهذا
انجاز وطني تحققه املديرية العامة لالمن العام.
هذا من جهة ،اما من جهة ثانية ويف ما خص
جوازات السفر والوثائق االجنبية ،ميكن القول
ان خربة ضباط شعبة امن الوثائق يف دائرة امن

ختم جواز السفر.

مخترب التدقيق يف وثائق السفر.

نسبة تزوير وثائق
السفر البيومترية
اللبنانية صفر

عام املطار وعنارصها ومترسهم وحسهم االمني
الرفيع ،اضافة اىل املعدات الحديثة ،ساهمت
مجتمعة يف تحقيق انجازات كبرية يف مجال كشف
التزوير .تلك االنجازات حازت اعجاب الدول
االوروبية املعنية مبكافحة الجرائم وتقديرهم.
كذلك املؤسسات االمنية الدولية ،حيث قام عىل
خرباء من هذه الدول بزيارات استطالعية لدائرة
امن عام املطار للوقوف عىل تلك االنجازات .ال
بد من االشارة هنا اىل ان كل ضابط او رتيب او
مأمور يف االمن العام ينتقل اىل الخدمة يف دائرة
امن عام املطار ،يخضع لدورات متقدمة للتع ّرف
عىل الوثائق وانواعها ،وكيفية كشف التزوير علميا
قبل مبارشة مهامته .وتجري املديرية العامة لالمن
العام دورات تدريبية عرب مدربني منها او بالتعاون
مع السفارات واملنظامت الدولية للوقوف عىل
احدث التقنيات املستخدمة يف عمليات التزوير
ووسائل كشفها.
■ هل من مشاريع تحديثية او تطويرية
انجزمتوها او يف صدد انجازها؟
□ هناك مشاريع تطويرية تتم دراستها بالتعاون
مع املكاتب املعنية ضمن املديرية ومع الجهات
الدولية املختصة ،ولن نتحدث عنها يف االعالم قبل
ان تقرتن باملوافقة النهائية لسعادة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم .ما ميكن التحدث عنه اليوم
هو بدء تحضرياتنا يف دائرة امن عام املطار الطالق
احد اهم املشاريع االمنية الحدودية العاملية
وتطبيقه ،عنيت به نظام ادارة الحدود (Secure
)Border Management System – SBMS
الذي انجزه مكتب شؤون املكننة يف املديرية
العامة لالمن العام بالتعاون مع مؤسسات عاملية.
املرشوع يشكل نقلة نوعية من النواحي االمنية
واالدارية والتحديثية .وهو سيطبق اوال يف املطار،
ومن ثم يف كل مراكز االمن العام الحدودية.
■ ما هو التحديث الذي سيحققه تطبيق هذا
الربنامج؟
□ لتوضيح الصورة ،نقول انه كام ساهم مرشوع
اطالق جوازات السفر البيومرتية يف منع حصول
اي حالة تزوير لجواز السفر اللبناين ،فإن نظام
ادارة الحدود الذي نتحدث عنه يقوم عىل
اعتامد النظام البيومرتي يف تحديد هوية جميع
املسافرين اللبنانيني واالجانب والتعرف
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اليهم بيومرتيا (Traveler Identification
 .)Program – TRIPما سيحقق نقلة نوعية عىل
صعيد تطوير نظم االستعالم والتفتيش ويساهم
يف كشف منتحيل االسامء او الذين يتنقلون
بوثائق تعريف ال تعود اليهم ،او االشخاص الذين
يف حقهم تدابري عدلية لبنانية او دولية ،وذلك
بواسطة املعايري البيومرتية املتطورة التي تستند
اىل السامت البيولوجية للشخص (صورة الوجه –
بصامت االصابع – حدقة العني).
■ يف مناسبة موسم السياحة ،هل ان االمن
العام مينح رعايا بعض الدول القادمني للسياحة
تأشريات دخول واقامة مجانية؟
□ ميكن توضيح هذا املوضوع عىل الشكل التايل:
استنادا اىل النصوص الدستورية وحرفية النصوص
القانونية النافذة من جهة اوىل ،واستنادا اىل
سياسة الحكومات اللبنانية املتعاقبة ،الهادفة اىل
تشجيع السياحة من جهة ثانية ،اصدر املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف تاريخ  4متوز
 2012قرارا قىض مبنح رعايا بعض الدول االجنبية،
القادمني للسياحة حرصا ،تأشريات دخول واقامات
مجانية عىل كل املعابر الحدودية اللبنانية الربية
والبحرية والجوية .من ابرز ما تضمنه ذلك القرار
نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص ،التايل:

تقنيات املراقبة والتحقق.

تأشيرات دخول واقامة
مجانية لرعايا بعض الدول
القادمني للسياحة
• متنح تأشرية دخول واقامة مجانية ملدة ثالثة
اشهر قابلة للتمديد حتى سنة لرعايا دول مجلس
التعاون الخليجي (السعودية ،الكويت ،االمارات،
البحرين ،قطر ،عامن) ،اىل رعايا اململكة االردنية
الهاشمية (الذين يحملون الرقم الوطني عىل

جواز سفرهم) القادمني للسياحة ،وكذلك افراد
عائالتهم والعاملني يف الخدمة املنزلية والسائقني
املرافقني لهم.
• متنح تأشرية دخول واقامة مجانية ملدة شهر
قابلة للتمديد حتى ثالثة اشهر لرعايا الدول التالية
القادمني للسياحة :ارمينيا ،اوسرتاليا ،الربازيل،
بلغاريا ،كندا ،الصني ،فرنسا ،الدامنارك ،بريطانيا،
هولندا ...وسواها من الحاالت التي تشمل الكثري
من الدول .بالتايل ميكن للمهتمني باملوضوع اما
االتصال بقسم خدمة املواطنني يف االمن العام
عىل الرقم  1717لالستفسار او الدخول اىل املوقع
االلكرتوين للمديرية العامة لالمن العام (www.
 )general-security.gov.lbملعرفة التفاصيل.

يبي عدد القادمني واملغادرين عرب مطار رفيق الحريري الدويل  -بريوت عامي  2016و2017
جدول ّ
الشهر
كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
ايار
حزيران
متوز
آب
ايلول
ترشين االول
ترشين الثاين
كانون االول
املجموع العام

القادمون 2016
206771
196108
238658
241264
282339
301378
474841
381944
346001
230310
246461
292120
3.438.195

املغادرون 2016
272587
207132
235797
268543
267554
227624
384654
494374
435064
275530
275242
277854
3.621.955

القادمون 2017
199996
197223
217066
261275
184742
227937

املغادرون 2017
257690
227919
212050
281993
182759
159008

1.288.239

1.321.419
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نشاطات
األمن العام خرّج  24ضابطًا في "اإلبداع الوظيفي"
النائبة الحريري :أساس اإلستقرار شراكة املؤسسات األمنية والعلمية
اللواء إبراهيم :خدمة املواطن حق له وليست م ّنة من أحد
التقت النائبة بهية الحريري واملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل
تأكيد الرشاكة بني املؤسسات االمنية وتلك غري الحكومية وصوال اىل قيام الدولة
الحديثة واالدارة الرشيدة والتعاقد الحر بني املجتمع والسلطة ،وابرزا ان االستقرار
واالزدهار يحتاجان دامئا اىل العلم واملعرفة والعدالة واالمن
تحدثت الرئيسة التنفيذية الكادمييا التواصل
والقيادة املستدامة النائبة بهية الحريري
واملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
يف احتفال توزيع الشهادات عىل مجموعة
من الضباط انهوا دورة تدريبية حول "االبداع
الوظيفي  -ثقافة وتقنيات" يف "اكادمييا
التواصل والقيادة املستدامة" (عال) بالتعاون
مع الجامعة اللبنانية االمريكية.
اليهام حرض االحتفال رئيس الجامعة اللبنانية
االمريكية الدكتور جوزف جربا يتقدم وفدا من
الجامعة ضم نائب الرئيس لتطوير الطالب
يف الجامعة الدكتورة اليز سامل ومدير مكتب
التواصل الخارجي وااللتزام املدين الربوفسور
اييل سميا ومساعد الرئيس للمشاريع
الخاصة سعد الزين ،وعدد من االكادمييني
واملدربني يف مركز (عال) والجامعة اللبنانية
االمريكية وضباط كبار يف املديرية اىل الضباط
املتخرجني.
بعد النشيد الوطني ونشيد االمن العام،
رشيط وثائقي رشح خالله الدكتور اييل سميا
الظروف التي قادت اىل قيام هذه الدورة
والربامج املعتمدة فيها ،منوها برغبة املدير
العام لالمن العام يف اقامة هذه الدورة و"تأمني
افضل الظروف التي ترفع من ثقافة الضباط
والعسكريني وكفاياتهم ومهاراتهم عىل كل
املستويات ملامرسة املهامت املطلوبة ،وتوفري
الخدمات التي تقدمها املديرية اىل املواطنني
واملقيمني عىل االرايض اللبنانية".
ونوه الدكتور سميا مبا تحىل به الضباط يف
املديرية من استعدادات للتعلم وقدرتهم
عىل التجاوب مع مقتضيات الدروس
التدريبية ،االمر الذي ادهشه وخصوصا لجهة

القدرة عىل االستيعاب والتجاوب والربط بني
االشياء "فكانوا عىل قدر عال من املسؤولية
والذكاء عىل كل املستويات :الذكاء الذهني
واملهني وهو ما وفر قدرة عالية عىل التجاوب
مع الدروس التدريبية واهدافها ومراميها
مبناقبية وجهوزية عالية نتيجة القدرات التي
عبوا عنها لجهة االصغاء والتجاوب والتحاور
ّ
والنقاش والحضور الكامل".
وعدد عناوين ورش العمل التي خضع لها
الضباط ،وهي :الخدمة فوق العادة تلبية
لرغبات املواطنني واملستهدفني بالخدمة،
االدارة االسرتاتيجيا النوعية ،القدرة عىل
القيادة بريادة ،ادوات حل النزاعات ،املقاربة
املبدئية االبداعية.
عبت
واكد ان الدورة الفريدة من نوعها ّ
عن تطلعات االمن العام ،وقال" :قمنا بصوغ
مقاربة ابداعية تستند اىل رضورة التدرب عىل
حامية االمن القومي وحامية الدستور .من
دون امن لن يكون استقرار ،ومن دون هذا
االستقرار لن يكون ازدهار".
ثم عرض فيلم قصري تناول فعاليات الدورة
منذ حفل االفتتاح يف مركز (عال) ،وصوال
اىل وقائع ورش العمل والعناوين واالهداف
املرسومة لها.
ثم تحدث رئيس الجامعة اللبنانية االمريكية
الدكتور جوزف جربا ،فتوجه بالشكر اىل كل
من ساهم يف هذا النشاط من اركان الجامعة
واملؤسسة واملديرية العامة لالمن العام .وقال:
"انا متأثر للغاية النني اقف أمامكم اليوم،
واعيش لحظات من املشاعر التي تدعوين اىل
الفخر مبا انجزناه .وهو امر يدعوين اوال اىل
توجيه التحية مني ومن رشيكتنا يف الجامعة

اللبنانية االمريكية النائبة بهية الحريري اىل
املديرية العامة لالمن العام ممثلة مبديرها
العام اللواء عباس ابراهيم ألن ما تفعلونه هو
"من اجل لبنان ومن اجلنا جميعا .لذلك لدي
امنية وحيدة اخترصها بالقول :الله يحميكم
ويحمي من تقومون بحاميتهم".
اضاف" :ثاين ما ارغب يف الرتكيز عليه هو
ان اكون هنا معكم لنشهد حفل التخرج
االول لهذا الربنامج املذهل ،برنامج "القيادة
املعتمدة يف االبداع الوظيفي" .ذلك انه
برنامج بات ملزما ورضوريا للغاية يف هذه
املرحلة ،ونحن فخورون بالعمل معكم لنتأكد
من اننا نقوم باقىص جهدنا لتلبية طموحات
املجتمع اللبناين نحو االفضل .وثالث ما
ارغب يف االشارة اليه االعرتاف بانه امر مميز
ان تجتمع ثالث مؤسسات من اجل خدمة
املجتمع .فالجامعة اللبنانية االمريكية ملتزمة
بشغف التجاوب مع حاجات املجتمع،
وكذلك مؤسسة الحريري والسيدة بهية
تحديدا ملتزمة بقوة املجتمع وحاجاته بأي
طريقة .وبالطبع االمن العام ملتزم كل هذه
القيم .نحن نقوم باملهمة ذاتها التي تقومون
بها .لقد نذرتم حياتكم وخاطرتم بحياتكم
لحامية املجتمع .ويا له من امر جميل ان
يجتمع ابناء البيت الواحد يف خدمة الوطن.
لبنان يف حاجة اليكم ،ونحن يف حاجة اىل
اعادة بناء لبنان لنؤكد انه بلد قدوة ومثال
للعامل ،والننا رمز يتألف من مكونات دينية
وثقافية وحضارية وسياسية مختلفة ،تعمل
معاً من أجل مصلحة لبنان .وهو ما يدعوين
اخريا اىل ان اوجه لكم التحية فنحن فخورون
بكم للغاية".
والقت النائبة الحريري كلمة قالت فيها:
"نلتقي اليوم لنقدم صورة مميزة ومتقدمة
عن لبنان اليوم ولبنان الغد الذي نريده
آمنا مستقرا ومزدهرا .وان ذلك االستقرار
واالزدهار يحتاج دامئا اىل العلم واملعرفة

املشاركون يف االحتفال.

والعدالة واالمن .اننا اليوم نجتمع بدعوة
كرمية من املدير العام لالمن العام سعادة
اللواء عباس ابراهيم ويف املديرية العامة
لالمن العام ،هذه املؤسسة االمنية الرائدة
واملم ّيزة ،لنحتفل بتوزيع شهادات االبداع
الوظيفي للمتدربني يف اكادمييا التواصل
والقيادة "عال" التي تجسد الرشاكة بني
الجامعة اللبنانية االمريكية الرائدة يف مجاالت
العلوم واملعرفة ومؤسسة الحريري للتنمية
البرشية املستدامة التي اخذت عىل عاتقها
منذ تأسيسها تحقيق العدالة االمنائية بكل
ميادينها .وان اي استقرار وازدهار يف لبنان
يحتاج اىل هذه الرشاكة الصلبة بني املؤسسات
االمنية واملؤسسات العلمية واملؤسسات
التنموية".
اضافت" :اصبحنا نعيش رضورات امنية
مستجدة ،من االمن الرقمي ،اىل االمن
االنساين ،اىل االمن الوظيفي ،اىل االمن البيئي،
وكل اشكال االمن التي تحتاج اىل تعميق
هذه الرشاكة من اجل الحفاظ عىل مجتمعنا،
ومستقبل اجيالنا ،وامننا واستقرارنا اللذين
يشكالن العنرص االساس لنهوضنا االقتصادي
واالجتامعي".
وقالت الحريري" :عندما رشعنا يف تأسيس
اكادمييا القيادة والتواصل "عال" مع الجامعة

النائبة الحريري :االستقرار
واالزدهار يحتاجان
الى العلم واملعرفة
والعدالة واالمن
اللبنانية االمريكية ،مل نضع يف مهامتها هذه
املهمة االستثنائية التي جاءت بناء عىل رغبة
سعادة املدير العام لالمن العام وحرصه
الشديد عىل تحديث وتطوير مهارات املديرية
العامة لالمن العام .هذه االدارة التي تقوم
بواجباتها االمنية والوطنية ،وهذا ما استدعى
استحداث برامج تدريبية جديدة وتوسيع
قاعدة الرشاكات العلمية والتقنية الكادمييا
التواصل والقيادة ،الن استقرار لبنان هو
مهمة الجميع ومن دون استثناء .واننا نأمل
يف تعزيز الرشاكة حول االمن املعريف والتقني،
ليكون لبنان محصنا امنا مستقرا مزدهرا".
والقى اللواء عباس ابراهيم الكلمة االتية:
"يرشفني وجودكم يف هذا الحفل االكادميي
املميز يف رحاب املديرية العامة لالمن العام.
املؤسسة التي تتفرد ،جامعة االمن واالدارة

عىل حد سواء واملواءمة بينهام بحكم القانون
ليس اال .اننا اذ نحتفل اليوم بانتهاء دورة
االبداع الوظيفي لتخريج اربعة وعرشين
ضابطا من ضباطنا ،فاننا نحتفل ايضا بتوطيد
وجه من وجوه الرشاكة الرضورية بني
املؤسسات الحكومية وتلك الخاصة ملا لهذا
النوع من التعاون من اهمية رضورية الي
تطور علمي وعميل جعلناه يف املديرية غاية
وجب الوصول اليها .كل ذلك تحقيقا للشعار
الذي اطلقناه وهو ان خدمة املواطن حق له
وليست منة من احد".
اضاف" :قرار املديرية العامة لالمن العام
توطيد الرشاكة مع املؤسسات الرائدة غري
الحكومية ،كام هو الحال مع الجامعة اللبنانية
االمريكية ومركز "عال" ،يهدف اىل تقديم
تجربة متقدمة يف العالقة بني السلطة واالمن
من جهة ،وبني تلك املؤسسات من جهة
ثانية .وكذلك اثبات ان الدولة الحديثة هي
نتاج التعاون الوثيق بني كل عنارصها ،وهذه
الدولة ال تقوم بغري العلوم واالدارة الرشيدة،
والتعاقد الحر بني املجتمع والسلطة وجوهره
النظام السيايس الدميوقراطي والقوانني التي
ترعى هذه العملية التكاملية".
وقال" :ان االبداع الوظيفي الذي نصبو اليه
هو ذاك الذي يكرس الدولة العرصية،
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النائبة بهية الحريري تلقي كلمتها.

واللواء عباس ابراهيم.

الدكتور اييل سميا.

ويحرتم كرامة املواطن واملقيم ،ويوفر
الجهد والوقت ،ويعزز املهارات الفكرية
والذهنية صونا لالمن وتعزيزا لالمان .اخريا،
اذ اهنئ الضباط عىل انهاء دورتهم بنجاح
ومتيز ،اتوجه اليهم بالقول ان الشهادة
التي استحقوها بجدارة ليست ترفا وامنا
مسؤولية ،مسؤولية تكريس علمهم يف
خدمة عملهم ،وهي مسؤولية ال حدود لها.
فخري املتعلمني ليس اكرثهم علام ،امنا االنفع

للناس بعلمه .الشهادة التي تحملونها االن
هي الطريق اىل اتقان عملكم ،فاسلكوها.
وانني عىل ثقة انكم لن تكونوا اال كام
عهدتكم اوفياء لعملكم ،مضحني يف سبيل
انجاح مهامتكم مهام بلغت التضحيات.
فانقلوا ما اكتسبتم اىل ميدان العمل،
ووجهوا مرؤوسيكم وفق ما تعلمتم ،فبهذا
فقط تكتمل دورة العطاء باتقان".
وختم اللواء ابراهيم" :اشكر مركز "عال"

بشخص رئيسته التنفيذية النائبة بهية
الحريري ،كام اشكر ادارة الجامعة اللبنانية
االمريكية ورئيسها الدكتور جوزف جربا وايضا
الدكتور اييل سميا وجميع املدربني االكفاء
عىل الجهد الذي بذلوه للوصول بنا اىل هذا
الحفل املميز .شكرا لكم جميعا".
بعد ذلك وزعت النائبة الحريري واللواء
ابراهيم والدكتور جربا الشهادات عىل
املتخرجني.

الضباط املتخرجون بعد تسلمهم شهاداتهم ،مع النائبة الحريري واللواء ابراهيم والدكتور جربا.
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نشاطات
تعاون أكاديمي بني الجامعة اللبنانية األميركية واألمن العام
محمي اآلن أكثر من أي وقت مضى
اللواء إبراهيم :لبنان
ٌ

اللواء ابراهيم :آلينا على
انفسنا التطور وطلب العلم
في كل االتجاهات

يف اطار خطة التطوير التي تعتمدها ،وحرصها عىل تزويد ضباطها وعسكرييها العلم واملعرفة ،و ّقعت املديرية العامة لالمن
العام اتفاق تعاون اكادميي مع الجامعة اللبنانية االمريكية ( LAUكلية عدنان قصار الدارة االعامل)
اللواء عباس ابراهيم متكلام.

والدكتور جوزف جربا.

من االحتفال.

وقع االتفاق املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ورئيس الجامعة اللبنانية االمريكية الدكتور
جوزف جربا يف حضور ضباط واكادمييني .والقى
اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :نحتفل اليوم بخطوة
نوعية للمديرية العامة لالمن العام من خالل
توقيع اتفاق تعاون اكادميي مع الجامعة اللبنانية
االمريكية  -كلية عدنان قصار الدارة االعامل ،ما
ميكن ضباط املديرية العامة لالمن العام وعنارصها
من االستثامر االمثل ،اال وهو التعليم كونه ركيزة
التطور ملواكبة الجانب املرشق من العامل .واذا كان
الدارة الجامعة اللبنانية االمريكية ،املمثلة برئيسها
الدكتور جوزف جربا ،شكر وامتنان عىل مبادرتها
هذه وتعاونها اىل ابعد الحدود القرار هذا االتفاق
املهم جدا النه اساس لبناء تعاون مشرتك ،فانها
ايضا تعرب عن شعور وطني ليس جديدا عىل
الدكتور جربا ،بل طاملا اتسم به طيلة مسريته
االكادميية موطدا الثقة الدولية بلبنان".
اضاف" :اننا يف املديرية العامة لالمن العام آلينا

عىل انفسنا ان نسعى اىل التطور وطلب العلم
يف كل االتجاهات مبا يجعل من االمن العام موئال
للعلم والثقافة ،ويصنفه ادارة مثالية ومؤسسة
يحتذى بها ،ويعيد اىل اللبنانيني ثقتهم مبؤسساتهم
االمنية الرسمية من خالل االداء االخالقي العلمي
املحرتف املتطور .تطورت املديرية العامة لالمن
العام خالل السنوات الست املاضية تطورا يف
الشكل واملضمون ،وعىل كل املستويات استنادا
اىل الصالحيات والدور اللذين ناطها بهام القانون،
واضحت اوال منظومة ادارية متطورة حازت عىل
عدد كبري من شهادة االيزو ،وثانيا قوة امنية
ابلت بالء مميزا يف مكافحة التجسس والخروقات
االرسائيلية ،وانتقلت من موقع املدافع يف وجه
االرهاب اىل موقع املبادر يف مالحقته عند الحدود
ويف الداخل ،حيث صار لها سجل مرشف يشهد
له البعيد والقريب عىل السواء .عدا املساهمة
من ضمن االمكانات والصالحيات يف املشاركة مع
باقي االجهزة االمنية يف الحفاظ عىل االمن والسلم

الداخليني .ان القفزات العلمية والتكنولوجية التي
يسجلها عاملنا املعارص ،مل تعد تقبل بوجود من
هو محدود العلم واملعرفة ،او من هو مقتنع
بكفاية علمية سجلها يف زمن مىض .فهذا العامل
هو لالقوياء بعلمهم وتنوع ثقافتهم ،وغري ذلك
يعني القبول بالجلوس عىل قارعة طريق املعرفة،
واالكتفاء باملشاهدة من بعد اولئك الذين يرسمون
مسار عيشنا من دون حتى ان يكون لنا حق
الرفض او التعديل .طبعا هذا واقع ال نريده ال بل
نرفضه .لذا كان الهدف من رسم عناوين الخطط
التطويرية منذ تبوأنا املسؤولية يقيض بالوصول
باملديرية اىل االفق االوسع الذي يرتكز عىل
املزاوجة بني التحصيل العلمي والتدريب ،وتنمية
قدرات االمن العام وموارده البرشية والتقنية،
ومبا يلبي االحتياجات العمالنية واللوجستية،
ومن ثم ترجمتها يف تقديم ادارة سليمة شفافة
تريض املواطن واملقيم وتكسب ثقتهام ،وذراع
امنية قوية تتحرك مبا يلزمها عليه دورها ،مظللة

توقيع بروتوكول التعاون.

بالقوانني ،تحمي الكيان وتعيد الهيبة اىل الدولة
بكل معايريها االنسانية والحقوقية والتي يحلم
بها الناس".

وقال" :اسمحوا يل ان اغتنم هذه املناسبة املميزة
الطمنئ اللبنانيني اىل ان لبنان محمي االن اكرث
من اي وقت مىض ،وهو عىل طريق رفع مستوى

الحامية اكرث فاكرث جراء التنسيق االمني بني
املؤسسات العسكرية واالمنية ،والطمئنهم ايضا
اىل اننا سنبقى يف االمن العام عىل وعدنا وقسمنا
باملثابرة والتضحية لتمتني االستقرار الن مهاراتنا
تتطور وتزداد حرفية ،وقرارنا حازم مبنع اي خطر
قد يزعزع امننا .مربوك هذا االتفاق ،وامل يف ان
يتعزز التعاون بني املديرية العامة لالمن العام
والجامعة اللبنانية االمريكية اكرث واكرث ،واتوجه اىل
عسكريي االمن العام من كل الرتب ،اللتقاط هذه
الفرصة التي ال بد من ان تفتح امامهم مجاالت
كثرية تساعدهم يف تطوير انتاجيتهم واكتساب
علوم جديدة".
والقى الدكتور جربا كلمة قال فيها" :هذه املناسبة
هي مناسبة من العمر ،واالتفاق الذي سنوقق
هذا اليوم هو عربون فرح وابتهاج النه ميثل لنا
اجمل متثيل التعاون الفعال بني املديرية العامة
لالمن العام والجامعة اللبنانية االمريكية".
وتوجه اىل "الصديق االعز" اللواء ابراهيم وضباط
املديرية ،وقال" :كرستم حياتكم لخدمة لبنان
وخدمة اهل لبنان ،ونحن يف الجامعة اللبنانية
االمريكية كرسنا حياتنا لخدمة لبنان واجيالنا من
خالل تقديم افضل فرصة للعلم والتقدم .اذا ،ان
رسالتنا واحدة مبنية يف سبيل هذا املجتمع .رسالة
سامية مرتكزة عىل العطاء يف سبيل ان تكون لنا
فرصة يف حياة افضل .انتم عسكر حامية لبنان
وكل لبنان ،ونحن عسكر العلم ،نتعاون سويا يف
خدمة مجتمعنا .اليوم هذا االتفاق يخولنا ان
نقدم لكل فرد منكم فرصة العلم لتقوية قدراته.
نحن من جهتنا سنكرس كل مقومات الجامعة
لتلبية رغباتكم العلمية التي سنخصصها لخدمة
املجتمع وخدمة لبنان يك يكون لنا لبنان افضل
نفتخر به".
ختاما وقع اللواء ابراهيم والدكتور جربا اتفاق
التعاون ،تاله كوكتيل.
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مناورة عسكرية للتالمذة الضباط في الك ّلية الحربية
يحضرها العماد عون واللواء إبراهيم

األمن العام تس ّلم هبة املانية
من اآلليات للنقاط الحدودية

ن ّفذ التالمذة الضباط يف السنتني
الثانية والثالثة يف الكلية الحربية من
االختصاصات املختلفة ،من بينهم تالمذة
ضباط لصالح املديرية العامة لالمن العام،
مناورة هجومية بالذخرية الحية يف 12
متوز يف منطقة جرد العاقورة ،مبشاركة
القوات الجوية واللواء اللوجستي وافواج:
املدرعات االول واملدفعية الثاين والهندسة
واملضاد للدروع واالشارة.
تضمنت املناورة انزال وحدات من
الطوافات ومهاجمة مواقع محصنة داخل
خطوط العدو ،يف حضور قائد الجيش
العامد جوزف عون واملدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم واعضاء املجلس
العسكري وممثلني عن قادة االجهزة
االمنية.
يف ختام املناورة ،ن ّوه قائد الجيش بأداء
التالمذة الضباط والوحدات املشاركة فيها،
مشددا عىل اهمية التدريب النوعي الذي
يؤدي اىل اعىل درجات املهارة واالحرتاف.
ولفت اىل ان ورشة التدريب القامئة يف
الجيش عىل الصعد املختلفة انعكست
بشكل واضح عىل فعالية املهامت الدفاعية
واالمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية،
خصوصا يف مواجهة التنظيامت االرهابية
والقضاء عىل خالياها يف الداخل ،سواء
بالنسبة اىل دقة التنفيذ ورسعة الحسم
وتحقيق افضل انتاجية او بالنسبة اىل
تقليل الخسائر الجسدية واملادية اىل الحد
االقىص.
من جهته ،اكد اللواء ابراهيم لـ"االمن
العام" عىل الجدية واملهارة اللتني متيز
بهام اداء التالمذة الضباط ،من بينهم
تالمذة لصالح االمن العام ،يف اثناء تنفيذ
املناورة .واشاد بالجهد الكبري الذي تقوم به
قيادة الجيش وضباطها يف مجال التدريب
العمالين الذي يشكل عامال اساسيا يف تنمية
مهارات العسكريني وقدراتهم القتالية ،اىل
جانب ما اكتسبوه من علوم عامة.

تسلمت املديرية العامة لالمن العام هبة من الرشطة الفيديرالية االملانية
ضمت اربع آليات دفع رباعي يف احتفال اقيم يف مبنى املديرية ،يف حضور
السفري االملاين يف لبنان مارتن هوث والعميد الياس البيرسي ممثال املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،وممثلني عن قيادة الجيش واالمم
املتحدة واالتحاد االورويب وضباط من االمن العام.
يف بداية االحتفال القى هوث كلمة اثنى فيها عىل عمل االجهزة االمنية
اللبنانية وانجازاتها ،مجددا التأكيد عىل رضورة دعمها ،ومتعهدا االستمرار
مبثل هذه املبادرات .ووصف التنسيق القائم مع االجهزة االمنية اللبنانية
بالناجح واملثمر ،منوها بقدرة لبنان عىل مواجهة االرهاب وتخطي التحديات
املاثلة امامه .واشار اىل ان التفجريات االخرية التي حصلت يف مدينة عرسال
«اظهرت مجددا ان الوضع االمني عىل الحدود كام الوضع يف الداخل
السوري ال يزال حساسا» .عن الهبة املقدمة من الرشطة الفيديرالية االملانية،

قال هوث ان هذه «االليات تسهل العمل الصعب يف اهم النقاط الحدودية
للبنان التي يتوىل مسؤوليتها االمن العام اللبناين».
والقى العميد البيرسي كلمة اللواء ابراهيم ،وشكر له والحكومة االملانية
والرشطة الفيديرالية الهبة التي عربت عن وقوف املانيا الدائم اىل جانب
لبنان واالمن العام يف مجاالت عدة .ولفت اىل تطلع االمن العام اىل املزيد من
الدعم الدويل اللوجستي ،وخصوصا االورويب ،لتعزيز القدرة العمالنية ورفع
مستوى االداء لضباط املديرية والعنارص ،متوجها بالشكر ايضا اىل االتحاد
االورويب لرعايته الدامئة ودعمه كلام دعت الحاجة.
ختاما ،تسلم السفري هوث درعا تقديرية من املديرية العامة لالمن العام.

الهبة.

ويوقع مع العميد البيرسي بروتوكول تسلم الهبة.

انزال عسكري وهجوم عىل مواقع محصنة يف جرد العاقورة.

العامد عون واللواء ابراهيم يراقبان املناورة.

والضباط الكبار.

السفري االملاين متكلام.

 ...وهبة من شركة "فور الند"

تسلمت املديرية العامة لالمن العام هبة كناية عن
سيارة دفع رباعي من السيد منري بازرجي وكيل
رشكة "فور الند" الدولية للسيارات ،يف حضور
مدير الرشق االوسط السيد  Shao Qiangووفد
من سفارة جمهورية الصني الشعبية يف لبنان
برئاسة املستشار االول للسفارة للشؤون التجارية
واالقتصادية السيد  Fan Xiتقديرا للجهد الكبري
الذي تقدمه املديرية العامة لالمن العام يف الحفاظ
عىل االمن واالستقرار يف لبنان .وشكر ممثل املدير
العام اللواء عباس ابراهيم الرائد فراس شحادة
للسيد بازرجي الهبة املقدمة اىل االمن العام .ويف
املناسبة قدم الرائد شحادة باسم املدير العام درعا
تذكارية اىل كل من السيدين بازرجي و.Xi

السيدان  Shao Qiangوبازرجي يسلامن مفتاح السيارة اىل الرائد شحادة.

السيارة الهبة.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة إىل دائرة التحقيق واالجراء من  2017/06/15لغاية 2017/07/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اريتري
ايران
باكستاني
بنغالدش
تركي
توغولي
تونسي
جزائر
روسي
ساحل العاج
سعودية
سنغال

115
218
1
1
1
117
3
4
1
1
2
1
3
1

سوداني
سوري
سيراليون
سري النكي
عراقي
غامبي
غاني
فرنسي
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني اردني
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء

26
1898
1
13
9
1
4
1
1
12
1
4
1
97

فيليبيني
قيد الدرس
كوري
كيني
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مكتوم القيد  /سوري
نوري
نيبالي
نيجيري
هندي

37
1
5
5
73
1
13
1
2
2
1
8

المجموع

2
2689

يمني

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2017/06/15لغاية 2017/07/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
ايران
باكستاني
بنغالدش
تركي
توغولي
الجزائر
روسيا
ساحل العاج
سعودية
اسوداني
سوري

108
168
1
1
1
102
2
4
1
1
1
3
18
1916

سري النكي
صومالي
عراقي
غامبي
غاني
فرنسي
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني  -سويدي
فلسطيني الجىء
فيليبيني
قيد الدرس
كوري

17
1
10
1
6
1
1
9
4
1
98
40
1
5

كيني
ليبيا
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مكتوم القيد  /سوري
نوري
نيبالي
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

6
1
64
1
12
1
2
5
1
13
4
2632

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتباراً من  2017/06/15لغاية  2017/07/15ضمناً
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
303620 314165
دخول
283822 269743
مغادرة
587442 583908
املجموع

799766 181981
668014 114449
1467780 296430

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2017/06/15و2017/07/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

البحرين

2

تونس

السودان

9
25

سوريا

4

فلسطينية

1

العراق

6

فلسطينية سورية 1

الجزائر

4

المغرب

1

مصر

187

االردن

5

املجموع

245

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2017/06/16لغاية 2017/07/15
الدولة
افريقيا الجنوبية
اثيوبيا
اريتريا
ارمينيا
اسبانيا
اوستراليا
البانيا
البرازيل
السنغال
السويد
الصين الشعبية
المانيا
النمسا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اليابان
اليونان
اوزباكستان
اوكرانيا
ايرلندا

العدد

1
6079
1
9
16
4
1
3
11
1
12
14
4
35
61
2
3
16
150
1

الدولة
ايطاليا
البرتغال
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بولونيا
بيالروسيا
تايلند
تركيا
توغو
جامايكا
جزر الملغاش
جزر الموريس
الدومينيك
روسيا
رومانيا
سنغافورة

العدد

21
1
21
12
3
606
28
10
1
43
2
6
33
11
1
2
7
40
1
1

الدولة
سويسرا
سري النكا
صربيا
غامبيا
غانا
غينيا بيساو
فرنسا
فنزويال
الفيليبين
كازاخستان
الكاميرون
كندا
كوبا
كونغو الديموقراطية
كيرغيز
ليتوانيا
مولدوف
نيبال
نيجيريا
هولندا
المجموع

العدد

7
73
1
6
27
5
50
3
353
21
18
10
7
1
7
1
15
6
31
3
7919
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ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية حزيران 2017
جدول اجاميل ّ
مطار
سوريا

جوازات

اقامات

تأشريات

32

16

7

6

61

7

لبنان
سلوفينيا

اختام

هويات

مختلف

مجموع

3

7
6

3

ليبيا

6

6

تركيا

6

6

املانيا

1

1

2
3

تركيا
بلجيكا

1

1

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

حزيران 2017

5
3

1
1

بلغاريا

1

3

1

2
2

اثيوبيا

1

1

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

غينيا

1

1

الدوائر واملراكز الحدودية

السويد

1

االمارات

1

1

1

1

ايطاليا
املجموع

1

1

نيجر

39

4

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي حزيران 2017

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة حزيران 2017

حزيران 2017

1
23

17

12

9

106

رسامن بيانيان بالوثائق املز ّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية حزيران 2017

نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات
حزيران 2017

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها حزيران 2017

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

عدد املسافرين
644902
335874
78873
65315
28148
2668
1405
1121430

حاملو وثائق مز ّورة
65
26
1
0
0
4
0
96

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
25.28/100000
2.38/100000
1.27/100000
0
0
112.44/100000
0
14/100000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

إتفق اللبنانيون في  1861وأقسموا على الخضوع لكل قرار
وخدموا اإلستقالل الذاتي عن السلطنة
ُكتب عىل لبنان ان يعاين يف بعض
مراحله مصائب الحروب والثورات
والرصاعات ،وان تصبح ارضه ميدانا
فسيحا لها ،ألن موقعه الجغرايف الذي
يتوسط ثالث قارات ،آسيا وافريقيا
واوروبا ،يجعله ،لسبب او آلخر،
عرضة للهزات ،وال سيام ما وقع يف
منتصف القرن التاسع عرش ،يوم
كانت بريطانيا العظمى تحاول ان
تكون كل البلدان الواقعة عىل طريق
مستعمرتها الكربى الهند خاضع ًة
لنفوذها ،ومن هنا القول يومذاك:
"الويل ملن ُولد عىل طريق الهند"

فؤاد باشا.

يف سنة  ،1860عصفت بلبنان ريح
الفتنة من مطامع بعض الدول ،فف ّرقت
ما بني ابنائه ،وحملتهم عىل االقتتال
والتذابح ،وتدمري القرى واملؤسسات.
وقد بلغ القتال حدا دفع بعض الدول
االوروبية اىل التدخل لوقف املجزرة
والتخريب ،فارسلت فرنسا ،باسم

اجتمع ذوو الشأن من
لبنان وابناء الوالية ودرسوا
سبل احالل السالم والوفاق
بعد فتنة 1860

بطرس البستاين.

هذه الدول ،حملة عسكرية بقيادة
الجرنال دو بوفور دوتبول ،كام اوفد
غريها من الدول مندوبيه اىل بريوت،
وأ َّلفوا جميعا لجنة دولية رئيسها
فؤاد باشا ناظر خارجية تركيا .كانت
ذات جوانب شتى وكذلك صالحياتها،
فدرست والحقت الجناة ،واقرتحت
الرتتيبات ،وبذلت الجهد من اجل
مصالحة املتخاصمني وحملهم عىل
التوافق وتنايس املايض ،ووضعت
صيغة نظام خاص للبنان يعطيه
استقالال ذاتيا عن السلطنة العثامنية
صودق عليه يف  9حزيران ُ ،1861
وأق َّر
نهائيا حني تعديله عام  ،1864وهو
املعروف بنظام املترصفية الذي َن ِع َم
به لبنان حتى سنة .1918
ومام مل نقرأه يف ما لدينا من تواريخ ،بل
عرفناه بالتناقل وقراءة بعض الرسائل
الشخصية ،ان اللجنة الدولية يف بريوت
استمزجت قبل ذلك آراء بعض الوجهاء
والعلامء وذوي الشأن من لبنان وابناء
الوالية من الذين ترضرت مناطقهم يف
الحوادث ،املقيمني منهم والنازحني،
حول النظام املقرتَح ،والوسائل الكفيلة
باحالل السالم والوفاق ،فانتخبت كل
منطقة ممثال لها ،فاجتمع من هؤالء
املمثلني َمن تيرس له االجتامع وقرروا،
يف مؤمتر عام ،درس االمور الراهنة.
وهذه اسامء بعض النواب او املمثلني:
عن بريوت ولبنان القديم :املشايخ
ناصيف اليازجي ،يوسف االسري
االزهري ،فارس الشدياق واخوه
طنوس ،بشارة الخوري (الفقيه)،

عن حمص :الشيخ امني الجندي.
عن حلب :فرنسيس مراش ،رزق الله
حسون.
عن الشام :عبد القادر الحسيني
الجزائري واعوانه.
كل هؤالء االقطاب اقسموا بالخضوع
لكل حكم يصدر عن اكرثية املؤمترين،
وهم صفوة اهل العلم والجاه
املختارين نوابا عن مناطقهم ،والذين
ذكرهم التاريخ الشرتاكهم يف تقرير
االستقالل اللبناين الذايت عن السلطنة
العثامنية ،وكذلك لعملهم يف خدمة
االستقالل مع داود باشا املترصف االول
بالدعوة اىل تسكني الهياج ،والتبشري
بالوئام والتسامح ،مبا نرشوا يف الصحف
الجريدة الرسمية واملجالت ،وع َّلموا يف املدارس ،ووعظوا
"لبنان" يف عهد
يف املعابد.
املترصفية.
فعىس لبنان اآلن ،يف هذه املرحلة
يوسف كرم الزعيم االهدين ،واالطباء الخوري البعقليني ويوسف مرهج الدقيقة من عمره ،يتوصل اىل تحقيق
القانونيون ابرهيم النجار ويوسف واالمري يوسف نارص الدين (عن وئام دائم بني ابنائه ،واتفاق عىل
السالم ،واالمن ،واالستقرار.
الجلخ وسليم خورشيد وغالب كفرمتى) ،الخ...

احمد فارس الشدياق.

الشيخ يوسف االسري.

الشيخ ناصيف اليازجي.
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بأقالمهم

بقلم
اندره قصاص

*

«بمجدك إحتميت» ...هذا هو شعار كل لبناني
«مبجدك احتميت» هو شعار عيد الجيش يف االول من آب هذه السنة.
وهو سيكون عنوان املرحلة املقبلة مبا تحفل به من تطورات باعتباره
املالذ اآلمن.
ان الجيش ،ومعه االجهزة االمنية الباقية ،يقولون كلمتهم ولكنهم ال
ميشونِ  ،ألنهم باقون يف ساحات الوغى ويف الساحات الداخلية واقفني
تسول له نفسه العبث باالستقرار الداخيل ،وهو بالنسبة
يف وجه كل من ّ
اليهم خط احمر من غري املسموح التهاون مع َمن يحاول تخطيه او
تجاوزه ،ايا يكن ،وهم سيتعاملون معه مبا يتناسب بكل حزم وقوة،
آخذين يف حسبانهم امرين ال ثالث لهام :مصلحة لبنان والحرص عىل
عدم تعريض امن املدنيني ،لبنانيني كانوا أم غري لبنانيني ،وحاميتهم
من اي إعتداء عليهم ،والحفاظ عىل حياتهم كرشط اسايس ألي عملية
عسكرية عىل الحدود ويف الداخل.
لو مل يكن لدى االجهزة العسكرية هاجس الحفاظ عىل سالمة املدنيني
وتحييدهم وحاميتهم ،لكان الوضع يف املناطق التي تغلغل فيها
تغي ملصلحة
االرهابيون واتخذوا من املدنيني دروعا برشية لهم قد ّ
حسم املعركة ،سواء يف عرسال او يف اي منطقة يأوي اليها االرهابيون.
وهذا ما حصل يف العملية االخرية التي نفذها الجيش يف مخيامت
عرسال ،يف خطوة استباقية قبل ان يتمكن االرهابيون من تحقيق ما
كانوا يخططون له تحت جنح الظالم ،وهم كانوا يحاولون ،وفق ما
تناهى اىل االجهزة االمنية من معلومات استخباراتية« ،زلزلة» لبنان
بكل ما لهذه الكلمة من معنى .فكان هاجس املسؤولني العسكريني
الذين تولوا االرشاف عىل العملية بتوجيهات من قائد الجيش
مبارشة ان يحافظوا عىل سالمة املدنيني والحرص عىل عدم تعريض
حياتهم ألي اذى ،عىل رغم ما واجهته عنارص الجيش املهاجمة من
صعوبات عىل هذا الصعيد ،باعتبار ان االرهابيني ،الذي ارتفع عدد
املوقوفني منهم اىل عرشين ،مترتسوا وراء املدنيني واستخدموهم
كدروع برشية.
رغم ذلك مت ّكن الجيش من تنفيذ العملية بحرفية عالية ومناقبية غري

مسبوقة ،واستطاع وأد مخطط «الزلزلة» يف مهده والحؤول دون متدد
خيوط االرهاب العنكبوتية إىل الداخل اللبناين.
يف مقابل حمالت التشكيك مبناقبية الجيش وانضباط عنارصه ،كانت
املواقف السياسية معاكسة ألي محاولة تشكيكية بصدقية املؤسسة
العسكرية ،وبالتايل عدم االفساح يف املجال امام اصوات النشاز ،بحجة
الدفاع عن حقوق االنسان الضعاف معنويات الجيش ،وهي معنويات
واجبة الوجوب ،خصوصا يف حربه الرضوس ضد االرهاب الذي يستميت
من اجل تسجيل خرق يف الجدار اللبناين.
وألن الجيش مل يخطىء ،وألن التقارير الصادرة عنه غري مشكوك
بصدقيتها ،كان هذا االلتفاف السيايس حوله واعطاؤه الغطاء السيايس
الواسع للقيام باملهامت التي يقوم وسيقوم بها من اجل محاربة االرهاب
والحؤول دون تسلله إىل الداخل و«زلزلة» االستقرار فيه.
واستنادا اىل ما تج ّمع لالجهزة من معلومات افضت اىل هذه العملية
النوعية ،وكان من ابرز نتائجها القاء القبض عىل بعض الرؤوس املدبرة
للعمليات االرهابية ،فإن اكرث من مرجع امني وعسكري يؤكدون ان
الوضع االمني عموما ممسوك وتحت السيطرة اىل حد كبري من دون ان
يسقطوا من حساباتهم التقديرية فرضية حدوث خروقات ارهابية يف
اي لحظة .اال ان عملية عرسال تؤكد مبا ال يقبل الشك ان العني االمنية
والعسكرية مفتوحة رصدا لكل حركة من حركات االرهابيني ،وهي عىل
جهوزية تامة للتصدي ألي محاولة لزعزعة االستقرار ،خاصة وان لبنان
تعم املناطق اللبنانية املختلفة.
مقبل عىل موسم مهرجانات ّ
ليس من قبيل الصدف ان يتزامن عيد الجيش يف االول من آب مع
تعب عن مدى
عيد االمن العام يف السابع والعرشين منه .وهي صدفة ّ
التنسيق القائم بني االمن العام ومؤسسة الجيش ،وما يقوم به من ادوار
امنية كبرية تجعل املواطن يطمنئ اىل غده ،خصوصا وان عىل رأس هذا
الجهاز رجال يؤمن بأن امن الوطن هو فوق اي اعتبار.
* مدير تحرير موقع «لبنان »24

ضيف العدد

بقلم الدكتور
عماد امني شهاب

*

من أجل تعزيز دينامية اإلقتصاد اللبناني
َمن يراقب تطورات االقتصاد اللبناين ،يف ظل الظروف السياسية الداخلية
واملتغريات االقليمية ،يدرك متاما الدينامية الجيدة التي يتمتع بها .اذ رغم
السجال السيايس الذي ال يهدأ بالنسبة اىل قضايا سياسية واقتصادية يف
لبنان ،ورغم حالة عدم االستقرار السيايس املستمرة عىل صعيد املنطقة
العربية ،فان اقتصادنا سجل معدالت منو ايجابية خالل العامني السابقني
مبتوسط سنوي قارب  .%1.5تبعا لتحسن نشاط قطاعات اقتصادية عدة
ال سيام املصارف والعقارات والتصدير ،وتحقيق ميزان املدفوعات فائضا
بقيمة  1.2مليار دوالر يف عام  2016و 555مليونا يف الربع االول من عام
 ،2017رغم كرب حجم العجز التجاري (اكرث من  15مليار دوالر لكل من
عامي  2015و 2016و 2.8مليار يف الربع االول من عام .)2017
وسجل لبنان ارقاما عالية بالنسبة اىل التدفقات املالية الخارجية اىل
اقتصاده الوطني بلغت  6.9مليارات دوالر عام  2016و 3.3مليارات يف
الربع االول من عام .2017
وهذا يحصل يف ظل تواصل تنامي العجز والدين العامني ،وتفاقم اوضاع
املالية العامة للدولة ،حيث تزيد نسبة الدين العام االجاميل اىل الناتج
املحيل االجاميل عن  %144كام يف نهاية عام .2016
تبقى السياسة النقدية واملرصفية ومرصف لبنان الضابط االول واالكرب
لحالة االستقرار النقدي التي يعيشها لبنان ،وايضا لحالة التوسع يف النشاط
االقتصادي تبعا لسياسة التحفيز االقتصادي التي تتبعها السلطات النقدية.
االمر الذي يعزز فرص النمو االقتصادي املقدرة لعام  2017عند اكرث من
 ،%2كام ان هذه السياسات تضبط التضخم يف االقتصاد الوطني عند
معدالت مناسبة للنمو وتوسعه مستقبال.
من اجل تعزيز آفاق النمو عند معدالت تتناسب ودينامية االقتصاد
الوطني ( %10 - 7سنويا) ،فان عىل السلطات السياسية التعاطي بكل
جدية مع مجموعة من االستحقاقات وامللفات االقتصادية واالجتامعية
واملالية الرضورية.
ان اللجوء اىل فرض رضائب جديدة او زيادة بعضها يف الوضع الراهن،

حيث معدالت النمو ضعيفة حاليا ،من شأنه تعميق حالة التباطؤ
االقتصادي العام .وبدال من ذلك ،فان الحكومة مدعوة اىل وقف
الهدر والفساد املسترشي يف مؤسسات الدولة ،وتحسني جباية اموالها
بشكل فعال ومؤثر ،وضبط االنفاق الجاري غري الرضوري يف مجاالت
عدة ،وزيادة مستويات االنفاق االستثامري املعزز للنمو االقتصادي.
ومن الرضوري خفض حجم القطاع العام يف االقتصاد الوطني ،الذي
بات ينافس القطاع الخاص عىل االستثامر والتمويل (crowding-
 ،)out effectوهذا يكون من خالل تحقيق االصالح االداري ،ووقف
التوظيف العشوايئ يف املؤسسات العامة ،ومكافحة البطالة املقنّعة يف
هذه املؤسسات.
من اجل اطالق ورشة كربى لتطوير البنية التحتية ،ال بد من قيام الحكومة
باقرار قانون الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،ملا لذلك من اهمية
كربى عىل صعيد دعم النمو االقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة .يف
موازاة ذلك ،من االهمية مبكان التعاطي بجدية ومسؤولية مع امللف
النفطي ،ووضع االطر املؤسساتية والقانونية واالدارية والعملية الطالق
هذا امللف عىل النحو الذي يحقق مصالح لبنان العليا ،ويدعم النمو
االقتصادي ،ويحسن االوضاع االجتامعية بعدما باتت معدالت البطالة
تفوق  %20حاليا.
من شأن تحقيق االصالحات االقتصادية واملالية واالجتامعية املنشودة
زيادة دينامية االقتصاد الوطني التي ستتعزز حتام زيادة انفاق االرس
عىل املجاالت االستهالكية ،ومنو انفاق القطاع الخاص عىل املجاالت
االستثامرية ،وارتفاع حجم التصدير الزراعي والصناعي .وهذه جميعها
مكونات اساسية للناتج املحيل االجاميل ،من دون ان نغفل اهمية
التدفقات والتحويالت املالية الخارجية عىل لبنان التي تبقى عنرصا مح ّركا
للتوسع يف النشاط االقتصادي.
* خبري اقتصادي
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مقال

إقتصاد
إنفالش األزمة وانفالتها على أبواب اإلحتماالت الواقعية

العهد والحكومة عاكفان على تحسني اآلفاق اإلقتصادية

يصف خرباء اقتصاديون املرحلة الراهنة بأنها تتميز بسمة اقتصادية شديدة
التعقيد .من الطبيعي ان يرافقها بروز مظاهر من الرصاع الذي يحتدم عىل اكرث
من صعيد ،وهي ترتدي اهمية مضاعفة نظرا اىل ترابطها باحوال ضاغطة كنتيجة
مبارشة لتفاقم االزمة املالية واالقتصادية .لذلك تفرض مهامت استثنائية عىل
املستويات املختلفة

ال متلك حكومة الرئيس سعد الحريري بعد
انجاز قانون االنتخاب اوراقا كافية للمراهنة،
الن الكل يدرك ان انفالش مخاطر االزمة
االقتصادية وانفالتها من القيود التي تكبلها،
ارتفع من مستوى االفرتاض النظري اىل مستوى

االحتامالت الواقعية التي تنذر بالخطر.
تخوض الحكومة معركة انجاز متطلبات
املرحلة املقبلة بذهنية الحسم االخري ،وامامها
خياران ال ثالث لهام :النجاح وتنفيذ برامجها
او االخفاق والفشل.

وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري اكد
لـ "االمن العام" ان الشأن االقتصادي وضع
تحت املجهر الحكومي ،ومتت مبارشة وضع
خطة لرؤية اقتصادية للبلد ،فضال عن خطة
مخصصة لكل قطاع اقتصادي ستظهر معاملها
يف االشهر املقبلة .اما رئيس الهيئات االقتصادية
الوزير السابق عدنان القصار ،فأمل يف وضع
مضامني وثيقة "بعبدا  "2017موضع التنفيذ،
ودفع العجلة االنتاجية حكوميا وترشيعيا اىل
االمام من اجل تحسني االوضاع االقتصادية
واالجتامعية واملالية.

خوري :خطة اقتصادية يبدأ
تنفيذها في الشهرين املقبلني
يندرج ذلك ضمن تحديث االطار الترشيعي
وتفعيله.
• تحسني امليزان التجاري من خالل تحفيز
الصادرات اللبنانية عرب البناء عىل العالقات
القامئة ،وانشاء عالقات اخرى من خالل فتح
اسواق جديدة ،واستهداف االنتشار اللبناين.
تشمل االسواق :دول املريكوسور وافريقيا وايران
واالتحاد االورويب وروسيا وهنغاريا وغريها.
• تعزيز انشطة حامية املستهلك والعمل عىل
تفعيل دور مديرية حامية املستهلك يف التوعية
والرقابة ،مبا يعود بالفائدة عىل االقتصاد من
خالل استفادة القطاعات االقتصادية االساسية
كالسياحة والصناعة والزراعة وغريها.
• الحد من االثار االجتامعية واالقتصادية غري
املبارشة لالزمة السورية املستمرة واستنباط
الحلول .هدف الوزارة هو متابعة ملف ادارة
االزمة للتخفيف من التداعيات عىل املجتمعات
املضيفة اللبنانية وعىل النسيج االجتامعي يف لبنان.

■ الشأن االقتصادي سيوضع تحت املجهر
الحكومي قريبا ،ويحىك عن خطة اقتصادية قيد
االعداد .ما هي ابرز امللفات التي ستشملها؟
□ رؤية اقتصادية للبلد كله ،فضال عن خطة
مخصصة لكل قطاع اقتصادي .وستظهر معاملها
يف االشهر القليلة املقبلة ،وسيبدأ تنفيذها
تدريجا بدءا من الشهرين املقبلني .اما عىل
صعيد وزارة االقتصاد والتجارة ،فرتكز رؤيتنا عىل
املحاور التالية:
• رضورة تنويع االقتصاد من خالل املساهمة يف
ضامن استمرار املؤسسات الصغرية واملتوسطة
القامئة ،اضافة اىل خلق مؤسسات جديدة تكون
كفيلة بتوفري الكثري من فرص العمل يف عدد من
املجاالت والقطاعات خصوصا تلك القامئة عىل
االبتكار والتجدد.
• العمل عىل جذب االستثامرات االجنبية
املبارشة الجديدة ،مع حوافز خاصة الستثامرات
الجاليات االغرتابية اللبنانية.
• تعزيز مناخ االعامل لجذب االستثامرات
االجنبية املبارشة وزيادة تدفقات رأس املال ■ .يعتزم رئيس الجمهورية االفادة من مناخ

نؤمن بمبدأ الالمركزية
االدارية التي توفر استقاللية
اكبر للسلطات املحلية

وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري.

التوافق لالنطالق منه يف اتجاه قضايا اهمها
تطبيق الالمركزية االدارية وملفات اخرى .اىل
اي حد ميكن السري مبثل هذه امللفات؟

□ نحن نؤمن مببدأ الالمركزية االدارية التي
توفر استقاللية اكرب للسلطات املحلية ،وتعمل
عىل الحد من الفساد الن املواطن يتعاطى
مع السلطة املركزية مبارشة ،ما يسمح له
مبحاسبتها .نحن متأكدون من انه مع الوقت
ستعطى صالحيات اكرب للسلطات املحلية
ملامرسة هذه املهامت .يف الواقع بدأ تطبيق
الالمركزية االدارية يف ملف معالجة النفايات،
واثبتت التجارب ان هذه الطريقة هي املثىل
للتعاطي مع امللفات الشائكة .سنقوم بتطبيق
الالمركزية يف قطاعات اخرى.
■ ينوي رئيس الحكومة االنطالق يف جولة حراك
خارجي لتزخيم العمل الحكومي واعادة انعاش
الواقع االقتصادي؟ اىل اي حد ميكن ان ينجح؟
□ الزيارات والجوالت التي قام وسيقوم بها
الرئيس سعد الحريري لها افادة كبرية للبنان،
وهي تأيت من ضمن خطة اقتصادية هدفها ارساء
اسس متينة تسمح بنمو اقتصادي ،خصوصا يف
ما يتعلق بتعزيز البنى التحتية يف لبنان ،وهي
رشط لتطوير القطاعات االنتاجية االساسية
يف االقتصاد وتنميتها .اىل ذلك يسعى الرئيس
الحريري ،بالتعاون مع الوزراء املعنيني وبدعم
من فخامة الرئيس ميشال عون ،اىل توقيع
اتفاقات تجارية واقتصادية مع بلدان مختلفة
يكون الهدف منها تحفيز الصادرات اللبنانية،
وتحسني امليزان التجاري ،وتفعيل االستثامرات
املتبادلة ما يعود بالفائدة عىل الوطن اجمع.
■ ملفات عدة طرحت يف حقبة العهود
والحكومات السابقة .هل ستتغري اليوم النظرة
الرسمية اليها؟
□ امللفات التي كانت تعرض يف املايض مل تكن
جميعها تصل اىل نتائج فعالة او كانت تصل
اىل حائط مسدود بسبب الخالفات واملناكفات
السياسية .اليوم ،يختلف الوضع ،اذ هناك ارادة
واضحة عند الرؤساء والقوى السياسية ليك تصل
امللفات اىل نهاياتها املنشودة .ال نزال نعاين من
البريوقراطية ،لكن الواضح ان االرادة موجودة
لنصل اىل انجازات يف الحكومة ،وهذا بدأ يظهر
يف الكثري من امللفات.

التخطيط للتخطيط
والتخطيط للتنفيس
منذ سنني طويلة فقد لبنان وادارته السياسية العمل مبفاهيم التفكري والتخطيط
االسرتاتيجي الحقيقي .رمبا يعود ذلك اىل تاريخ الغاء وزارة التصميم والتخطيط ،بعدما
شغلها آلخر مرة الوزير موريس الجميل يف آخر حكومة يف عهد الرئيس شارل حلو.
مل يكن من قبيل الصدفة ان يتزامن موعد الغاء هذه الوزارة من تركيبة حقائب
الحكومات اللبنانية املتعاقبة ،مع انشاء مجلس االمناء واالعامر ،كمجلس تنفيذي تابع
لرئاسة مجلس الوزراء ،ليحل محل مجلس تنفيذ املشاريع االنشائية ومجلس تنفيذ
املشاريع الكربى ملدينة بريوت.
ميكننا اليوم ان نقول بضمري مرتاح وبيقني اكيد ان لحظة الغاء وزارة التصميم
والتخطيط كانت لحظة اختيار الفوىض يف ادارة التنمية يف البلد ،واخضاعها لقواعد
املحاصصة يف اقتسام خرياته.
كنا يف الواقع نتمنى االبقاء عىل وزارة التصميم العام اىل جانب مجلس االمناء واالعامر،
النها وجدت لتكون ا ّم الوزارات والرأس املفكر واملصمم لالدارة اللبنانية .تلك االدارة
التي كانت وما زالت يف حاجة اىل رأس يلهمها حسن الترصف والتدبري ،ويقودها بالعلم
واملنطق واالرقام اىل سواء السبيل.
مل يثبت مجلس االمناء واالعامر ان يف استطاعته الحلول محل وزارة التصميم ،رغم
انه يتمتع باستقاللية ذاتية اشبه ما تكون باملصالح املستقلة .امللموس حتى االن ان
الحكومات املتعاقبة تريد ان تؤكد عدم جدوى قيام سلطة مخططة مجردة عن السلطة
التنفيذية ،او عىل االقل ال متارس سلطة وصاية عىل الوزارات الرئيسية العاملة يف حقل
االمناء واالعامر واالقتصاد واملال ،وهو الدور الذي كانت تقوم به وزارة التصميم العام.
َمن يخطط يف لبنان اذن مع غياب هذه الوزارة؟ َمن ينسق بني الوزارات واالدارات
ذات العالقة مبستويات مختلفة مع قضايا التنمية بكل ابعادها؟
ميكن االجابة بكل بساطة :ال احد يقوم بهذه املهمة.
لو كان يف البلد وزارة تصميم وتخطيط ،ملا كان كل وزير يأيت ميسح ما قام به سلفه،
ليمرر مخططات ومشاريع تعترب يف غالب االحيان ارتجالية غري مدروسة يف العمق.
او يف حاالت اخرى ،توضع لها دراسات شكلية لتلعب دور بطاقة عبور لالنتقال اىل
تنفيذها ،لكسب العموالت ،ومترير املصالح الذاتية والفئوية واملناطقية عىل حساب
موارد البلد الطبيعية والرثوة الوطنية.
التصور املطلوب من العهد اليوم هو العمل عىل اعادة وزارة التصميم العام واعطائها
الصالحيات املطلوبة ،الننا ننتظر من املسؤولني خطوات عملية من شأنها تجاوز
التخطيط للتخطيط او التخطيط للتنفيذ ،فال يسقط التخطيط العلمي الذي نحتاج
اليه ،وال نفتقد التنفيذ املربمج الناتج من اعطاء سلطات تنفيذية يف شتى املجاالت
الجهزة التصميم ،وهذا ما نرجوه.
خالل السنوات املاضية ،يف ظل االستسالم للفساد عىل كل املستويات ،جرت محاوالت عدة
العادة انشاء "وزارة التخطيط والتصميم" ،لكنها باءت بالفشل السباب ال ميكن فصلها
عن جشع معظم املسؤولني ،مستفيدين من ال مباالة املواطنني حيال محاسبة َمن يسلبهم
حقوقهم وثرواتهم ،والتعاطف مع من يستغلهم من الزعامء ولو باساليب مكشوفة.
اليوم ،رغم املستوى املتدين الذي وصل اليه البلد ،الفرصة ما زالت متاحة لتصحيح
الوضع القائم ،خصوصا مع عهد رئايس يحمل شعار "التغيري واالصالح" ،ويشجع عىل
االنطالق نحو التطور والنزاهة.
عصام شلهوب
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إقتصاد
■ لدى الحكومة رغبة يف انجاز خطة
اقتصادية معيشية واجتامعية .فهل تعتقدون
انها ستحمل الحل املنشود ام ستنضم اىل
الخطط السابقة وتبقى حربا عىل ورق؟
□ نحن اليوم امام فرصة نادرة ووحيدة
لننجز خطة اقتصادية وننفذها ،خصوصا
مع وجود رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيني
وميلك االرادة والوعي الكايف بان االمور
يجب ان تتحسن ،ويحمل كذلك هم الوضع
االقتصادي يف لبنان .هناك اتفاق واجامع ايضا
بني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وما
ميثله الرئيسان من قوى سياسية عىل اولوية
امللف االقتصادي .نحن متفائلون بالوصول اىل
حلول جذرية ميكن البناء عليها لوضع اسس
القتصادنا يف املستقبل.
■ ما هي االولويات التي يجب ان تعالج
حاجات الوضع االقتصادي التي تسمح للبنان
بان يعود تدريجا اىل الخريطة االقتصادية؟
□ نحن يف حاجة اىل جدية يف موضوع تعامل

السلطتني التنفيذية والترشيعية مع امللفات
االقتصادية برعاية الرئيس عون ،عىل ان تنعكس
هذه الجدية ثقة عند املواطنني وعند املجتمع
املدين واملجتمع الدويل .كذلك يجب ان تنجز
مشاريع حسية رسيعة خصوصا يف مجال البنى
التحتية ،وان توضع اسس لدعم قطاعات منتجة
بعد ان تحدد الحكومة اولوياتها .هنا ال بد من
التشديد عىل اهمية ان تعمل الوزارات املعنية
سويا ،وان تضافر جهودها للوصول اىل تحقيق
هذا الدعم.
■ هل تعتربون ان اقرار سلسلة الرتب
والرواتب قبل اقرار املوازنة ميكن ان يكون جزءا
من الحل للواقع االجتامعي ،ام ان املوضوع
يتعلق بالعملية االنتخابية؟
□ نتمنى ان ال يكون لهذا املوضوع عالقة
بالعملية االنتخابية الن من شأن ذلك ان يؤثر
عىل موازنة الدولة وعىل االقتصاد اللبناين،
بالتايل يجب ان يدرس يف معزل عن التجاذبات
السياسية واالنتخابية .بالنسبة اىل السلسلة،

قلنا من البداية اننا مع اقرارها عىل ان تكون
مرتبطة باملوازنة ،اذ ال ميكن ان نقوم باالنفاق
من دون معرفة االيرادات ،اضافة اىل انه يجب
اقرار اصالحات معينة يف القطاع العام لزيادة
االنتاجية السلسلة ،ولضبط املال العام وتحقيق
التوازن يف املوازنة.
■ وافقت االمم املتحدة عىل املساعدة يف
ترسيم الحدود البحرية للبنان .فهل يسهل
موضوع التنقيب عن النفط قريبا ،وبالتايل
نتفادى السقوط يف ازمة اقتصادية؟
□ موضوع استخراج النفط يساعد بشكل
كبري االقتصاد اللبناين النه يغذي البلد بالعملة
الصعبة ،ويساهم يف تكبري الناتج القومي .لكن
يجب ان ال نتكل عىل هذا املوضوع ،الن النفط
يحتاج اىل وقت طويل لالستخراج ولن نلمس
نتائجه اال بعد فرتة معينة .ال منلك الوقت،
وبالتايل يجب ان نركز عىل الخطة االقتصادية
الشاملة وعىل تحسني البنى التحتية ودعم
القطاعات املنتجة.

القصار :لتنفيذ مضامني
"وثيقة بعبدا "2017
■ ما هو تقييمكم للوضع االقتصادي العام
يف لبنان يف الوقت الحارض؟
□ ال يختلف اثنان عىل ان لبنان مر خالل
السنوات السابقة يف ظروف صعبة ناجمة
عن تفاعل متغريات وتطورات عىل الصعيدين
الداخيل واالقليمي ،ال سيام الخالفات
السياسية وتأثريها السلبي عىل العجلة
االقتصادية يف لبنان ،اىل جانب حالة عدم
االستقرار السيايس واالقتصادي السائدة يف
عدد من دول املنطقة .لكن رغم ذلك ،فان
االقتصاد اللبناين استطاع تحقيق معدالت
منو مقبولة قياسا بالتأثريات السلبية لتلك
التطورات .اليوم ،فان العهد الجديد بقيادة
فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون،
و"حكومة استعادة الثقة" بقيادة دولة الرئيس
سعد الحريري ،عاكفان عىل وضع السياسات

والربامج من اجل تحسني االفاق االقتصادية
واملالية واالجتامعية للبلد ،بتعاون كامل مع
مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه
بري من اجل اطالق الترشيعات يف مجاالت
مهمة رضورية لتنشيط الحركة االقتصادية
وضبط املالية العامة للدولة .نحن نتطلع
اىل ترجمة توجهات املؤسسات الدستورية
هذه اىل خطط وبرامج عملية قابلة للتنفيذ
يف االجال القصرية واملتوسطة والطويلة ،من
اجل اعادة النمو القوي اىل االقتصاد ،وضبط
منو العجز والدين العامني ،وتحسني الوضعني
االجتامعي واملعييش لزيادة ثقة املواطن
بالدولة وباقتصادها الوطني.

■ كيف تنظرون اىل "وثيقة بعبدا "2017
لناحية انجاز خطة اقتصادية  -معيشية -

على الحكومة ان تسعى
الى وقف الهدر والفساد
في مؤسسات الدولة

رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق
عدنان القصار.

اجتامعية مشرتكة ،وتأثريها عىل االقتصاد
اللبناين خالل املرحلة املقبلة؟
□ اعتقد ان اللقاء التشاوري الذي عقد
يف بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية
وما نتج منه ،اي "وثيقة بعبدا ،"2017
لناحية تفعيل عمل كل من مجلس النواب
والحكومة ،هو خطوة يف االتجاه الصحيح.
نأمل يف ان يتم وضع مضامني هذه الوثيقة
موضع التنفيذ ودفع العجلة االنتاجية
حكوميا وترشيعيا اىل االمام من اجل
تحسني االوضاع االقتصادية واالجتامعية
واملالية يف البلد .بعد وضع قانون انتخاب
جديد ،من الرضوري الرشوع حاليا يف
ورشة عمل كربى فعالة وحقيقية من اجل
معالجة الكثري من امللفات املهمة العالقة
ال سيام القضايا املعيشية التي ترهق كاهل
اللبنانيني وتقض مضاجعهم ،والوضع املايل
الدقيق ،وازمة الكهرباء ،وملف النفط
والغاز ،واقرار املوازنة ،وملف النازحني
السوريني ،وغريها.
■ ما هي االولويات التي تسمح للبنان بان
يعود بقوة اىل الخارطة االقتصادية العربية
والعاملية؟
□ اكدنا ونؤكد رضورة سعي الحكومة
الجاد والجدي اىل وقف الهدر والفساد
املسترشي يف مؤسسات الدولة ،وخصوصا
مؤسسة كهرباء لبنان ،وتحسني جباية
اموال الدولة من القطاعات واملؤسسات
واالفراد ،وضبط االنفاق غري الرضوري يف
مجاالت عدة كمدخل اىل تحقيق االصالح
املايل املنشود .كذلك نؤكد رضورة اقرار
قانون الرشاكة بني القطاعني العام والخاص
الطالق عملية تنمية وتطوير البنى التحتية
يف لبنان الرضورية لتحفيز وزيادة معدالت
النمو االقتصادي .من االهمية مبكان سعي
الحكومة اىل خفض حجم القطاع العام،
اي خفض حجمه يف االقتصاد اللبناين،
وذلك من طريق وقف التوظيف العشوايئ
يف املؤسسات العامة بصفة اساسية،
وزيادة انتاجية هذا القطاع عرب مكافحة

البطالة املقنعة املوجودة فيها بشكل
خاص .ثم هناك اهمية التعامل بجدية
ومسؤولية كاملتني مع امللف النفطي،
واتخاذ االجراءات املؤسساتية والقانونية
والعملية املناسبة الطالق هذا امللف عىل
النحو الذي يكفل تحقيق مصلحة لبنان.
ايضا ،الحكومة مدعوة اىل الرتكيز عىل
ازمة النازحني السوريني وتأثريها السلبي
املتفاقم عىل االقتصاد الوطني والبنى
التحتية والوضع االمني وحتى الوضع
االجتامعي ،علام ان معدل البطالة الحايل
يقارب او يزيد عن .%20
■ هل تعتربون ان اقرار سلسلة الرتب
والرواتب ميكن ان يكون جزءا من الحل
للواقع االجتامعي ،ام انه سيزيد االعباء
املالية واالقتصادية؟
□ لسنا ضد سلسلة الرتب والرواتب،
لكننا نعترب ان االستسهال يف اللجوء اىل
فرض رضائب جديدة او زيادة الرضائب
الحالية لتمويل هذه السلسلة ،واقرارها
يف ظل الظروف الصعبة التي مير فيها
االقتصاد اللبناين بكل قطاعاته ،امر ليس
يف صالح االقتصاد الوطني واملواطنني
وحتى العاملني يف القطاع العام .الزيادات
الرضيبية التي يتضمنها مرشوع موازنة
العام  2017عىل القيمة املضافة والفوائد
واالرباح والدخل واالمالك املبنية والطابع
والتسجيل العقاري واالستهالك وغريها،
ستصيب يف العمق مداخيل وارباح قطاع
الرشكات واملصارف ،وتاليا وضعها ونشاطها
وقدرتها عىل النمو والتوسع .يف حال اقرار
املوازنة لعام  2017مع التوجهات الرضيبية
الجديدة وسلسلة الرتب والرواتب ،سرتتفع
معدالت العجز املايل واملديونية العامة
اىل اكرث من  %150من الناتج الوطني،
االمر الذي سيكون له تأثريه السلبي
عىل التصنيف السيادي لالقتصاد اللبناين
ومصارفه من الوكاالت الدولية .من هنا
نؤكد مجددا ان من الرضوري ان تقوم
الحكومة ببذل الجهود املناسبة والفعالة

لوقف الهدر يف املال العام ،وترشيد
االنفاق العام ،وضبط شقه الجاري وزيادة
شقه االستثامري .هذه الخطوات رضورية
واساسية لتحقيق االصالح املايل املنشود مع
ما له من انعكاسات ايجابية عىل االقتصاد
الوطني واملالية العامة.
■ ما هو املطلوب لتفعيل االقتصاد
اللبناين يف اطار محيطه العريب ويف سياق
التوجهات الوطنية عىل الصعيدين السيايس
واالقتصادي؟
□ لبنان جزء اسايس من العامل العريب،
واملحيط العريب هو االمتداد الطبيعي
واالسايس لتطور االقتصاد اللبناين .وهو
شديد التفاعل والتأثر بالدول العربية
االخرى ،ال سيام الدول الخليجية ،عىل
صعيد التجارة واالستثامر واملال وفرص
العمل ومجاالت االعامل والسياحة وغريها.
من هنا اهمية الحفاظ عىل عالقة طيبة
مع االشقاء العرب ،والحرص عىل وجودهم
يف لبنان الغراض اقتصادية متنوعة النهم
خري داعم لالقتصاد اللبناين وازدهاره .اذ
ان جزءا مهام من صادرات لبنان تذهب
نحو االسواق العربية ،ولالشقاء العرب
استثامرات مهمة يف لبنان يف قطاعات
عدة ،وهم مساهمون اساسيون يف
نهضة السياحة يف بلدنا ،مع ما لذلك من
انعكاسات ايجابية عىل القطاعات املنتجة
ال سيام الصناعة والزراعة ،من دون ان
نغفل قطاعات اخرى مثل العقارات
واملصارف .لذا ،فاننا ندعو الجميع اىل اعتبار
املحيط العريب هو املحيط االسرتاتيجي
لنمو وتنمية وتطور بلدنا عىل الصعيد
االقتصادي ،هذا اىل جانب اهميته يف توفري
فرص العمل للعديد من شبابنا وشاباتنا،
وعالقات التعاون والعمل والرشاكة بني
رجال االعامل اللبنانيني ورجال االعامل يف
الدول العربية االخرى التي تعترب اساسية
يف تقوية الرتابط االقتصادي بني لبنان
وهذه الدول.
ع .ش
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إقتصاد

عصام شلهوب

مالية صندوق الضمان تفتقد التماسك

األمن اإلجتماعي يوازي السياسة واألمن

تكشف موازنة العام  ،2017يف املادتني  54و ،68اهداف الحكومة لتخفيف
متوجباتها لصالح الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،والغاء موجب الحصول
عىل براءة الذمة الصحاب العمل ،ما يحرم الضامن االجتامعي من ايرادات
مالية كبرية ،ويهدد استقرار الصندوق الضامن الكرث من مليون و 200الف
لبناين ينتسبون اليه حاليا
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي رافد
من روافد االمن االجتامعي الن االنفاق
التي يضخه يف السوق يوازي الف مليار
لرية ،ما يساعد املواطنني عىل تحمل بعض
االعباء .بحسب االرقام املالية ،فان اجاميل

العجز املرتاكم يف فرعي املرض واالمومة
والتعويضات العائلية يف الضامن االجتامعي
حتى نهاية عام  2016يصل اىل اكرث من
 1900مليار لرية ،يف وقت ال تدفع الدولة
مستحقاتها .اما الدين عىل املؤسسات

العامة تجاه الضامن فبلغ  370مليار لرية.
نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي غازي يحيى
اكد لـ "االمن العام" ان الغاء الدين او الغاء
الفائدة عىل هذا الدين يشكل خطورة عىل
مسرية الصندوق ،بينام اشار رئيس االتحاد
العاميل العام الدكتور بشارة االسمر اىل ان
االتحاد لن يرتاجع عن املطالبة بتسديد
مستحقات الدولة مع فائدتها ،الن عدم
الدفع يشكل خطرا مميتا عىل الضامن
االجتامعي.

يحيى :ضرب الضمان مستبعد
ومؤسسات الدولة يشوبها الترهل
تقم الدولة بتسديد املستحقات فلن يستطيع
الضامن االتكال فقط عىل متويل القطاع الخاص،
من هنا تنشأ الخطورة عىل الضامن االجتامعي.

■ هل محاولة الحكومة تنشيط مستحقات
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي املتوجبة
عليها اىل اجل طويل والتهرب من دفع الفائدة،
محاولة اللغاء دور الضامن؟
□ اشكك يف ان يكون للحكومة من خالل ■ اذا امتنعت الدولة عن السداد ماذا يحل
املوازنة فكرة التآمر عىل صندوق الضامن .لكن باجرائها املسجلني يف الصندوق؟ هل يف
مؤسسات الدولة اليوم يشوبها الرتهل ،ويجب استطاعة الضامن تحمل كلفتهم؟
وضع خطط رسيعة لتفعيلها عرب تقوية قدراتها □ اوال ينص قانون الضامن االجتامعي عىل
املالية واملوارد البرشية لتأمني االنتقال من حالة مبدأ التكافل والتضامن ،وثانيا عىل ان
الرتهل اىل حالة الشبشبة .املطلوب اعطاؤنا التقدميات غري مرتبطة باالشرتاكات .الهدف
العدة واملونة ،وتتمثل باملوارد البرشية الكفية توفري االستقرار االجتامعي ،واال سيصبح
واملستحقات املالية حتى نتمكن من استكامل الضامن كرشكة التأمني عند عدم الدفع تتوقف
تنفيذ خطة تحديث الصندوق .ليس هناك من عن التقدميات .لذلك لن تتوقف التقدميات يف
هدف لرضب الضامن ،لكن االمن االجتامعي اي من القطاعني العام والخاص نتيجة ازمة
هو باهمية االمن السيايس واالمني .الضامن قابلة للحل عرب التقسيط والدفع العادي من
االجتامعي رافد من روافد االمن االجتامعي موازنة  ،2017وهذا ما نسعى اليه مع لجنة
الن االنفاق التي يضخه يف السوق يوازي الف املال واملوازنة ومع الدولة لدفع متوجباتها،
مليار لرية شهريا ما يساعد املواطنني عىل خصوصا وانه مل يعد يف استطاعتنا االستدانة
من صندوق تعويضات نهاية الخدمة .نستدين
تحمل بعض االعباء.
من هذا الصندوق ايضا لتسيري عجلة االدارة
■ ما هي قيمة االموال املتوجبة عىل الدولة مع دفع نسبة الفائدة عليها .كذلك نستدين
من املصارف .وهذا االجراء جاء نتيجة تقصري
لصندوق الضامن؟
□ رصيد الديون املتوجبة عىل الدولة بلغ  1900الدولة يف دفع متوجباتها.
مليار حتى نهاية عام  ،2016باالضافة اىل ديون
املؤسسات العامة والبالغة قيمتها  370مليار ■ اين اصبح املوضوع اليوم مع متوجبات
لرية .وان االستحقاقات لالشهر الستة االوىل من الدولة ،وعىل ماذا تم االتفاق؟
العام  2017تصل اىل  217مليار لرية .فلو لجأت □ جرت محاولة اللغاء الدين ،وقد تبني ان
الدولة اىل دفع متوجباتها لعام  2017ومن ثم الغاءه او الغاء الفائدة عليه يشكالن خطورة
تقسيط االعوام السابقة ،الستطعنا تأمني سيولة عىل مسرية الصندوق .لو تم رفع معدل
نقدية مستمرة واستقرار للضامن االجتامعي .اشرتاكات القطاع الخاص ضعفني ،فالعجز
كل عائدات الصندوق هي من متوجبات سيستمر ،والوضع االقتصادي الحايل ال يتحمل
اشرتاكات العامل واصحاب العمل ،وكون الدولة زيادة نقطة واحدة .الهيئات االقتصادية
هي الراعية لصندوق الضامن ،عليها املبادرة اىل واالتحاد العاميل العام وحدة مرتاصة للدفاع
املساعدة ورفع قيمة مساهمتها .لكنها ال تقوم عن االمن االجتامعي.
اىل اليوم بدفع مساهمتها املقدرة بـ .%25امتنى
عىل الحكومة اعطاء التوجيهات الالزمة لتأمني ■ هل اقنعت لجنة املال واملوازنة بوجهة نظر
االموال للمؤسسات العامة لدفع ما عليها .اذا مل صندوق الضامن؟

الغاء الفائدة على
املتوجبات يؤدي الى ضرب
نظام الضمان االجتماعي

نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي غازي يحيى.

□ اقتنعت بكل االفكار التي طرحت من
الضامن ،وتم شطب املادتني املتعلقتني برباءة
الذمة وتقسيط الديون.
■ ماذا عن التهرب من دفع الفائدة؟
□ محاولة الغاء الفائدة مطلب قديم تم
التصدي له منذ سنوات .ليس هناك من متييز
بني مكلف واخر الن ذلك يؤدي اىل رضب نظام
الضامن االجتامعي وكذلك رضب مصداقية
املالية للدولة .نحن اليوم ندفع بني  7و%8
فائدة عىل السحوبات من صندوق تعويضات
نهاية الخدمة ،فيام نحاول التوصل مع الدولة
اىل ان تدفع نسبة  5و % 6كفائدة.
■ ماذا عن املتقاعدين وتأمني دخولهم اىل
صندوق املرض واالمومة؟
□ بارش الصندوق قبول طلبات املتقاعدين
الستمرار االستفادة من تقدمياته .عىل
املتقاعدين ان يتقدموا بطلباتهم خالل
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املتقاعدين بحسب القانون هناك  %1عىل
القطاع الخاص ،و %1من عامل لبنان مبعنى
التكافل والتضامن بني العامل وبني املتقاعد

الذي قام بواجبه من العمل ،و %1من الدولة.
والدراسة تشري اىل ان هذا النظام املستقل
ميكن ان يعيش لفرتة طويلة.

االسمر :صندوق الضمان لن يستمر
اذا لم تسدد الدولة ما عليها

■ نفذ االتحاد العاميل تظاهرة اعرتاضا عىل ورسوم واشرتاكاتهم لصندوق الضامن االجتامعي.
محاولة مترير املادتني  54و 63يف مرشوع املوازنة
لتقسيط ديون الدولة والغاء براءة الذمة .فامذا ■ من حاول ان ميرر الغاء براءة الذمة؟ وما هو
الهدف من ذلك؟
حققت هذه التظاهرة؟
□ تظاهرات االتحاد العاميل كان من نتائجها الغاء □ جزء من الدولة متواطىء مع جزء من حيتان
مادة براءة الذمة من مرشوع املوازنة .اما بالنسبة املال ،خصوصا وان الفساد يف الدولة يأيت من املال
اىل تقسيط الديون ،فهناك مفاوضات جارية مع وليس من العامل ،الن ال قدرة له عىل الفساد.
املدير العام لصندوق الضامن لتقسيطها بشكل مثة امثلة كثرية عن الفساد .مثال  36مليون دوالر
سندات خزينة ،اي مبعنى ان الدولة اقرت ذهبت هدرا يف رشكة الكهرباء ،من قام بها؟ اهي
بوجوب دفع ما عليها من متوجبات وهذا امر نقابة العامل ام اصحاب الشأن واملصلحة؟ هناك
مهم جدا .االمر االن يتعلق بالتنفيذ .صندوق السطو ايضا عىل االمالك البحرية .هذه عينة من
الضامن االجتامعي ال ميكنه االستمرار اذا مل تسدد الصفقات التي تتم بني الدولة وارباب العمل.
الدولة ما عليها ،واملبلغ يقارب  2300مليار لرية مبا يتحدثون عن كلفة سلسلة الرتب والرواتب
فيها مستحقات املؤسسات العامة .حصة الدولة وكيفية متويلها ،لذا نعود ونؤكد عدم تراجعنا عن
البالغة  1900مليار لرية ناتجة من حقها يف نسبة تنفيذ السلسلة الن التمويل يأيت عرب وقف باب
االشرتاكات وهي  .%25اذا ،ال تراجع عن املطالبة واحد من ابواب الهدر الحاصل للامل العام .نحن
بتسديد املتوجبات الن ذلك يشكل خطرا مميتا ندافع عن الضامن الذي يضم مليونا و 200الف
عىل الضامن االجتامعي .الدولة تطالب بان يقوم مواطن ،وندافع عن السلسلة التي تؤمن مداخيل
الضامن بواجبه واعطاء التقدميات ملستحقيها ،اضافية لنحو مليون و 700الف انسان .اذا نحن
وهي بالتايل ال تقوم مبا هو واجب عليها ندافع عن ثالثة ارباع الشعب اللبناين.
باعتبارها الحاضن االول واالكرب للضامن .ال ترابط
يف االزدواجية يف موقف الدولة .لقد تم رشح ■ ماذا عن محاولة الغاء الفائدة املتوجبة عىل
املوضوع من كل جوانبه ،وتحركنا جاء ضمن هذا مستحقات الدولة؟
االطار بهدف حامية صندوق الضامن ،خصوصا □ املوضوع ال يتعلق فقط بالفائدة ،بل بغرامات
وانه الخط االول واالخري للدفاع عن الطبقة التأخري ايضا .نحن اليوم يف مرحلة مفاوضات
العاملية يف لبنان .ال تراجع يف هذا املوضوع تحت حولها ،ومن املفرتض ان نصل اىل نتيجة ملموسة.
اي حال من االحوال .نحن كعامل مل يبق لنا سوى نتمنى ان تدفع برسعة الن ذلك يساعدنا عىل
هذا الرصح مل يدمر ،لذلك ال ضامن لنا اال الضامن وضع هذه املبالغ كسندات خزينة واالستفادة من
االجتامعي .نحن نتعرض لشتى انواع الضغوط فوائدها كتغطية لفوائد السلفات التي سحبت
خصوصا لضغط املنافسة الناجمة عن اليد العاملة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة.
االجنبية السورية منها ،وتواطؤ جزء من ارباب
العمل عىل العامل الستبدالهم بعامل اجانب ■ اىل اين وصلت املفاوضات يف شأن الفائدة؟
ورصف العامل اللبنانيني ،وذلك بهدف التهرب □ هذه مهمة اساسية لنا ولن نرتاجع عنها .لذلك
من دفع متوجباتهم ملالية الدولة من رضائب سننشئ يف مقر االتحاد العاميل العام خطا ساخنا

جزء من الدولة
متواطىء مع جزء
من حيتان املال

رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور
بشارة االسمر.

يوضع يف ترصف كل العامل ملعرفة ما يعانون منه
يف شأن االجر والترصيح عنه واملؤسسات املكتوبة
التي ال ترصح عن عاملها .نعيش اليوم مرحلة
انحطاط ال مثيل لها ،لذا نحتاج اىل ورشة عمل
كبرية الحياء املؤسسات .اذا ال تراجع عن الفوائد،
وال تراجع عن غرامات التأخري .عىل الدولة
التجاوب مع مطالبنا وال خيارات اخرى امامها.
■ واذا مل تتجاوب؟
□ سنقوم بخطوات تصعيدية اسوة مبا قمنا به
بالنسبة اىل املادتني الواردتني يف مرشوع املوازنة،
واسفرت عن شبه حل.
■ ملاذا شبه حل وليس حال كامال؟
□ الن براءة الذمة قد حلت ،ويبقى التقسيط
والغرامات والفوائد .نرتقب نهاية سعيدة ضمن
هذا االطار.
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فنون
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

عبد الحليم كركال :الفن في بعلبك شبيه بالحج
صعدت أدراج القلعة فخرجت منها أميرا
تخىل الفنان عبد الحليم كركال ،يف بداياته ،عن بطوالت رياضية من اجل البحث
عن رس القوة الكامنة يف جسد الراقص .هذا الضوء الجديد يف حياته اطل من
ادراج قلعة بعلبك ،ومن اجساد الراقصني يف اهم الفرق العاملية انذاك .يف بحثه
اكتشف ان تقديم الفن يف القلعة شبيه بالحج ،فصعد ادراجها وخرج منها امريا

لدى عبد الحليم كركال يقني انه "منذور"
لفنه ،وما عليه سوى مواصلة االبداع ملعرفة
ما سيقوله يف الزمن االيت .يف عرضه محطات
مشواره املثقل بالخيبات ،اقتناع بان احداث
دربه هي من صنع القدر .ح ّملته بعلبك ،منذ
البدايات ،مسؤوليتها هي ولبنان لنقلهام اىل
حضارة العامل ،ليصبح بتجربته الخاصة سفري
لبنان للفن الراقي اىل العامل كونه يؤدي فيه
اهم الرساالت .يف اثناء تأسيسه فرقته ،يف
اواخر الستينات ،اعرتضته كل الصعوبات
بسبب نظرة محقرة للرقص يف لبنان ،فعمد
اىل اختيار بنات العائالت الراقية.
من نجاحات عبد الحليم كركال الالفتة وصول
اعامله اىل شعوب ال تتقن لغته ،ليكون رسهم
فنه الحامل معه جامل الرشق .ال يعرف ملاذا
اختار الرقص كوسيلة تعبري عن ذاته ،الن
االنسان يف نظره ال يختار نفسه.
يف حواره مع "االمن العام" يقف الفنان عبد
الحليم كركال عند كل املحطات التي اجتازها
ليكون هو نفسه يف فنه الراقي دوما.
■ كنت يف بداياتك بطال رياضيا يف القفز
العايل بالعصا (الزانا) ،لكنك تخليت عن
هذه البطوالت لتتجه نحو املرسح الراقص.
ماذا وجدت يف هذا الفن انذاك يك ترتك ذلك
املجد؟
□ انا ابن بعلبك ،ابن املنطقة التي كانت
تقيم مهرجانات دولية تستقطب اهم فرق
الرقص يف العامل .يف اثناء هذه العروض كنت
اراقب الراقصني ،خصوصا يف قفزهم يف الهواء
مرتني ،فاشعر بقوة يف جسدي تدفعني اىل

القيام مبا دهشت به ،لكنني ال امتكن من
ذلك فاقع ارضا .النتيجة هذه ادخلتني يف
حوار مع نفيس حول القوة الجسدية التي
املكها وعدم معرفتي الوسيلة التقان بعض
الخطوات الراقصة ،فتملكني الفضول للبحث
عن رس القوة الكامنة يف جسد الراقص،
فتوصلت اىل معرفة مضمونها .الرقص لغة
علينا تعلم تقنيتها ،ومهام كانت طاقة الجسد
قوية فهي تحتاج اىل تقنية علمية يك نبدع
فيها ،باعتبارها لغة صامتة .بعد توصيل اىل
هذه املعرفة عشت هوسا يف ما يخص الرقص
وتفكريا دامئا حول ما هو هذا الفن ،فبدأت
اتردد عىل مدارس الرقص يف بريوت.
■ كان الستاذك مدرب الرياضة اليوناين ايفان
سبياكيس دور مهم يف حياتك من خالل تركيزه
عىل قدراتك .هل تأثرت خياراتك يف ذلك
الوقت بتوجهاته؟
□ كال ،ليس من هذا الباب بل يف اتجاه آخر،
هو تلقيني الرتبية اليونانية يك اكون ابنها،
مبعنى ان اكون شخصا واقعيا ،قاسيا وحقيقيا،
طموحه رهيب والتحدي يف داخله كبري.
تعلمت منه كيفية مامرسة الرياضة بشكل
اتفوق فيه عىل ذايت ،عىل ان اكون كل شهر
اقوى من الشهر الذي سبقه .صحيح انني
تلقيت عىل يدي استاذي ايفان سبياكيس تربية
يونانية ،لكنني ،يف الوقت نفسه ،تعلمت منه
كيفية التفتيش عن ذايت الرياضية وكيف اكون
بطال .كنت مثابة ابن له ،لذلك سميت ابني
ايفان تيمنا به .عندما اتجهت نحو الرقص كان
سعيدا ومعتزا يب كونه استاذي.

■ اوصلك مرسح وادي العرايش اىل فرنسا
فدرست فنون الفولكلور لدى شعوب العامل.
كيف كان ذلك وعىل يد من؟
□ قدم اىل لبنان يف تلك االيام ،بناء عىل طلب
الرئيس فؤاد شهاب ،املستشار الفرنيس اندريه
مونيه بغية تنظيم مديرية الشباب والرياضة
والثقافة عموما .كنت يف تلك الفرتة من
خريجي مدرسة الرتبية الرياضية .من ضمن
املهامت املوكلة اليه قصد املستشار مونيه
وادي العرايش حيث كنت قد اعددت حفلة
تتضمن متارين رياضية مع ايقاعات عىل
انغام املوسيقى ،فاقرتب مني ليقول يل ان ما
قدمته ال وجود له يف فرنسا ،وابدى اهتامما
مبسألة تخصيص يف الفن هناك .هكذا سافرت
اىل ديجون حيث اقمت سنتني تخصصت يف
اثنائهام يف فنون الفولكلور لدى شعوب العامل.
بعد انتهاء دراستي اصبحت مدربا للراقصني
يف مهرجانات بعلبك ،اىل جانب املحافظة
عىل بطولة لبنان يف القفز العايل بالعصا .رغم
اهمية ما حدث يل ،انذاك ،والذي ارى فيه يد
القدر ،مل اكتف مبا تلقيته من علوم حول فن
الفولكلور ،فواصلت درويس يف هذا املجال مع
الحرص عىل عدم التخيل عن الرياضة التي مل
اتركها يوما واحدا يف حيايت.
■ بعدما اصبحت مدربا للرقص طلب منك
النائب معني حمود السفر اىل القاهرة لتدريب
اعضاء يف فرقة "رضا" االستعراضية عىل عمل
سيقدم يف لندن .هال حدثتنا عن هذه املحطة
يف حياتك وما رافقها؟
□ لقايئ بالنائب معني حمود كان ايضا من
صنع القدر .عندما التقيته علمت منه بان
رفيق السعيد ،وهو من مؤسيس تلفزيون
لبنان وفرقة "رضا" االستعراضية يف مرص ،قد
اسس اخريا كازينو "كارافان ساراي" يف مدينة
كيسنغتون يف بريطانيا ،وهو يتمنى ان اتوىل
تدريب اعضاء فرقة "رضا" عىل رقصة الدبكة

الفنان
عبد الحليم كركال.

بغية تقدميها يف الكازينو .سافرت اىل القاهرة
وقمت باملهمة مع الحرص عىل اخضاع اعضاء
الفرقة لقدر كبري من االنضباط والنظام مل
يعتادوه من قبل النهم اعتادوا كرثة الكالم
يف اثناء الرقص .بعد عوديت اىل بريوت اتصل
يب رفيق السعيد ليقول يل ان الفوىض تعرقل
اعامل الفرقة يف بريطانيا ،لذا يطلب مني
الذهاب اليه قبل موعد الحفل الذي خصص
له اهم الفرق املوسيقية الشعبية .ل ّبيت
الدعوة وانجزت املهمة .لكن مع بدء مهمة
جديدة تخصني ،وهي البحث عن مدرسة
لفن الرقص الحديث ،وجدت افضل مدرسة
عرفتها اوروبا هي "مدرسة لندن للرقص
املعارص" ملارتا غراهام .بوصويل اىل هذه
املرحلة عرفت كلفة التعلم يف املدرسة والتي
تبلغ نحو  300باوند شهريا ،فشعرت بالغصة
يف داخيل لسببني :االول النني متشوق اىل
االلتحاق بهذه املدرسة ،والثاين الن امكانايت
املادية ال تساعدين عىل تحقيق هذه الرغبة.
اقول هنا ،مسرييت هذه هي حقا مسرية
قدر .يف يوم عوديت اىل لبنان بعدما حزمت
حقائبي استعدادا للسفر ،تلقيت اتصاال من
رفيق السعيد يسألني عن سبب هذه العودة.

احمل لبنان وتاريخ العرب
وحضارتهم الى العالم
بارقى ما يكون
مسرحي هو املكان الذي
نسترجع فيه املاضي لندخل
فيه كأنه خيال

عندما عرف سارع عىل الفور اىل ايجاد حل
لهذه املشكلة .هكذا انطلقت يف قدر جديد
هو تعلم الرقص الحديث يف مدرسة "مارتا
غراهام" من عام  1966حتى عام  .1968فور
عوديت اىل لبنان اسست فرقة كركال.
■ اعرتضتك صعوبات يف اثناء تأسيس فرقة
كركال يف ذلك العام .ما هي هذه الصعوبات،
وكيف تجاوزتها؟
□ مل تعرتضني صعوبات ،بل كل الصعوبات.

النظرة اىل الرقص يف لبنان كانت مبتذلة
ومرفوضة كليا ،واالهل ال يرضون بان تنضم
بناتهم اىل فرقة رقص .لذلك كنت احاول دوما
ان اجمع بنات العائالت الراقية يف الفرقة،
مع حريص عىل اختيار فتيات من فئة االهل
املعرتضني عىل الرقص وغري املعرتضني طبعا.
لكن هذا الواقع تبدل عند الناس بعدما
بدأوا يشاهدون عروض فرقة كركال وعىل اي
مستوى هي .مع فتح اول باب امامنا كانت
الرحلة االوىل لفرقة كركال اىل اليابان.
■ يف متثيل فرقة كركال املرشق العريب يف
معرض اوساكا الدويل يف اليابان كانت للشاعر
سعيد عقل بصمته الخاصة .هال حدثتنا عن
اطاللته؟
□ اطاللة الشاعر سعيد عقل يف هذا الحفل
الدويل كانت عرب كلمة مسجلة له ع ّرف فيها
عن لبنان وعن فرقة كركال .وقد ترجمت
كلمته اىل لغات العامل كلها .هذا الحدث مل
اعشه بشكل مبارش وشخيص بسبب انشغايل
باعامل مرسحية "ناس من ورق" لالخوين
رحباين .االمر الذي منعني من مرافقة الفرقة
اىل اليابان ،فقمت بتقسيمها اىل قسمني،
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■ حافظت عىل تقديم اعاملك الفنية يف
الحرب ،من اي دافع كان ذلك ،هل لنفسك
ام للناس ام للبلد؟
□ لبنان عاش يف كركال .قدمت اهم االعامل
يف الحرب ومل اتوقف بدافع التحدي .كان
لدي عائلة لبنانية جميلة تضم كل طوائف
لبنان احملها معي واميش .عكست فرقة
كركال العائلة اللبنانية بحقيقتها .كل االطراف
املتحاربني انذاك اتفقوا عىل ان فرقة كركال لهم
كلهم ،فساعدوين ومل يكن هناك طرف واحد
ضدنا ،ننتقل من منطقة اىل اخرى ونتلقى
املساعدة من كل االطراف لنكمل الطريق.

اخر .هناك ما يشبه السيناريو بيني وبينهام
مضمونه من يقنع االخر يف النهاية .لكن ،يف
املقابل ،هناك محاسبة يف حال اخطأ احدنا يف
الرؤية املسبقة للعمل وانعكاسه عىل الناس
ومدى تأثريه عىل الجمهور ،خصوصا بالنسبة
اىل الشكل الفني الذي يطل به مرسح كركال.

الفكرة االوىل ،عدنا اىل الثانية حتى وصلنا اىل
مهرجانات بعلبك فطلب ايفان تقديم "ابحار يف
الزمن" .هناك عمل تدخل فيه االسطورة واخر
فولكلوري قريب من القلب جدا .حسم هذه
املسألة اتركه للظروف واملكان والزمان ،الن عمل
"ابحار يف الزمن" مستمر يف جولته يف العامل.

■ اذا طلب منك وصف مرسحك وماذا يعني
لك ،ماذا تقول عنه؟
□ هو املكان الذي يحيا فيه املايض العادته
اىل االجيال املقبلة باعتباره هوية الشعب ،الن
الغبار يغطي الفولكلور والرتاث معا .مرسحي
هو املكان الذي نسرتجع فيه هذا املايض
لندخل فيه كأنه خيال.

■ لقبت بسفري لبنان الثقايف يف العامل .اي
لقب هو االحب اىل قلبك؟
ـ ال ازال هذا السفري ،فانا احمل لبنان وتاريخ
العرب وحضارتهم اىل العامل بارقى ما يكون.
ما اقوم به هو اهم من ان اكون سفريا للبنان
يف الخارج ،النني سفري الفن الراقي اىل العامل.
انا ال افتش عن لقب النني اشعر بان الرسالة
التي اؤديها هي من اهم الرساالت يف العامل.

■ هناك خيبات اعرتضت الفنانني يف لبنان
فلم يكملوا مشوارهم .ما الذي ساعدك انت
عىل مواصلة دربك؟

■ هل تسعى اىل احداث تغيري يف مرسحك؟
□ اسعى دوما اىل ذلك ،وهو الدور الذي يلعبه
ايفان واليسار النهام ولدا لزمن اخر وجيل

■ هل هناك افكار جديدة العامل فنية
قريبة؟
□ هناك ثالثة اعامل انطلقت معا .بحثنا يف

■ ملاذا اخرتت الرقص من دون سواه كوسيلة
تعبري عن ذاتك؟
□ ال يختار االنسان نفسه ،فهو ينساق وراء
نفسه من دون ان يشعر بحقيقة ما فيه وهل
ذلك هو موهبة او يشء اخر .ال استطيع القول
ملاذا فعلت ذلك ،فهناك اشياء ال اجوبة عنها.
ما اعرفه هو انني منذور لهذه الحال ،وقد
اصبحت متيقنا من هذا االمر .لذلك عيل ان
اخلق من جديد ،فام مر قد مر واصبح من
الزمن ويف الذاكرة ومل تعد له قيمة .اما اليوم
فعلينا امتالك رؤية للمستقبل يك نرى الزمن
االيت وما سنقول فيه.

شأنا الن تقديم الفن فيها شبيه بالقيام بالحج.
من ليلتي االوىل يف بعلبك خرجت منها امريا.

علمني عايص الرحباين ان ال يكون الفن موجها اىل شخص ،بل اىل وطن وشعب.

قسم منها اىل اليابان واالخر بقي معي يف
مرسح البيكاديليل.
■ عملك مع االخوين رحباين ماذا اكسبك
وكيف تخترص اهميته اليوم؟
□ مل اعمل مع االخوين رحباين يك اكون منهام،
بل كنت متعاونا ومشرتكا يف اعاملهام .وقد
منعت اي انسان من التعامل مع اعضاء فرقة
كركال النها مل تكن تحت ادارتهام .اما اذا اردنا
التحدث عن جانب اخر ،فنستطيع تسمية
ذلك الزمن بزمن الرحباين كأهم مرحلة فنية
يف لبنان ،بل االكرث رقيا .اذا كان من دواعي
االبداع التحدث عن االخوين رحباين ،علينا
التحدث عن عايص كانسان عبقري ال يتكرر.
اكتسبت اشياء كثرية منه ،وهي ان ال يكون
الفن موجها اىل شخص ،رئيسا كان او ملكا،
بل اىل وطن وشعب .يف الواقع كان الشاعر
سعيد عقل وراء زرع هذه الفكرة يف االخوين
رحباين و ّيف انا شخصيا يف مرحلة الحقة.
■ ربطتك بالشاعر سعيد عقل عالقة قوية.
مباذا اتسمت؟
□ ما كتبه الشاعر سعيد عقل لفرقة كركال ال
احد يعلم به حتى االن .خزّان من الشعر كتبه
لهذه الفرقة ،وقد تعلمت منه اشياء كثرية
مهمة منها كيف يكون الوصول اىل العظمة،

الن ال احد سيجعلني عظيام اال فني اذا كان
عظيام ،وليس الصحايف الذي سيكتب عني.
هذه الرؤية للحياة زرعها يف داخيل الشاعر
سعيد عقل ،وقد كان يحضني عىل العزلة يك
اعطي فني اكرب قدر ممكن.
■ ماذا يعني وصول اعاملك الفنية اىل شعوب
ال تتقن لغتك؟
□ هذا يعني نجاح كركال .شعوب مختلفة عنا
بلغتها تعرفت من خالل فن كركال اىل الرشق
الراقص والقيم املوجودة فيه ،واىل املوسيقى
واالزياء املستوحاة من الرشق كاجمل بقعة
يف العامل .عندما احمل فني الذي جمعت
فيه الرشق مع الغرب ،من تقاليد وعادات
ومضمون جاميل ،يتفاجأ الناس ببزوغ فن راق
من الرشق.
■ اول عمل قدمته يف بعلبك ،ماذا عنى لك
شخصيا كونك ابن بعلبك؟
□ عشت فرحا كبريا يف تلك الليلة الن ما
قبلها كان حلام ترافقه كلمة يا ليت .بعد
وصويل اىل ما حلمت به رميت هذه الكلمة
وقلت لنفيس ها انا هنا .انه التأكيد عىل
الذات .ادراج بعلبك ح ّملتني مسؤولية كبرية،
مضمونها اىل اي مدى سامتكن من حمل لبنان
وبعلبك النقلهام اىل حضارة العامل .الفنان
الذي يصعد اىل ادراج بعلبك يخرج منها اكرب

مسرح كركال
• لبنان عرب التاريخ 1971
• اليوم وبكرا ومبارح 1972
• غرائب العجائب وعجائب الغرائب 1974
• الخيام السود 1978
• طلقة النور 1980
• حكاية كل زمان 1982
• اصداء 1985
• حلم ليلة رشق 1990
• اليسار ملكة قرطاج 1995
• االندلس املجد الضائع 1997
• بليلة قمر 1999
• الفا ليلة وليلة 2002
• ملحمة نوفمرب مسرية الكرامة 2004
• فرسان القمر 2007
• تلمسان عاصمة الثقافة االسالمية 2008
• زايد والحلم 2008
• اوبرا الضيعة 2009
• ابطال القدر 2012
• كان يا ما كان 2012
• ابحار يف الزمن 2016

□ الخيبات يف ذاتها يك اكرسها واتغلب عليها.
عليك ان تسأل هنا من انت ،كل شخص وفق
قوته وقدرته الذاتية ،فاالستسالم ممنوع،
خصوصا للخيبات .هذه القدرة ال تكون
موجودة اال بالصرب والصمت .زمننا قد تغري
من حال اىل حال ،احيانا نكون فوق الريح
واحيانا اخرى عىل االرض.
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تحت الضوء
"فيلسوف الفريكة" يعود في زمن العصبيات

أمني الريحاني… معاصرنا

ال شك يف ان استعادة ارث هذا الفيلسوف والروايئ والشاعر واملصلح االجتامعي رضورية يف هذا الزمن الصعب الذي يلف
اوطاننا ويهدد بالرشذمة والتفتت واالنغالق وانفالش العصبيات من كل نوع .من هنا تأيت اهمية املبادرة التي قامت بها
"مكتبة لبنان نارشون" اذ اصدرت مجموعة "امني الريحاين :املؤلفات العربية الكاملة" (حواىل  30جزءا) بتقديم وتحقيق
ابن اخيه الربت الريحاين

امني الريحاين.

"ان الوحدة املؤسسة عىل القومية هي
وحدة مقدسة ،فاوصيكم بها ،واعلموا
ان ال خالص لالقليات اال بامتزاجهم
واالكرثيات امتزاجا عقليا ادبيا روحيا،
فتصبح البالد ال اكرثيات فيها وال اقليات".
ماذا لو عاد صاحب هذه الجملة التي
اعترب احد املنظرين االوائل للقومية
العربية اىل ديارنا اليوم ورأى ما حل
بالعامل العريب من شامله اىل جنوبه؟ ماذا
لو عاد امني الريحاين ( 1876ـ ،)1940
فيلسوف الفريكة الرؤيوي الذي ادرك
باكرا خطر التعصب الديني والعرقي
عىل تقدّ م املجتمعات العربية ورقيها؟
ها هو يعود الينا باعامله التي عربت
زمنها لتسترشف حارضنا ورمبا مستقبلنا.
ال شك يف ان استعادة ارث هذا
الفيلسوف والروايئ والشاعر واملصلح
االجتامعي رضورية اكرث من اي وقت
مىض .لكن كيف منلك ان نحيط بهذا
الكاتب املوسوعي الذي كان رائدا يف
اكرث من حقل فكري وابداعي ونال
القابا كثرية؟ هو الذي قال عنه الكاتب
واالكادميي املرصي زيك نجيب محمود
( 1905ـ  )1993بانه "كان لالمة العربية
ما كان طاغور البناء الهند ،رسوال
بني االنسان والطبيعة ،وبني االنسان
واالنسان ،وبني االنسان والله" ،وهو
الذي وصفته صحيفة "اوبزرفر" بانه اول
من اعطى كتبا باالنكليزية عن البالد
العربية والرشق االدىن ،وهو املؤسس
ملا سمي االدب االمرييك العريب .اضف
اىل ذلك انه كان احد اوائل املنظرين
للقومية العربية ،واحد رواد الحداثة

الروائية الذين ع ّبدوا الطريق لوالدة
النهضة الفكرية العربية.
ابن الفريكة الذي امىض حياته متنقال بني
بلدته ،وموطنه الثاين نيويورك ،يعترب من
ابرز وجوه شعراء املهجر الذين هاجروا
اىل االمريكيتني بني االعوام  1870و،1900
وساهموا من موقعهم هناك يف قطار
العرصنة والتحديث والنهضة العربية.
عىل رأس هذه الالئحة التي ضمت ايضا
جربان خليل جربان وميخائيل نعيمة،
جاء امني الريحاين بثقافته املوسوعية
والشمولية شأنه يف ذلك شأن وجوه
ادباء التنوير االورويب .اتخذ الريحاين
من كتابة الرواية والشعر والفلسفة
واملذكرات وادب الرحلة وسيلة لرتسيخ
مرشوعه الفكري الذي قام عىل اقانيم
ثابتة :الحوار بني الرشق والغرب مع
تصويب الشوائب يف كال البقعتني،
والدعوة اىل نبذ التطرف والتعصب
الديني والعرقي الذي هو علة العلل
يف العامل العريب ،واملناداة بالعلامنية
والدميوقراطية السياسية التي ال ميكن
ان تستوي من دون الحرية الدينية
واالجتامعية ،واالشارة باكرا اىل الخطر
الصهيوين املحدق بعاملنا العريب.
صحيح ان امني الريحاين كان ايضا ابن
الحضارة الغربية بادبها ومراجعها،
واتخذها قدوة يف ما يخص التطور
والتقدم العلمي والتقني ،اال ان ذلك
مل يجعله مسلوبا بهذا االرث ،عاجزا
والتعمق فيها .بل
عن رؤية مشكالته
ّ
انه ّ
حذر من االفراط يف املادية والفساد
السيايس والتفاوت االجتامعي يف تلك
املجتمعات .ميكن القول ان الريحاين
كان من اوائل الكتّاب العرب الذين
حاولوا تجسري الهوة بني الرشق والغرب،
خصوصا من خالل التبادل الثقايف
واالنتاج الفكري .هكذا ،ترجم رباعيات
ايب العالء املعري اىل االنكليزية ،وكان
رحالة يقدّ م رسدية مضادة الدب
اول ّ
منمطا وسائدا يف
املسترشقني الذي كان ّ
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش وصوال
اىل القرن العرشين .اذ انجز كتبا

نقطة على السطر

هل لإلبداع دو ٌر اجتماعي؟
يف الستينات والسبعينات ،بلغ الوعي السيايس اوجه يف بريوت ،واحتلت فكرة االدب
امللتزم والفن الهادف صدارة املشهد االعالمي والثقايف .كان جان بول سارتر ايقونة
املرحلة ،وشيخ طريقتها ،تحديدا عرب كتابه "ما االدب؟" الذي ترجم مرارا اىل لغة
الضاد ...وايضا من خالل الصورة الرائجة للفيلسوف الوجودي وهو يخطب يف املصنع
امام حشود العامل ،او يبيع بنفسه اعداد جريدة "لومانيتيه" للعابرين يف حي سان
وتغي مزاجها :شهدنا ردود فعل قاسية عىل
تغيت املرحلة ّ
جرمان البارييس العريق .ثم ّ
"الجدانوفية" (نسبة اىل اندراي جدانوف املنظر السوفيايت القائل بغائية االبداع) ،وكل
ما ميت اىل االيديولوجيا بصلة ُنبذت بشدة .بالتزامن مع الطروحات الغربية الجديدة
وتبدّل امل َوض السائدة هناك ،صار "االسلوب" هو االولوية والخطاب الفكري مرذوال.
اخذ النقاد يرددون كالببغاوات جملة شهرية للسيناميئ الربيطاين الفرد هتشكوك خارج
سياقها" :ما رسالة الفيلم؟ انا ال احمل رسائل ،اذهبوا اىل ساعي الربيد".
هكذا صارت الجامليات غاية يف ذاتها .اما الهم االجتامعي ،الوطني ،االخالقي،
واملشاغل الفكرية واالنسانية ،فباتت "تثقل" عىل االبداع ،و"تستعبده" ،وتقحم عليه
"عنارص دخيلة" ،و"تح ّوره عن غايته االوىل اي املتعة الجاملية"! انترصت مقولة "الفن
للفن" اذا ،عىل مقولة "الفن امللتزم".
اليوم مع نرش كتابات غري معروفة بالعربية المني الريحاين يف بريوت واعادة اكتشاف
اعامله املعروفة ،نستعيد االفكار التنويرية واالصالحية التي ّبش بها هذا "املصلح
االجتامعي" بحسب التصنيف السائد يف عرصه ،ونكتشف كم انها راهنة ،وكم نحن يف
حاجة اىل االستنارة بها يف هذه املرحلة القامتة من تاريخنا.
نعم "فيلسوف الفريكة" ،الكاتب النهضوي الذي يعترب من اقانيم االدب اللبناين ،كان
معنيا باالصالح ،بقدر ما هو معني باالدب كحرفة ،وكصنعة جاملية وتنميق اسلويب.
هل يقلل ذلك من قيمته اليوم ،أم يزيده راهنية وحضورا؟
يف اعتقادنا ان املرحلة التي نعيش ،وهي مرحلة بحث عن يقني ،واعادة تأكيد
الثوابت الوطنية واالنسانية ،تتطلب اعادة اعتبار اىل الهم امللتزم ،والهم االصالحي
يف الفن والكتابة والفكر ...طبعا ال ميكن ان يكون ذلك عىل حساب املستوى التقني
واالسلويب ...ومل يعد الجمهور يتنازل عن املستوى الجاميل ،مكتفيا بالعظة االخالقية
والوطنية .وحده الفن الجميل ،واالدب الناضج ابداعيا ،يف وسعهام احتضان االفكار
النبيلة وخدمة القضايا الكربى.
انطالقا من العالقة املتوازنة بني الشكل واملضمون ،بني الجامل والفكر ،بني االحساس
واملوقف ،ميكننا اليوم ان نصالح "الفن" مع "القضية" ،وان نرتك لالبداع ان يستعيد
دوره االجتامعي واالخالقي يف مقاومة التخلف والتعصب والوحشية والظلم والقمع
واالستغالل ،ويف التشجيع عىل قيام مجتمع راق وعادل وسلمي وتعددي يحرتم القيم
االنسانية والحرية واالختالف.
نقع اليوم يف بريوت عىل تجارب كثرية ،لدى الجيلني املخرضم والجديد ،تحمل تلك
الهموم "االصالحية" (يك نعود اىل الريحاين) ،او التوعوية .كثرية هي الكتب واالفالم
واالغنيات واالعامل البرصية واملشهدية التي تنخرط يف الرصاع االجتامعي والسيايس.
نتناول يف هذا العدد  -عىل سبيل املثال  -مرسحية سحر عساف عن آفة "االتجار
بالبرش" انطالقا من شهادات حقيقية ممرسحة للضحايا .وال ميكن الحد ان يتهم هذه
املخرجة الشابة التي متيزت يف املوسم املايض مبرسحية "امللك لري" لشكسبري انها تجايف
الثوابت الجاملية واملهارات االسلوبية.
سمير مراد
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باالنكليزية والعربية عن رحالته اىل
البالد العربية والرشق االدىن من بينها
"ملوك العرب" ( ،)1924و"تاريخ نجد
الحديث" ( ،)1927و"النكبات" ()1928
و"ابن سعود وشعبه وبالده" و"حول
الشواطئ العربية والقمم العربية
والصحراء" ( ،)1930و"املغرب االقىص"
( ...)1939مقدما فيها توصيفا موضوعيا
وعلميا وتحليليا لهذه املنطقة من وجهة
عربية.
واذا كان الريحاين انتقد املادية التي تسود
املجتمعات الغربية املأخوذة مبوجة
التصنيع والتطور ،فانه توقف مليا عند
العامل العريب ،مق ّلبا يف مؤلفاته الكثرية،
املآزق التي تواجه سري مجتمعاته نحو
الحرية والعدالة والدميوقراطية والتقدّ م.
وبني رشق وغرب ،خلص اىل انه "ح ّبذا
الرشقيون والغربيون لو اخذ بعضهم عن
بعض مام هو جميل يف اديانهم ،صحيح
يف عاداتهم ،سام يف فنونهم ،عادل يف
احكامهم ورشائعهم ،سليم يف اخالقهم.
ان خالصة الصحيح السليم من ثقاف ِة
والغرب ممزوجة موحدة امنا
الرشقِ
ِ
هي الدواء الوحيد المراض هذا الزمان
الدينية واالجتامعية والسياسية .فالغريب
عندئذ يعود اىل الله ،والرشقي يرفع عن
الله بعض اثقاله".
لقد رأى الريحاين ان علة العلل يف العامل
العريب هو التعصب ال الدين يف ذاته.
ولعل روايته "كتاب خالد" ()1911

دعا الى العلمانية
والحرية السياسية واالنفتاح
على االخر ،واضعا االنسان
فوق كل اعتبار
ناضل ضد االحتالل العثماني
واالنتداب الفرنسي،
ونبّه باكرا الى املطامع
الصهيونية في املنطقة

التي تعترب اول رواية لكاتب عريب -
امرييك باللغة االنكليزية (ترجمت اىل
العربية عام  ،)1986تحمل الخطوط
العريضة واالساسية يف فكر الريحاين.
علام انها ايضا الهمت "نبي" جربان
خليل جربان ،و"مرداد" مليخائيل نعيمة،
وكانت من االعامل الطليعية يف االدب
العريب الحديث .تندرج الروايات الثالث
ضمن مثلث "االدب الرؤيوي اللبناين"،
وقد ارست مدرسة يف االدب اللبناين يف
القرن العرشين .عرب البطل خالد (مثل
"نبي" جربان) الفتى اللبناين املتحدر من
مدينة بعلبك والذي يضطر اىل الهجرة
اىل امريكا ،قدّ م لنا الريحاين خالصة فكره
املبني عىل انسانية االنسان التي تعلو

اوسمة ومتحف
خالل حياته ،حظي امني الريحاين بعدد من االوسمة والتكرميات من كبار الشخصيات
السياسية والديبلوماسية .منح وسام االستحقاق اللبناين االول املذهب عام ،1940
ووسام املعارف االول االيراين عام  ،1940ووسام املعارف االول املغريب عام .1940
اقيم له متثال يف قاعة االعالم يف "مركز باكارد الدويل" يف جامعة تافتس يف والية
ماساتشوستس يف الواليات املتحدة .عام  1953افتتح شقيقه الربت "متحف امني
الريحاين" يف الفريكة تخليدا لذكراه.

عىل كل الفوارق الدينية والعرقية،
والثقافية ،داعيا اىل تنقية الرتاث الديني
من كل ما علق به من تعصب وتط ّرف
ورفض لالخر ،ومناديا بالوحدة العربية
ملجابهة االخطار واملطامع االجنبية ،مع
االخذ مبنجزات الغرب التقنية .خ ّيط
الريحاين كل ذلك ضمن قامشة رسد
متامسكة ونسيج روايئ طريف ومشوق
وساخر ،تخللته تقنية تعدد االصوات
الروائية ...عنارص تضعه يف قلب الحداثة
الروائية العربية.
طبعا ،ال تستقيم اي وحدة عربية من
دون الجهوزية ملقاومة االستعامر الذي
يعمل جاهدا عىل تفيتت املنطقة من
اجل السيطرة عليها وعىل ثرواتها.
انطالقا من ذلك ،كان الريحاين ايضا
مناضال سياسيا نشط يف دوائر صنع القرار
عامليا وعربيا .منذ الحرب العاملية االوىل،
نشط يف "اللجنة السورية اللبنانية" ضد
االستعامر العثامين .يف عام  1918شارك
يف مؤمتر اقيم يف واشنطن من اجل الحد
من التس ّلح .خالل االنتداب الفرنيس عىل
لبنان قدم الكثري من املحارضات يف امريكا
حول القضايا العربية ،مطالبا باستقالل
لبنان ،ما حدا بالسلطات الفرنسية اىل
نفيه اىل العراق عام  ،1934ومل يعد اال
بعد ضغط كبري مارسته الجاليات العربية
يف املهاجر .طبعا ،تي ّقن الريحاين اىل
نيات ارسائيل االستعامرية والتوسعية،
فانشغل بني االعوام بني  1927و1939
يف تنظيم محارضات يف الواليات املتحدة،
من ّبها اىل النيات الصهيونية بازاء املنطقة
العربية.
عرب االنخراط السيايس والنضايل املبارش،
او عرب تنظيم املحارضات ،وتأليف اكرث
من ستني كتابا (بالعربية واالنكليزية)،
ترك امني الريحاين ارثا وكنزا مثينا تستنري
به ليس فقط االجيال الحالية ،بل االجيال
االتية بوصفها بوصلة ملا ينبغي القيام
به من اجل النهوض من هذه الكبوة
العربية التي طال امدها.
س .م
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على الخشبة
سمير مراد

ممثالت ّ
يجسدن شهادات ضحايا اإلتجار بالبشر

رضوري ،فالناس يريدون ان يفهموا اكرث ماذا
حدث ،وكيف حدث؟ ثم ان النص يتطور تصاعديا
بعد كل عرض .بعد العرض االول يف الجامعة
االمريكية يف بريوت ،مثال اضفت املقابلة التي
اجريتها مع الفتاة التي جاءت وزارتني بعده.
انذاك مل اكن استعمل يف العرض اال املقابالت
التي كانت قد اجريت معهن يف السابق .بطبيعة
االحوال يتطور النص تصاعديا ،وكل عرض يضيف
اليه اكرث ،وكل معلومة جديدة تضيف اليه.

سحر عساف تو ّثق مسرحيًا املأساة االجتماعية

الشهر املايض قدمت استاذة املرسح يف الجامعة االمريكية يف بريوت املمثلة واملخرجة
سحر عساف واحدة من اهم مرسحياتها "ال طلب ال عرض" .املرسحية تتناول احدى
اكرث القضايا اثارة للجدل عرفها الوسط اللبناين املحيل
تروي مرسحية سحر عساف قصة اكرث من 75
الجئة سورية اجربن عىل مامرسة الدعارة يف ملهى
"يش موريس" وملهى "سيلفر" .حيك الكثري عن
القضية ،واجريت مقابالت مع الفتيات ،حتى انه
اجريت مقابلة مع عامد ريحاوي الذي اظهرت
التحقيقات واملقابالت مع الفتيات انه احتجزهن،
وكان يرغمهن عىل مامرسة تلك االفعال التي
يعاقب عليها القانون.
تعيد عساف تناول القضية عرب عمل فني
مرسحي ،لكن عىل طريقة "املرسح الوثائقي".
لجأت هذه املرة اىل اسلوب رمبا يجري توظيفه
للمرة االوىل يف املرسح اللبناين ،وهي تقنية
مأخوذة عن املرسحية الربيطانية "الييك باليث".
تقوم عىل اسلوب املرسح الحكايئ ،فتوثق ما
حدث مع الفتيات عرب رواية ترسدها اربع منهن.
تحيك الفتيات (املمثالت سريينا الشامي وجويس
ابوجودة ونزهة حرب ودانا ميخائيل) ما جرى
معهن بالتفاصيل اليومية الحقيقية والقاسية .تأيت
اعامل من هذا النوع لتعيد البوصلة اىل املرسح
اللبناين ،بعيدا من التسلوية التي ارتكز اليها خالل
السنوات الفائتة .عىل ان تجول املرسحية قريبا
عىل مناطق وفضاءات لبنانية عدة .هنا مقابلة
مع سحر عساف حول هذه التجربة:
■ ملاذا اخرتت هذه القضية؟
□ اخرتت هذه القضية النها مستني قبل اي يشء
آخر .هناك قضايا تحدث يوميا وامور كبرية تؤثر
يف الرأي العام ،وقد ال تعني لنا شيئا كافراد .لكن
هذه القضية مستني كثريا من الداخل .شعرت
بانني معنية مبا حدث مع هؤالء الفتيات ،لذلك
وجدتني منفعلة جدا بكل ما عرفته بداية .احاول
يف املرسحية ان اروي ما حدث .انها طريقتي
الخاصة يف رواية القصة وايصالها اىل الناس ،واىل
الجمهور املتلقي .مل اكن اعرف كيف سيكون

العمل املرسحي عندما بدأت البحث والكتابة.
رمبا يف تلك اللحظة مل اكن افكر يف العمل كعرض
مرسحي .كنت افكر يف انني اريد ان اقول الفكرة،
ان اتحدث عنها ،ان اوصلها .لذلك وجدتني اعمل
عليها.
■ كيف كانت خطة العمل التي ارتكزت اليها؟
ابحاث ،دراساتن ام جهد شخيص فحسب؟
□ كانت مزيجا من هذا وذاك .بدأت منذ
كانون االول املايض الفائت العمل عىل الفكرة،
فاعتمدت بداية عىل مقابالت سجلت ملوقع
"التحري" مع الصحافية ساندي عيىس (كشفت
شبكة الدعارة) .كانت هذه املقابالت قد اجرتها
الصحافية مع بعض الالجئات السوريات اللوايت
نجني من امللهيني (يش موريس وسيلفر) .بعد
ذلك تواصلت مع جمعية "كفى" املعنية بالدفاع
عن املرأة ،وقرأت دراسة اعدتها غادة جبور
مسؤولة قسم االتجار بالنساء يف الجمعية تحمل
عنوان "ما يقوله مشرتو الجنس الذكور" .من
جهة اخرى قرأت ودرست نص االتهام الصادر
(يف  28ترشين الثاين  )2016يف حق املتهمني يف
هذه القضية .تضاف اىل كل ذلك مقابالت مع
مصطفى بدران ،وهو الضابط الذي اتخذ قرار
اقتحام بيوت الدعارة تلك .كل هذا كان البداية.
الحقا وخالل احد العروض للمرسحية ،اقرتبت
مني احدى الفتيات وعرفت منها انها واحدة
من الناجيات من ذلك الجحيم ،هي كانت
قد عرفت عن العرض من الفايسبوك واتت
ملشاهدته .جلست معها وظللنا نتحدث قرابة
ساعتني .اكدت يل بان كل ما قيل يف املرسحية
حقيقي مئة يف املئة .ال بل اضافت الكثري اىل
املعلومات التي كنت املكها ،واىل البحث الذي
اجريته ،خصوصا وانها تعرضت شخصيا الجزاء
من ذلك العذاب.

■ هل تجدين ان ما حدث كان جرمية كربى؟
هل يستحق االمر كل هذه الضجة االعالمية
املثارة حوله؟
□ االمر كبري للغاية .ان تحتجز اكرث من  75فتاة،
ويتم اجبارهن عىل مامرسة الدعارة .كان يدخل
اىل الفتاة يف امللهيني اكرث من  10اشخاص يوميا.
كن يجربن عىل "تسلية" هؤالء الرجال بالطريقة
التي يجدها الزبون مناسبة .كن يرضبن ويجلدن
ويتم عقابهن بافظع الطرق ما مل يرض الزبون
عنهن .هذه اكرب من مجرد جرمية عادية .كان
الريحاوي مثال يرضب هؤالء الفتيات بوحشية،
حتى انه كان يسمي كل طريقة من طرق
التعذيب باسم .من "باص الضيعة" اىل سواها
من االسامء التي اطلقها ويطلقها عىل وسائل
التعذيب للفتاة التي تخالف ما يطلبه منها
سواء هو او الزبون .ما روته الفتيات كان مؤملا
للغاية ،وهو بالتأكيد يستحق الضجة املثارة
حوله ،فكيف ال نتحدث عن امر مامثل؟ كان
هذا الرجل (تقصد الريحاوي) يكسب املاليني من
الفتيات اسبوعيا وشهريا .كان يجربهن مثال عىل
ان يقمن عالقات مع اكرث من عرشة رجال يوميا،
فضال عن نقلهن بشكل دائم بني امللهيني يك ال
ميل الزبون منهن ومن اجل تغيري الوجوه بحسب
ما قالت الفتيات.
■ توقفت عند الزبون باعتباره الجزء االكرب من
هذه املعادلة ،فاعطيته اسم املرسحية "ال طلب ال
عرض" .هل يعترب الزبون رشيكا يف الجرمية هنا؟
□ نعم الزبون هو الجزء االسايس من املعادلة.
اذا مل يكن هناك طلب ،لن يكون هناك عرض
يف املطلق .تصور معي لو ان هناك تجارة من
نوع معني ،وهذه التجارة مل تجد مشرتيا لها،
بالتايل بعد مدة من الزمن ستختفي من الوجود.
هنا يف هذه الحالة ،الزبون هو من يؤمن البقاء
لهذا النوع من الشبكات .ويا لالسف ليس هناك
من رادع مينع الزبون من القيام بذلك .مثال
يف حال القبض عليه متلبسا مبامرسة الدعارة،
يخىل سبيله ،فيام يتم القبض عىل الفتيات

سحر عساف.

ومن يعمل معهن .الزبون هو من يؤمن املال
الستمرار هذه التجارة .الزبون هو من يجعل
هذه التجارة ممكنة عرب تأمينه بشكل او بآخر
املال املحتاج اىل استمرارها .بالتايل الزبون رشيك
اسايس يف هذه الجرمية .الرجل الذي يرىض عىل
نفسه ان يدفع ماال يف مقابل رشاء الخدمات
الجنسية رشيك يف هذه الجرمية .من هنا كان
من الطبيعي ان يكون عنوان املرسحية "ال طلب
ال عرض" ،مركزين عىل انه يف حال انتفى الطلب،
ينتفي بالتايل العرض.
■ ماذا عن التقنية املستخدمة يف املرسحية؟
ثم هل ترين النص جامدا يف هذا النوع من
املرسحيات؟ هل يتطور؟

مشهد من املرسحية.

تقنية جمالية خاصة
باملسرح الوثائقي الهداف
تربوية واجتماعية
□ التقنية املستخدمة تعلمتها يف لندن مع
املرسحية الربيطانية "الييك باليث" .ستشاهد
املمثالت عىل املرسح يضعن "االيرفون" (سامعات
االذن) ويستمعن اىل افادات الضحايا ،وينقلنها
اىل املشاهدين بالطريقة واللهجة نفسيهام .عادة
ييل العرض نقاش مع غادة جبور الن ذلك امر

■ هل هناك عروض جديدة للمرسحية ،خصوصا
وان العرضني السابقني كانا ليوم واحد فقط؟
□ نعم هي عروض ليوم واحد فقط .سنظل
نعرض املرسحية طاملا ان هذه القضية ال تزال
موجودة يف املحاكم ،وكلام تسنح يل فرصة
ساعرضها ،الن هذا املوضوع يجب ان ال ميوت،
بل يجب ان يظل ويبقى ويحىك عنه بشكل
دائم .كان آخر عرض مثال (يف "مرسح املدينة"
الشهر املايض) قد اقيم الن القضية كان سيصدر
فيها قرار من املحكمة .كام ارشت سيظل العرض
يقدم ويقدم للحديث اكرث عام حدث الولئك
الفتيات يك ال يتم التغايض عن االمر ،والتعامل
مع املوضوع بتجاهل كام حدث يف الكثري من
القضايا .الريحاوي مثال تم اخراجه من السجن،
ويحاول التملص مام قام به عرب االدعاء بانه
"مسهل للدعارة" (وهذه عقوبتها صغرية نسبيا،
اي بني  6اشهر اىل سنة) فيام يحاول بكل الطرق
الهروب من تهمة االتجار بالبرش (تصل عقوبتها
اىل  10سنوات تقريبا) .لذلك يجب الحديث عن
هذا املوضوع كثريا ،يك ال يهرب احد من القانون،
ورمبا يك ال يتكرر ذلك مع فتيات اخريات .اما
لناحية اماكن العرض ،فيمكن ان نعرض يف
اي مكان مناسب .العرض صغري ال يحتاج اىل
مكان واسع .كام ان كلفته متواضعة .لذلك من
املمكن نقله واقامته يف عدد من املناطق ،كام
ميكن استمرار العرض اكرث من يوم .صحيح انه
منهك للممثالت ،اذ ميكن مالحظة ان غالبيتهن
يخرجن منهكات نفسيا وجسديا من عرض مامثل
متعب جدا عىل املستوى النفيس ،لكن بعد هذه
التجربة اصبح لدينا عدد من املمثالت البديالت
او االصيالت ميكنهن تأدية الدور بسهولة .لذلك،
فان امكان العرض الكرث من يوم قائم ايضا.
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كتاب الشهر
نهضتنا المقبلة تقوم على التنمية أو ال تكون

عول عليه ،واإلستثمار في اإلنسان
اإلقتصاد الريعي ال ُي ّ

جهد ضخم يف البحث والتنقيب والتمحيص بذله عبد الحسن الحسيني يف كتابه
«التعليم والعلوم يف مواجهة تحديات التنمية واسواق العمل» .يطرح الباحث
مجموعة من االسئلة واالشكاليات تتعلق بالتنمية والبطالة ،واسواق العمل
والتعليم ،والبحث واالبتكار واالقتصاد وعالقته الوطيدة بالتعليم ،ليخلص اىل
مقرتحات تخرجنا من واقعنا املأزوم اقتصاديا واجتامعيا
عام  ،1923طرحت مجلة «الهالل» املرصية
الشهرية مجموعة من االسئلة عىل عدد من
مفكري تلك املرحلة ومثقفيها وادبائها ،ابرزهم
ميخائيل نعيمة وجربان خليل جربان وطه
حسني ...متحورت تلك االسئلة حول النهضة
ترسخها يف الرتبة العربية اكان
العربية ومدى ّ
يف االدب او الفن او السياسة او االجتامع.
املفاجئ ان اجوبة هؤالء اتت متشابهة حول
اهمية ّ
ترشب الثقافة العربية مكتسبات
الحداثة الغربية مع هضمها وتكييفها
وتطعيمها يف الرتبة العربية ،لالنطالق اىل
متأصال يف
مستقبل حيث تكون الحداثة مك ّونا ّ
املنطقة ،ال عنرصا دخيال يلفظه الجسم العريب
عند اول استحقاق .الغريب كانت اجابة
صاحب «االجنحة املتكرسة» الذي قال ان
«الغربيني كانوا يف املايض يتناولون ما نطبخه،
فيمضغونه ويبتلعونه محولني الصالح منه اىل
كيانهم الغريب .اما الرشقيون يف الوقت الحايل،
فيتناولون ما يطبخه الغربيون ويبتلعونه،
لكنه ال يتح ّول اىل كيانهم الرشقي بل يح ّولهم
اىل شبه غربيني .وهي حالة اخشاها وات ّربم
منها.»...
ما اشبه االمس باليوم!
هذا االقتباس يرد يف مقدمة الكتاب الجديد
الذي اصدره الباحث واالكادميي عبد الحسن
الحسيني عن «الدار العربية للعلوم ـ نارشون».
نحن امام جهد ضخم يف البحث والتنقيب
والتمحيص مت ّثل يف كتاب يناهز الخمسمئة
صفحة ،حمل عنوان «التعليم والعلوم يف
مواجهة تحديات التنمية واسواق العمل»،

وقدّم له االب الربوفسور جورج حبيقة رئيس
جامعة الروح القدس يف الكسليك.
قبل عقود ،وضع جربان خليل جربان يده عىل
مكمن العطب ،مقدّما وصفا دقيقا ينطبق عىل
عاملنا العريب يف الزمن الراهن ،داعيا اىل هضم
املعارف والعلوم الغربية وتأصيلها يك يستطيع
العامل العريب االنتقال اىل ابتكار املعرفة وعدم
االكتفاء باستهالكها وتلقيها فقط .وحدها
هذه املعرفة تعد خشبة الخالص لعدد من
املآزق السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والرتبوية التي تواجه املنطقة اليوم.
ينطلق الباحث من هذه االشكالية ،مقاربا
باالرقام واالحصاءات التي اخذها من
منظامت ومؤسسات دولية (صندوق النقد
الدويل ،البنك الدويل ،االونيسكو ،منظمة
التجارة العاملية ،االمم املتحدة) واستطالعات
ميدانية وكتب ومراجع كثرية ،مجموعة من
االسئلة واالشكاليات التي تتعلق بالتنمية،
والبطالة ،واسواق العمل ،والتعليم ،والبحث
واالبتكار ،واالقتصاد العريب وعالقته الوطيدة
بالتعليم ،بل قل غياب هذه الصلة بينهام،
ما يع ّد العطب االبرز يف املنظومة التعليمية
االقتصادية.
مل يكتف املؤلف بكتاب يقدّم اشكاليات
عامة تخص مختلف البلدان العربية ،بل افرد
لكل بلد عريب فصال ،انطالقا من خصوصية
كل تجربة عىل حدة ،مع ايفائها حقها يف
التمحيص والتشخيص واجرتاح الحلول .عليه،
فهذا الكتاب رضوري يف كل مكتبة مهتم
ومط ّلع وقارئ ،الن االشكاليات التي طرحها
املؤلف ال يبدو انها يف طريقها اىل الحل يف

املستقبل القريب ،نظرا اىل قصور النظرة
الحكومية بازاء تشخيص الراهن وحاجاته
وثغره عىل الصعد املختلفة .هذا الكتاب هو
ايضا قنديل تستنري منه الحكومات التي تحمل
هم التنمية بابعاده البرشية واالقتصادية
فعال ّ
والرتبوية واالجتامعية.
ونظرا اىل تش ّعب هذا الكتاب وغناه
وضخامته ،سرنكز يف هذه املراجعة عىل نظرة
الكاتب اىل التجربة اللبنانية ،وتقييمها ،ورصد
ثغرها وهنّاتها والحلول التي اقرتحها للنهوض
من الواقع املأزوم.
يف البدء يشري الكاتب اىل ان التنمية البرشية
اليوم مل تعد تقترص عىل تأمني الحاجات
االساسية للمجتمع كالخدمات الصحية
والتعليمية ومسائل االسكان وغريها .كام ان
التنمية االقتصادية مل تعد تقترص عىل مسائل
االستثامر وزيادة الدخل الوطني والفردي
وتوسيع اسواق العمل ...صار دورهام
مركزا عىل االنسان بوصفه مصدر االستثامر
املضمون عىل االمد الطويل .هذا الرتكيز
يتمظهر يف تزويد املواطن العدة املعرفية
الرضورية واملعارف واملهارات الالزمة باعتباره
محرك االبتكار واالبداع ،ومح ّفزا لتطوير
البناء واالستثامر ،ومن خاللهام زيادة الدخل
واالنتاج .امر سيسمح مبواجهة العديد من
التحديات عىل صعيد الفقر واالمية والصحة...
يوضح املؤلف هنا ان النمو االقتصادي الذي
حققته بعض الدول ،مل يساهم يف تقليص
معدالت البطالة ،الن القسم االكرب منه ذهب
اىل الطبقة الغنية ال اىل الطبقة الوسطى
والفقرية .يروح يعدد ابرز االسباب الكامنة
وراء ذلك ،اولها غياب اآلليات الفعالة التي
تتيح توطني املعرفة وتعزيز فرص االستثامر،
وقصور منظومة التعليم يف تزويد الخريجني
املهارات واملعارف ذات القيمة املضافة
املتوافقة مع حاجات سوق العمل ،باالضافة
اىل ضمور دور البحث واالبتكار يف التنمية،

ومن خاللها توسيع مجاالت االستثامر.
فعملية التنمية ال تعني زيادة معدالت النمو
االقتصادي ،بل االستثامر يف االنسان وتحرير
طاقاته لبناء مجتمع املعرفة الذي سيش ّكل
نبعا ال ينضب من االبتكارات واالخرتاعات،
وبالتايل النمو االقتصادي الحقيقي.
يف البداية ،يتوقف الباحث عند نسبة البطالة
تسجل معدالت
يف العامل العريب .يف لبنان مثالّ ،
البطالة نسبة مقلقة فعال تستدعي دق ناقوس
الخطر ،اذ تصل اىل  %34يف صفوف الشباب،
من بينهم  %18من النساء .هذا الوضع العائد
اىل النقص يف فرص العمل وضمور عمليات
االستثامر واضطراب الوضع السيايس وغالء
كلفة العيش ،دفع كثريين اىل الهجرة ،خصوصا
اصحاب الشهادات الجامعية .اذ تشري نرشة
«بنك بيبلوس» ( )2014اىل ان  %63من االرس
اللبنانية ،لديها مهاجر واحد عىل االقل .املحزن
ان بني هؤالء املهاجرين نسبة كبرية من حملة
الشهادات يف مجاالت الهندسة والتكنولوجيا
والعلوم ،اي «ممن يقع عىل عاتقهم بناء
اقتصاد املعرفة وتطوير الصناعة».
ييضء املؤلف هنا عىل الخطورة املتمثلة
يف ان ما يوازي نصف هؤالء املهاجرين ،ال
يعودون اىل اوطانهم ابدا ،ما يحرم لبنان عىل
االمد البعيد من ادمغته وفرص منوه وتطوره
العلمي واالقتصادي .يرى الحسيني انه رغم
تقدم النظام التعليمي يف لبنان وتخريجه
افواجا كبرية من حاميل الشهادات ،فقد حدث
تح ّول منذ عام  1997يف سوق العمل .اذ مل
يعد الرتكيز عىل القطاع الزراعي والصناعي،
بل تح ّول اىل قطاع الخدمات واىل نشاطات
ذات انتاجية متدنية ال تحتاج اىل شهادات
مثل تجارة الجملة واملف ّرق والتجزئة ،وصيانة
املحركات ،والنقل ،والتخزين واالنشطة
العقارية والضيافة واالستقبال واملطاعم.
وقد جاءت نتائج االستطالع خالل االعوام
 2004و ،2009لتشري اىل ان املساهمة االبرز
يف صايف الوظائف املستحدثة جاءت من
خالل قطاع التجارة ( ،)%61والخدمات
( )%33واالنشاءات ( .)%10يف املقابل،
سجلت قطاعات ذات انتاجية عالية تحتاج
ّ
اىل شهادات عالية كتكنولوجيا املعلومات

غالف الكتاب.

تسجّ ل معدالت البطالة
في لبنان %34
بني صفوف الشباب

واالتصاالت واالنشطة املالية والتأمني وغريها،
تراجعا يف عدد الوظائف املستحدثة.
يفرد الباحث فصال خاصا بالبحوث العلمية
واالبتكار يف العامل العريب .نظرا اىل اهمية
البحوث ودورها يف تعزيز االقتصاد وزيادة
معدالت النمو ،وضعت دول غربية عدة
خططا امنائية تقوم عىل التقدم العلمي.
لكن الباحث يبدو متشامئا عند تفنيد الوضع
يف العام العريب ،حيث يجب عىل «الدول
العربية تبني مناذج جديدة يف التنمية قامئة
عىل البحث والتطوير ،يكون عامدها التعليم
العايل وانشطته ،ما يجعله مساهام يف
عمليات التنمية الشاملة واملستدامة ومحفزا
لالستثامر وتوسيع اسواق العمل» .يتوقف
عند تقرير االونيسكو ( )2005الذي اشار اىل
ان الدول العربية «فقدت عنرص املزاحمة

يف موضوع البحث العلمي» السباب عدة،
ابرزها تحميل الباحثني نشاطا تعليميا كبريا،
وهجرة الكفايات والباحثني ،وعدم مساهمة
القطاع الخاص يف عمليات البحث والتطوير...
بالتايل ،ادى ذلك اىل ضمور االنتاج العلمي
يف العامل العريب .ورغم ان الكاتب يشري اىل
ان لبنان كان سباقا يف بناء مؤسسات التعليم
العايل يف اواخر القرن التاسع عرش ،وتأسيس
املجلس الوطني للبحوث العلمية يف بداية
الستينيات ،اال ان اداء هذه املؤسسات شهد
عرثات كثرية اكان بسبب الحرب او بسبب
هجرة العلامء واالساتذة عىل اثر غياب الفرص
يف مؤسسات الوطن .مع ذلك يشري اىل متيز
واضح للبنانيني يف علوم الطب الذي ش ّكل
 %68من مجمل االنتاج البحثي يف لبنان .يرى
انه رغم املوارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع
بها الدول العربية ،اال ان «عدم توفري بيئة
اكادميية وعلمية اقتصادية مالمئة ،ح ّد من
قدرة شعوبها عىل تعزيز عمليات االبتكار
واالبداع وزيادة معدالت النمو يف بلدانهم»،
خصوصا وان املواهب والقدرات الذهنية التي
يتمتع بها املواطنون ال تقل اهمية عن سكان
الدول املتقدمة.
ويالحظ عبد الحسن الحسيني ،اخريا ،ان
االقتصاد الريعي واالقتصاد املرتكز عىل قطاع
السياحة والخدمات والعقارات واملصارف،
ليس مستقرا وال ميكن التعويل عليه النه رهن
املناخ السيايس داخليا ،كام هو ايضا رهن
سياسات الدول تجاه لبنان .وعليه يرى ان
االستثامر يجب ان يرتكز يف قطاعي الصناعة
والزراعة ،اىل جانب العمل عىل بناء مجتمع
املعرفة والعلم .هنا يدعو صنّاع القرار وراسمي
السياسات االقتصادية والرتبوية واالجتامعية
اىل ترسيخ دور الباحثني والعلامء وتعزيزه،
وربطهم بالقرار الحكومي يف ما يخص رسم
سياسات املستقبل ،وتفريغهم الجراء بحوثهم
ودراساتهم التي ستنري الدرب الصحاب القرار.
يف اختصار ،املطلوب اعطاء االهمية الالزمة
ملنظومة التعليم والعلوم واالبتكار «بهدف
بناء مجتمع كفي وتوفري بيئة تنموية ذكية
ملواجهة التحديات واالزمات التي تعاين منها
مجتمعاتها وبناء مستقبل افضل».
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مشروع السياحة الثقافية الدينية في لبنان سيبصر النور

كن ٌز لبناني يضم أكثر من ثالثة آالف موقع مم ّيز
يتمتع لبنان بكنوز ثقافية وسياحية ودينية كثرية ومتنوعة ،متيزه عن سائر البلدان.
لكنها كانت حتى االمس القريب ال تزال دفينة غري مستثمرة .من هنا كان قرار
مجلس الوزراء تشكيل وحدة تابعة لرئاسة املجلس عام  ،2009مهمتها وضع
مرشوع متكامل للسياحة الثقافية الدينية يف لبنان والرتويج له
احتفل رسميا باطالق العمل يف املرحلة
االوىل من مرشوع السياحة الثقافية
الدينية يف  16ايار الفائت يف احتفال
اقيم يف الرسايا الحكومية ،وكانت الدولة
االيطالية الداعم الرئييس له من خالل

وكالة التعاون االيطايل يف لبنان .يشكل
هذا املرشوع عمال متكامال منسقا يضم
مجموعة مختارة من املواقع ،يصل
عددها اىل حواىل ثالثة االف موقع ،فيها
من الرمزية والجامل ما يعكس وجود 18

طائفة يف هذا البلد الصغري ،وهو سيكشف
تباعا عن نوع جديد من السياحة يلقي
الضوء عىل هذه املواقع.
"االمن العام" تحدثت اىل السفري االيطايل
يف لبنان ماسيمو مارويت عن اهمية هذا
االنجاز املشرتك ،ومساهمة بالده التي
مولت املرحلة االوىل من املرشوع ،والتقت
منسقة وحدة السياحة الثقافية الدينية يف
رئاسة مجلس الوزراء السيدة رىل العجوز
صيداين التي تطرقت اىل انطالقة املرشوع
واهدافه ومراحله.

ماروتي :الفوائد االقتصادية
فرصة حقيقية للبنان
■ ملاذا اخرتتم لبنان تحديدا لتنفيذ هذا
املرشوع؟
□ تهدف هذه املبادرة اىل وضع لبنان عىل
الخارطة العاملية للسياحة الدينية ،وتعزيز
املواقع الدينية ذات االهمية الثقافية .قمنا
بتطوير السياحة الدينية يف ايطاليا ،ونحن
رشيك طبيعي للبنان يف هذا الخصوص ونويل
هذا املرشوع اهمية كبرية ،اذ من شأنه تأمني
الدخل للمجتمعات املحلية بفضل تطوير البنى
التحتية وفرص العمل املتأتية من النشاط
السياحي كاملتاحف والفنادق ،واحياء املهن
الحرفية واملشاريع التجارية الصغرية الحجم.
■ ما هي الرسالة التي تريدون توجيهها اىل
لبنان من خالل هذا العمل املشرتك؟
□ يشكل مرشوع تعزيز السياحة الدينية
اداة لتسليط الضوء عىل التعددية الثقافية
النموذجية التي يتسم بها لبنان وشعبه
وتاريخه .نحن نريد تعزيز هذه التعددية
واملحافظة عىل االرث الثقايف لهذا البلد الذي
هو يف صلب هويته.
■ كيف تقيمون ما تم انجازه خالل املرحلة
االوىل من املرشوع؟
□ تم يف املرحلة االوىل من املرشوع تحديد
شعار  LebanOneالذي يجسد فكرة بلد
فريد يحتفل يف الوقت عينه بتنوعه وتاريخه
الغني وارثه الثقايف .جرى فضال عن ذلك جمع
املعلومات حول  250موقعا لرسم خارطة
املواقع واملسارات السهلة الوصول .وهذا ما
سمح باختيار املواقع املقرتحة من اكادمييني من
الطوائف املختلفة ،وانتاج رشيط وثائقي مدته
ست دقائق وانشاء موقع الكرتوين.

خريطة تظهر بعض اهم املواقع يف كل من صيدا وجزين والشوف.

السفري االيطايل يف لبنان ماسيمو مارويت.

لبنان احدى اهم الوجهات
الثقافية في املنطقة
املرشوع الذي تعود نشأته اىل بداية عام .2010
قدمت ايطاليا هبة مقدارها  414,000اورو يف
اطار املرشوع الذي ينفذ بفضل مشاركة خرباء
ايطاليني عملوا بشكل وثيق مع الوحدة الخاصة
التي تم انشاؤها داخل رئاسة مجلس الوزراء
اللبناين لهذا الغرض .تتمحور املرحلة الثانية
التي ينبغي ان تنجز يف ترشين االول 2017
حول موقعني :قانا يف جنوب لبنان ،ومسجد يف
طرابلس يف الشامل .تبلغ مساهمة ايطاليا يف
هذه املرحلة  62000اورو.

■ م ّولت ايطاليا املرحلة االوىل من املرشوع.
■
ما هي االنعكاسات االيجابية ملرشوع كهذا
هل مثة اتجاه اىل استكامل متويل املراحل
عىل لبنان خصوصا واملنطقة عموما؟
املقبلة منه؟
□ عام  2016اعادت الحكومة اللبنانية اطالق □ كام سبق وارشت ،تبقى الفوائد االقتصادية

لهذا املرشوع مثرية جدا لالهتامم ،وتشكل
فرصة حقيقية للبنان ولتنميته االقتصادية،
خصوصا يف املناطق النائية من البالد .يف
السنوات االخرية ،ترضرت السياحة من جراء
الوضع السيايس يف املنطقة .يف مطلق االحوال،
ابان انتهاء الحرب يف سوريا ،سيتم اعادة رسم
املسارات السياحية االقليمية ،وقد يتم ادراج
املسارات اللبنانية املستقبلية يف خارطة املواقع
السياحية يف املنطقة.
■ اين موقع لبنان من السياحة الثقافية الدينية
يف املنطقة؟
□ ال شك يف ان لبنان يشكل احدى اهم
الوجهات الثقافية يف املنطقة .االعامل التي تم
انجازها من اجل الحفاظ عىل االرث الثقايف
وتعزيزه من شأنها ان تضع اساسا متينا لتطوير
هذا القطاع .اود ان اشري ،عىل سبيل املثال ال
الحرص ،اىل مرشوع االرث الثقايف والتنمية
املدينية ،واىل اعامل ترميم الطبقة السفلية
يف املتحف الوطني يف بريوت التي ساهمنا يف
متويلها وتنفيذها من خالل التعاون االيطايل.
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صيداني :ايالء مشاريع
التنمية املستدامة اهمية كبرى
■ ما هي اهمية مرشوع السياحة الثقافية
الدينية؟
□ يجسد املرشوع صورة لبنان الحقيقية
ورسالته .بدأنا العمل به منذ سبع سنوات،
ووضعنا عنوانا له هو احتفاء بتنوعنا.
يف لبنان  18طائفة متثل مجتمعة ارثا
ووجودا حضاريني مييزان هذا البلد .كذلك
فان املرشوع سياحي بامتياز ،خصوصا
وان السياحة تحولت اليوم بنسبة تراوح
بني  15اىل  %20اىل سياحة ثقافية دينية
حيث امكن ،وقد وصلت عائداتها يف بعض
بلدان املنطقة اىل  .%25عندما نتحدث
عن سياحة ثقافية دينية ،فهذا ال يشمل
الكنائس واملساجد فقط ،بل ايضا معامل
تختزل فرتات تاريخية تتنوع بني العصور
البيزنطية واالموية والفاطمية والعثامنية.
تبني لنا من خالل دراسات اجريناها ان
لبنان ليس ضمن اي خارطة علمية للسياحة
الدينية الثقافية يف املنطقة ،وال عىل لوائح
رشكات الحج الديني يف الفاتيكان وغريها،
وهذا امر غري مقبول خصوصا واننا منلك
كنزا من املواقع يفوق عدده ثالثة االف.
عىل سبيل املثال ال الحرص ،هل يعقل
ان ال توضع بلدة قانا التي وطأتها اقدام
السيد املسيح والسيدة مريم والتالمذة
ضمن خارطة للسياحة الدينية يتم
التسويق لها عامليا؟
■ ما هي مراحل املرشوع؟
□ املرحلة االوىل منه تشمل تسليط الضوء
عىل عينة من  250موقعا ذات التقاء
مسيحي  -اسالمي ،وضعت لها قاعدة
بيانات موجودة عىل املوقع الكرتوين الخاص
باملرشوع الذي يضع يف ترصف مستخدميه
رزمة  kmzالرائجة يف دول العامل املتقدمة
التي ميكن تحميلها ،ومن ثم استخدامها من
دون الحاجة اىل انرتنت للوصول اىل املواقع
املقصودة .اما املرحلة الثانية فتشمل اىل

منسقة وحدة السياحة الثقافية الدينية يف رئاسة مجلس الوزراء السيدة رىل العجوز صيداين.

الفوائد االقتصادية
للمشروع فرصة حقيقية
للبنان
قدمت ايطاليا هبة بلغت
 414,000اورو

جانب اضافة  500موقع جديد ،العمل
عىل التنسيق مع الجامعات يف لبنان بهدف
ارشاك الطالب يف العمل وتقديم دراسات
اىل وزارة السياحة حول واقع القطاع الخاص
يف لبنان وكيفية تطويره ،وتكثيف التواصل
مع البلديات وتنظيم زيارات لها من اجل
تعزيز التنمية املستدامة يف املناطق.
■ ما هي الجدوى االقتصادية لهذه
املشاريع يف املناطق التي تقع فيها؟

□ اذا قسمنا مساحة لبنان عىل العدد
الكبري للمواقع املهمة املوجودة ،نرى انه
يوجد موقع مهم يف كل كيلومرتين موزعة
عىل كل املناطق اللبنانية .من هنا وجدنا ان
من الحيوي جدا ان نويل مشاريع التنمية
املستدامة يف هذه املناطق اهتامما كبريا،
نساهم من خاللها يف نهضة هذه املناطق،
ونكون بذلك قد انجزنا مرشوعا متكامال
ميتد عىل مساحة الوطن كله.
■ كيف كان التعاون مع الجهات االيطالية؟
□ ارادت الدولة االيطالية من خالل هذا
املرشوع التأكيد عىل دور لبنان الجامع
يف املنطقة ،وعىل اهمية التنوع الطائفي
والحضاري والغنى الثقايف فيه .وقد ابدى
الجانب االيطايل اعجابه الشديد مبا يتم
اكتشافه يف لبنان وبطريقة العمل املحرتفة
التي يتبعها فريق العمل .نأمل يف ان تستمر
الدولة االيطالية يف دعمها ملختلف مراحل
هذا املرشوع ،وصوال اىل انجازه وتحقيق
الهدف منه.
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ومرحيل يف قانون االنتخاب ،فإن تحدي النساء
لخوض املعرتك السيايس اصبح اكرب .لكنني،
من خالل ترؤيس الهيئة الوطنية لشؤون املرأة
اللبنانية ،ساعمل بجهد لتشجيع النساء عىل
دخول االحزاب كام وتشجيعهن عىل تبوؤ
املراكز القيادية يف االحزاب والنقابات والهيئات
الطالبية .ايضا من الرضوري ضامن حق املرأة
يف املشاركة يف القرارات التي تؤثر يف حياتها
كمواطنة .من هنا ساسعى لدى املعنيني كافة
من اجل ضامن وصول النساء اىل مناصب
وزارية وادارية عليا كام يف اللجان الربملانية،
ما يف ّعل دور املرأة يف عملية صنع القرارات
الحكومية واالدارية كذلك القانونية.

كلودين عون روكز :على الجميع احترام
مشاركة املرأة في الحياة السياسية

غالبا ما تكشفت العهود الرئاسية بعد انقضائها ويف معظم دول العامل عن دور
محرك واسايس للمرأة اثر يف اتجاهات عدة ،وكان له فعل محسوس مرشق واحيانا
مد ّو بنتائج دراماتيكية سلبية ،اال ان املرأة كانت يف كل الحاالت عالمة فارقة يف اي
موقع من مواقع القرار
يف العهد الرئايس الحايل ،للمرأة دور مميز يف
متابعة امللفات عىل تنوعها ،وهذا سبق انتخاب
العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية ورافقه
اىل املوقع الرئايس االول .لرئيسة الهيئة الوطنية
لشؤون املرأة اللبنانية واملساعدة الخاصة لرئيس
الجمهورية السيدة كلودين عون روكز ،الناشطة
يف اكرث من اتجاه ال سيام يف متابعة حقوق املرأة
والقضايا البيئية ،دور من هذا القبيل.
■ كونك خضت التجربتني ،العمل اىل جانب
الرئيس عون قبل الرئاسة ،والعمل معه
كمساعدة خاصة ،هل اختلفت االمور؟
□ ال شك يف ان العمل مع الجرنال ميشال عون
يختلف كثريا عن العمل مع الرئيس ميشال عون.
صحيح ان الرجل هو نفسه ،واسلوبه ال يتغري،
ودقته يف مقاربة املواضيع هي نفسها ،لكن عندما
يكون العمل مع رئيس جمهورية مثل الرئيس
عون تصبح املسؤولية اكرب الن امللفات تزداد من
جهة ،والن ال وقت كافيا ملالحقة كل املواضيع
العالقة فنحاول ان نضع اولويات يف العمل وفق
الحاجات امللحة واالكرث الحاحا .والنني اعرف
عقليته ورغبته يف انجاز املسائل بدقة وعىل نحو
صحيح تتضاعف املسؤولية ،النه عندما يضع ثقته
يف احد يجب ان يكون عىل مستوى هذه الثقة،
وهنا ايضا مسألة دقيقة جدا.
■ كيف تديرين مهامتك املوكلة اليك ،مبعنى
هل تواجهني صعوبات وما طبيعتها؟
□ يف لبنان كل يشء صعب .هذه حقيقة ال ميكن
تجاهلها  .لكن الصعوبات يف عمل مؤسسات
الدولة متشعبة ابرزها  -من خالل تجربتي
املتواضعة حتى االن  -البطء يف مقاربة املواضيع

حتى ولو كانت ملحة ،وغياب املنهجية والرؤية
االسرتاتيجية من االساس .كذلك هناك سياسات
مرتاكمة لكن ال تناسق بينها وال استمرار يف
العمل .كل عهد يأيت او كل حكومة تشكل ال
يتم استكامل ما يكون قد بدأ سواء يف املشاريع
ام الخطط او حتى االسرتاتيجيات ،لذلك يقع
التكرار وال نتائج ايجابية منه .اضافة اىل ان يف
الدولة مكونات عدة تعمل عىل املواضيع نفسها
من دون تنسيق يف ما بينها وهذا ما يعقد
االمور ايضا .لكن الصعوبات ليست فقط عىل
مستوى السلطة ،بل يجب ان ننتبه اىل ان الناس
يتحملون ايضا مسؤولية يف مكان ما ،وذلك من
خالل ردود الفعل السلبية التي يبدونها حيال
املسائل املطروحة والتي تعنيهم يف الدرجة
االوىل .عوض ان يتعاطوا بسلبية وينتقدوا ملجرد
االنتقاد ،يجب ان يكونوا اكرث تعاونا واكرث تجاوبا
يف اقرتاح البدائل وتقديم املساعدة الن الرشاكة
مهمة بني الناس والدولة.
■ ترتأسني الهيئة الوطنية لشؤون املرأة
اللبنانية .هل لديك خطة للنهوض بهذه الهيئة
للعب دورها الطبيعي؟
اعب اوال عن امتناين للثقة التي اوالين
□ اود ان ّ
اياها رئيسا الجمهورية والحكومة من خالل
تكليفي تويل مهامت رئاسة الهيئة الوطنية لشؤون
املرأة اللبنانية ،وهي مؤسسة رسمية تأسست
عام  1998مبوجب القانون رقم  720وترتبط
مبارشة برئاسة مجلس الوزراء ،وذلك تجاوبا مع
مقررات مؤمتر بيجينغ بحيث يكون للمرأة كيان
قائم يف ذاته ترجمة للقرارات الدولية ولدورها
االسايس يف اتخاذها .والن الدستور اللبناين يثبت
املساواة بني الرجل واملرأة ،فان من مسؤوليات

الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية العمل من
اجل تحقيق هذه املساواة يف املجتمع اللبناين يف
املجاالت واملستويات املختلفة .ومبا انني اترأس
آلية وطنية معنية بالتخطيط من اجل تعزيز
اوضاع النساء وتأمني فرص متكافئة بينهن وبني
الرجال ،ساجهد ليك تقوم الهيئة الوطنية بشكل
اسايس بدورها االستشاري لدى الحكومة وسائر
االدارات واملؤسسات العامة يف كل ما يتعلق
بوضع املرأة وقضايا املساواة بينها والرجل.
كذلك تعزيز املهامت االساسية للهيئة الوطنية يف
وضع السياسات واالسرتاتيجيات العامة الخاصة
باملرأة مبنهجية تشاركية وتنسيقية مع االدارات
الرسمية .ومن هنا فاننا نحرص يف الهيئة عىل
التعاون مع الجميع ،من افراد ووزارات وهيئات
مجتمع مدين ومنظامت دولية فاعلة ،من اجل
العمل معا لتحسني وضع املرأة عموما ،ليس
فقط اللبنانية امنا أيضا املرأة املقيمة يف لبنان،
وبذل الجهود املشرتكة للقضاء عىل جميع اشكال
التمييز ضدها .ويف هذا الشأن ستتابع الهيئة
الوطنية تنفيذ االسرتاتيجيا الوطنية للمرأة يف
لبنان بتنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون
املرأة .يف اختصار رؤيتي لدور النساء يف اوطانهن
اشمل واوسع ،ذلك انني اعترب ان عىل النساء
ان يضطلعن بدور اسرتاتيجي يف عملية السالم،
يف اي دولة كانت ،وذلك منذ بداية املفاوضات
وعقد اتفاق السالم ،مرورا باعادة بناء الهيكلية
السياسية واالقتصادية لبنية الدولة وللبنية
االجتامعية.
■ يف موازاة ذلك تنشطني يف مجال البيئة .ما
هي تطلعاتك لتحقيق نقلة نوعية يف ثقافة
اللبنانيني حول هذا امللف االسايس والخطري؟
□ الحقيقة ان اللبنانيني باتوا مدركني وواعني
للموضوع البيئي ال سيام بعد ازمة النفايات
التي مر فيها وطنهم والتي احدثت وعيا اكرث
من السابق .لكن البيئة ليست فقط نفايات،
بل هي ايضا الرثوة الحرجية واهمية املحافظة

السيدة كلودين عون روكز.

عليها وتنظيم برامج تحريج ،والرثوة الحيوانية
واملحافظة عىل الطيور املهاجرة ،وهي ايضا بحر
نظيف ،وشبكات رصف صحي ،وتنظيف مجاري
االنهر ،واملحافظة عىل نظافة الشاطىء والبحر
الخ  ...ناهيك بالتلوث الجوي الذي ينتج من
دخان مولدات الكهرباء بسبب انقطاع التيار
الكهربايئ بشكل يومي واعتامد التقنني .وال
ننىس خصوصا زحمة السري التي تسبب تلوثا يف
الهواء .امللف اذن متشعب ويتطلب املزيد من
الوعي عند املواطنني ورشاكة حقيقية بني الدولة
والشعب لتكون املعالجة متكاملة ومثمرة.
من جهتي اسعى مع القيمني عىل وزارة البيئة
وهيئات املجتمع املدين ،من خالل املسؤولية
التي اسندها ايل الرئيس لالهتامم بالبيئة،
اىل تنظيم حمالت توعية الهمية الفرز من
املصدر بحيث ال تتكدس انواع النفايات فوق
بعضها البعض بل ميكن فرزها واعادة تدويرها
واالستفادة حتى من بعض النفايات يف مجاالت
عدة ،فتكون بذلك خطوة عملية عىل طريق
التعاون بني الشعب والدولة يف املجال البيئي.
■ كيف تقيمني تجاوب فريق العمل مع
التعليامت والتوجيهات التي تصدرينها؟

نبذل كل الجهود
للقضاء على جميع اشكال
التمييز ضد املرأة
□ املسألة ليست مسألة تعليامت الن طبيعة
العمل مختلفة عن العمل داخل رشكة او
مؤسسة .من هنا فان العالقة مع فريق العمل
يف القرص الجمهوري ليست عالقة بني مسؤول
وموظف ،بل بني فريق عمل متعاون ومنسجم.
نحن نعقد اجتامعات متواصلة لدرس كل
االفكار املطروحة من اجل الوصول اىل رؤية
واحدة شاملة حول املوضوع املطروح ،لذا ال
وجود الي تعليامت او توجيهات ،بل تبادل
افكار حر ودميوقراطي.
■ من موقعك الحايل ،هل انت يف صدد تعزيز
دور املرأة يف الحياة السياسية العامة خصوصا
مع غياب الكوتا النسائية يف قانون االنتخاب؟
□ مع غياب كوتا نسائية كتدبري ايجايب موقت

■ هل تتجهني اىل خوض حملة لتشكيل لويب
ضغط يفرض عىل القوى السياسية ترشيح نساء
عىل لوائحها االنتخابية؟
□ تعمل الهيئة عىل اقناع القوى السياسية
من كل االتجاهات برتشيح نساء يف لوائحها
االنتخابية .وتنسق الهيئة يف هذا الشأن بشكل
حثيث مع "التحالف الوطني نساء يف السياسة"
وتدعمه يف اعامله.
■ من خالل تجربتك ماذا تنصحني املرأة التي
تريد خوض العمل العام؟
□ الوظيفة العامة للمرأة الكفية تسمح لها
برسم خطة مهنية تؤهلها بجدارتها للوصول اىل
اعىل املناصب .انني عىل ثقة بان بيانات مجلس
الخدمة املدنية الرسمية لعام  2011التي تفيد
بنسب اقل للنساء يف االدارة العامة من نسبة
الذكور بشكل عام ،سوف تتغري اىل االفضل مع
عملنا الدؤوب كآليات وطنية مدعمة بقرار
سيايس عايل املستوى .الدليل عىل ذلك نسبة
املرشحات يف االمتحانات التي تجريها وزارة
العدل لدخول معهد الدروس القضائية والتي
تفوق نسبة الذكور .كام ان التطور البارز يف
قوى االمن الداخيل الذي شهدناه مع دفعات
االناث اللوايت خضعن لدورات تنشئة عسكرية
مسلكية وقانونية مؤرش ايجايب من املهم البناء
عليه .انصح كل امرأة بالتقدم لخدمة املجتمع
من خالل الوظيفة العامة ،فان الوطن يف
حاجة اىل ان يتمثل بالنساء املتعلامت الكفيات
والجديرات بتويل مناصب عامة.
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تربية
مدارس تعليم اليوغا الوالد لبنان:
إكتساب القوة من داخل النفس
فتحت جمعية "ايشا" لليوغا يف الرشق االوسط مدارسها الوالد لبنان قبل عرش
سنوات ،بعدما طرح االهل سؤاال مقلقا حول :ما الذي يستطيعون فعله البنائهم؟
كان الجواب اليوغا لحل مشكالتهم التعلمية والنفسية بغية الوصول اىل اكتساب
القوة من داخل النفس ،ال من خارجها

مندوبة جمعية "ايشا"ـ الرشق االوسط ناتايل زبال.

لالطباء دورهم يف لجوء االوالد اىل مامرسة اليوغا
يف حال تعرضوا لتوتر نفيس او ضغط داخيل .اما
االهل فموقفهم مختلف باعتبارهم من مامريس
هذه الرياضة ،علام ان البعض منهم يتعامل مع
هذه املسألة من باب الرفاهية.
ال تستقبل جمعية "ايشا" لليوغا يف لبنان من
هم دون سبع سنوات ،مع حرصها عىل عدم
تعريض االوالد اىل خطورة التأمل اال بعد بلوغهم ■ متى بدأت جمعية "ايشا" تعليم اليوغا لالوالد
الخامسة عرشة من العمر .يف املقابل ،يركز يف لبنان وما هي الحاجة التي قضت بذلك؟
املدربون يف "ايشا" عىل علم اخر يف اليوغا ،هو □ جمعية "ايشا" هدفها الوحيد نرش اليوغا وقد
علم الطاقة املنترشة يف جسم االنسان عرب  112اسسنا مركزا لها يف لبنان ما بني العامني 2006
قناة كمصدر للتوازن الداخيل ،العقيل والعاطفي.
وذلك باعتامد وضعيات جسدية مرتبطة بتحريك
املشاعر املريحة للنفس.
يف حوار مع "االمن العام" تكشف مندوبة جمعية
"ايشا" ـ الرشق االوسط ناتايل زبال عن جوانب
مجهولة يف اليوغا منها اكتشاف املواهب الفنية.

و .2007عملنا هذا ال يقترص عىل الصغار فقط،
بل يشمل الكبار ايضا .لكن بدايتنا مع االوالد
كانت بسبب تزايد الضغط عليهم من االهل
واملجتمع القريب منهم ،من خالل مطالبتهم،
بالحاح ،بان يكونوا من االوائل يف صفهم .االمر
الذي يفرض عليهم الدخول يف منافسة مع رفاقهم
التالمذة للحصول عىل املرتبة االوىل يف املدرسة.
لهذا السبب يعيش االوالد ضغطا غري سهل
اطالقا .اىل ما ذكرت ،هناك ضغط آخر وجديد
عىل الولد مل يكن يعرفه من كان يف سنه ،مصدره
الجلوس ساعات طويلة امام الكمبيوتر تسبب له
يف قلة الحركة ومشكالت جديدة صحية واخرى
متعلقة باسلوب عيشه .كلنا يتذكر النشاطات
الرتفيهية يف املدارس التي خ َفت وتريتها كثريا يف
السنوات االخرية ،االمر الذي انعكس سلبا عىل
حياة االوالد ،خصوصا وان البعض منهم بدأ يعاين
من انهيار عصبي بسبب هذا الفراغ.
■ يف هذه الحال من يتوىل ارشاد االوالد اىل
التوجه اىل اليوغا؟
□ هذا التوجه يتلقونه من االهل بنسبة كبرية،
ومن االطباء ايضا الذين يقدمون لهم النصح
باللجوء اىل اليوغا يف حال تعرضوا لتوتر نفيس او
ضغط داخيل ،علام ان نسبة هؤالء االطباء الذين
يرون مامرسة اليوغا حال ملشكالت االوالد عالية
جدا .اما بالنسبة اىل االهل فالوضع مختلف،
النهم من مامريس اليوغا ،علام اننا بدأنا تعليمها
لالوالد من سؤال طرحه االهل علينا وهو ما الذي
نستطيع فعله الوالدنا؟
■ بدءا من اي عمر يستطيع الولد تعلم اليوغا؟
□ نحن يف جمعية "ايشا" لليوغا ال نستقبل
اوالدا دون سبع سنوات ،علام ان املشكالت التي
تحدث يف حياتهم تبدأ من الرابعة او الخامسة
من عمرهم.
■ ما الذي يتعلمونه بداية؟
□ نركز كثريا عىل التامرين الجسدية وعىل

وضعيات اليوغا ،فاذا راقبنا انفسنا نرى اختالفا
يف الحركات الجسدية مرده اىل الوضع النفيس .يف
حاالت التوتر ،مثال ،تكون لحركات الجسد طريقة
معينة ،بشكل تلقايئ .يف حاالت االحساس بالراحة
طريقة اخرى مختلفة .انطالقا من هذه املعرفة
استطعنا العمل عىل طرق معينة لوضعيات
الجسد من اجل خلق حال داخلية مريحة يف
نفسية الولد تستمر اىل ما بعد التامرين التي
يقوم بها .هذا هو مبدأ اليوغا ،اي العمل عىل
الوضعيات الجسدية وعىل التنفس ايضا.
■ هناك هدف آخر للجوء االوالد اىل اليوغا هو
املساعدة عىل حل املشكالت التعلمية .ما هي
السبل املتبعة يف اليوغا لتأمني هذه املساعدة؟
□ اليوغا تستطيع مساعدة كل شخص يسعى اىل
امتالك افضل طاقة ممكنة بحسب امكاناته .فاذا
كانت نسبة تركيز الولد عىل دروسه قبل اليوغا
هي  %20فام بعدها يصبح  ،%100لكن بحسب
طاقته هو.
■ ما الذي يتغري يف حياة االوالد وسلوكهم بعد
مامرسة اليوغا؟
□ ال نتحدث عن هذا التغيري اال بعد اربعني يوما
من البدء بها ،صغارا او كبارا ،لكن هناك اوالدا
يلمسون نتائج ايجابية يف االيام الثالثة االوىل.
يف هذا االطار اجريت دراسة عن اليوغا منذ
فرتة عىل  550ولدا خرجت باحصاءات علمية
تضمنت االرقام اآلتية  %77 :وجدوا تحسنا
يف الرتكيز %98 ،اصبح لديهم وضوح اكرب يف
التفكري %98 ،شعروا بتوازن عاطفي اكرب%84 ،
متتعوا بطاقة اكرب من قبل %94 ،شعروا بسالم
داخيل كانوا يفتقدونه %77 ،ازدادت االنتاجية
يف عملهم %88 ،ازدادت ثقتهم يف النفس،
 %90اصبحوا اقل توترا %95 ،تراجعت لديهم
نسبة االرق واالنهيار العصبي %79 ،من مرىض
الربو شهدوا تحسنا يف وضعهم الصحي%74 ،
من الذين بلغوا السابعة عرشة والثامنة عرشة
من عمرهم وجدوا تحسنا يف مشكالت الظهر
الناتجة عن العمل طويال امام الكمبيوتر%90 ،
ممن يعانون من وجع الرأس ملسوا تراجعا لهذه
املشكلة بعد مامرسة اليوغا %73 ،من الذين
يعانون من مشكالت يف الجهاز الهضمي شهدوا
تحسنا يف صحتهم.

املقال

معرفة ال يقوى عليها الصغار
يبحث االنسان عرب االجيال عن كل الوسائل التي تق َربه من ذاته ،وتجعله
اكرث انسجاما مع نفسه ومع الحياة ،ليكون هذا االجتياز بالنسبة اليه ابعد
املسافات .ما يلفت يف هذه املسألة مواكبة اليوغا ،كرياضة بدنية وروحية،
اجياال عدة من البرش ومجتمعات متنوعة ومختلفة يف تكوينها وتركيبتها،
لتكون هي الجامع يف ما بينهم والعمود الثابت الذي ال يتزحزح رغم اجتياح
الثورات العلمية كل العصور وكل املجتمعات.
الحقيقة هنا يجب ان تقال .لوال البعد الروحي يف اليوغا ملا استمرت حتى
اليوم يف مزاحمة االبتكارات العلمية املتجددة دامئا ،والتي تغري االنسان
بتأمني الراحة له وتحقيق كل ما يحلم به ،لتكون نهايتها بداية ابتكارات
علمية جديدة للغاية نفسها ،لعل وعىس ،فيام اليوغا صامدة يف مضمونها
منذ حواىل خمسة االف سنة ببعديها البدين والروحي .فاذا اردنا الدل اىل
اهمية هذه املسألة نراها متجسدة يف البعد الروحي فيها .ولواله لكانت
مجرد متارين رياضية تغريت اساليبها واهدافها منذ زمن بعيد .هذه الزاوية
بالذات التي تحايك االنسان ،هي زاوية النفس حيث ال يستطيع الركون اليها
اال يف اليوغا ،من خالل التأمل كركن اسايس فيها يفتح االفق والعمق الداخيل
وصوال اىل معرفة ما مشابهة للرحالت االستكشافية التي كان يقوم بها الرحالة
يف زمن غابر.
من الطبيعي ،اذا ،ان يتعلق اليوغي بهذه الرياضة حتى العشق ،النها عامله
الخاص الذي ال يشاطره فيه احد ،وال يعلم احد مبكنوناته .املهم ،هنا ،ان
تتسع النفس لهذه املعرفة الجديدة التي ال يقوى عليها الصغار.
مؤسف حقا ،بل محزن ايضا ،ان يلجأ االوالد اىل مامرسة رياضة هي يف
االساس ملن اثقلتهم الحياة بتعبها فلم يجدوا منفذا يف املجتمع اال االنزواء
اىل اعامق النفس بحثا عن الراحة .مع انتشار مدارس تعليم اليوغا للصغار
بشكل ملفت يف لبنان منذ سنوات ،ما يستدعي التساؤل حوله يتمثل بقلق
االوالد الذي وصل اىل حد جعل من مامرسة اليوغا ملجأ اخريا ،او رمبا وحيدا،
لتجاوز مشكالتهم الخاصة التعلمية والنفسية ايضا التي نراها جوهر املشكلة.
هذا يعني ،افتقادهم اىل الحل العميل وامللموس يف حياتهم .املسؤولية هذه
يتحمل وزرها االهل وادارات املدارس التي الغت من برنامجها التعليمي
النشاطات الرتفيهية لالوالد ،واملعروف عنها انها فرحهم.
يف هذا العامل الجديد املتخم بوسائل التكنولوجيا من اجل راحة االنسان،
اتجه صغاره ،منذ سنوات ،يف الرشق والغرب ،اىل ما كان سائدا من وسائل يف
الحياة ما قبل خمسة االف سنة تقريبا ،يوم انشئت اليوغا كدليل موثوق به
اىل مخبأ الراحة الداخلية .االمر الذي يقول ان مشكلة االنسان ما زالت هي
نفسها منذ ذلك التاريخ البعيد.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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■ ترتكز اليوغا عىل جانب مهم يعترب الركيزة
االساس فيها هو التأمل .هل استطاع االوالد
الوصول اىل هذه املرتبة ،وهل من اهدافكم
الوصول بهم اىل هذا العمق الروحي؟
□ ال نع َلم االوالد التأمل ،فهذه مسألة مهمة جدا،
خصوصا وانهم غري جاهزين للدخول فيها اال بعد
بلوغهم الخامسة عرشة من العمر .ما نع َلمهم
اياه هو كيفية الوصول اىل توازن داخيل ،علام اننا
نركز عىل هذه املسألة مع الصغار من اجل تثبيتها
يف داخلهم يك ترافقهم عندما يكربون .لكن ان
ندخل االوالد يف التأمل ففي االمر خطورة عليهم.
■ بالنسبة اىل التوازن الداخيل ما هي الوسائل
املتبعة يف اليوغا لتحقيقه يف نفوس االوالد؟
□ يف اليوغا هناك ما يسمى علم الطاقة ،وهي
تعمل يف داخل االنسان بطريقة محددة وبحسب
القنوات التي متر فيها .يف جسم االنسان 112
قناة متر الطاقة من خاللها ،علام انها غري مرئية.
نلجأ يف اليوغا اىل اتباع وضعيات جسدية لتحريك
هذه القنوات باعتبارها مصدرا للتوازن الداخيل،
العقيل والعاطفي .فاذا استطاع االنسان خلق
توازنه الداخيل من الطاقة غري املرئية فيه ،فهذا
يعني ان لالمر تأثريه عىل الطريقة التي يفكر
فيها ،بل والتي يشعر بها وكلها ،بالتايل ،تؤثر عىل
جسده وصحته بشكل عام.
■ هل تصبح اليوغا عند االوالد ،مع مرور الزمن،
عادة ال يستطيعون التخيل عنها؟
□ تصبح جزءا من حياتهم .اليوغا تعطي القوة،
ونحن ال نستمدها من يشء خارجي ،بل من
النفس يف ذاتها.
■ هل يتعرف االوالد عرب مامرسة اليوغا اىل
انفسهم؟
□ طبعا ،الن معرفة النفس هي الجزء االهم يف
اليوغا ،وهي التي تساعد االنسان عىل التغلب
عىل غرائزه .من دون هذه املعرفة ال قدرة عىل
ضبطها.
■ هل تساعد اليوغا عىل كشف املواهب لدى
االوالد؟
□ اكيد .هناك اشخاص ،صغارا او كبارا ،مل يعتقدوا
يوما انهم ميلكون موهبة الغناء مثال او الرسم
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ال نمارس التأمل مع االوالد
بسبب خطورته عليهم

او املوسيقى او كتابة الشعر ،فجأة ظهرت هذه
املواهب بعد مامرسة اليوغا .من الرضوري القول
هنا ان اهمية اليوغا ليست يف التامرين التي

نقوم بها ،بل يف الحال التي تولد من خالل هذه
التامرين .الهدف االسايس عندنا هو استمرارها يف
حياتنا اليومية يك تساعدنا عىل ما نقوم به فيها،
منها اكتشاف ما يف داخلنا كاملواهب الفنية التي
مل نكن نعرف بوجودها يف ذاتنا من قبل.
■ هل انشاء مدارس تعليم اليوغا لالوالد يف لبنان
يعترب تأثرا بنمط عيش املجتمعات الغربية؟
□ ال اعتقد ذلك ،الن الحاجة اىل اليوغا
اصبحت ماسة وال عالقة لهذا االمر
باملجتمعات الغربية اطالقا.

■ هل االقبال عىل اليوغا يف لبنان رفاهية يريدها
االهل النفسهم والوالدهم؟
□ هناك يشء من هذا القبيل.
■ بناء عىل اي اعتبار تستقبلون االوالد يف
مدارس اليوغا؟
□ هناك مفهوم خاص عن اليوغا يف لبنان حيث يراها
البعض ديانة فيتحفظ عن االنضامم اىل صفوفها.
يف الواقع ال وجود لوعي كاف يف لبنان الهمية
اليوغا خصوصا يف املدارس ،فاالمر يتطلب انفتاحا
اكرب يك ترى الناس نتائج اليوغا العلمية وفوائد ما

املواهب الفنية تظهر
فجأة بعد ممارسة اليوغا

نسميه "العلم الذايت" .اذا توقفنا عند الفارق بيننا
وبني دول الغرب ،كاملانيا وبريطانيا وامريكا ،نرى
االختالف كبريا بالنسبة اىل اهمية اليوغا يف حياتنا

ويف مدارسنا ،خصوصا بعدما اصبحت الزامية لالوالد
يف مدارس هذه الدول بدءا بعمر خمس سنوات،
من اجل ان ينمو الولد بطريقة متوازنة.
■ من يتوىل مراقبة مدارس اليوغا يف لبنان؟
□ انا من هؤالء املراقبني ،لكن دوري هذا هو
ضمن جمعية "ايشا" ال سواها .وكام اتوىل مراقبة
مدريب اليوغا ،هناك من يقوم بدوره ويراقبني يف
عميل .يف جمعية " ايشا" لليوغا ورش عمل دامئة
بهدف ان تتجدد.

د.م.
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تغذية

ناتالي غرّة

كيف نحافظ على رطوبة الجسم في موسم الصيف؟

إرتفاع الحرارة وآثارها السلبية

يتميز فصل الصيف يف لبنان بحرارته التي يتحملها االنسان .لكن يف بعض االحيان ،كمية املياه التي يجب ان نرشبها
بسبب التغري املناخي ،تتعدى التوقعات فتصبح مرضة .يتزامن ذلك مع اهامل الذين وفق االرشادات الصحية العامة ،من املفضل رشب
ال يلتزمون االرشادات الصحية ،وال يتخذون االجراءات الرضورية للوقاية من اآلثار ستة اىل مثانية اكواب من املياه يوميا ،اال اذا كانت
السلبية لحرارة الشمس عىل الجسم ،خصوصا لناحية تدين نسبة الرطوبة ،القصور يف هناك اسباب طبية تحول دون ذلك.
االشخاص الذين يتمتعون بصحة ممتازة وبنية
عمل الكىل ،امراض الجلد وغريها
يدفع الطقس املشمس الكثري من االشخاص
اىل قضاء معظم اوقاتهم خارج املنزل ،إما عىل
شواطئ البحر او يف املنتجعات السياحية ،او يف
الجبال .امام هذا الواقع ،من املفرتض والرضوري
ان يحرص هؤالء عىل ابقاء اجسامهم رطبة
بشكل جيد يف كل االيام الحارة.

اهمية املاء يف الجسم

تشكل املياه يف جسم االنسان اكرث من نصف
وزنه ،وكل الخاليا واالنسجة واالجهزة تحتاج
اىل كمية من املاء لتعمل بشكل صحيح،
عدا عن دورها املساعد يف انتظام درجة

الحرارة ،او يف ازالة السموم وتليني املفاصل.

انخفاض نسبة املياه يف الجسم

من اسباب فقدان املياه من الجسم خالل ساعات
اليوم الدخول اىل املرحاض ،التنفس والتعرق.
تتضاعف هذه الكمية عندما يكون الطقس
حارا ،او يف اثناء مامرسة الرياضة ،او عندما يكون
الشخص مصابا بالحمى او التقيؤ واالسهال ،ويف
هذه الحالة يفقد الجسم السوائل برسعة كبرية.
لذا ،من الرضوري تعويض كمية السوائل التي
يفقدها الجسم خالل النهار ،يك ال يتعرض اىل حالة
من الجفاف.

قوية هم الذين يحافظون عىل رطوبة الجسم
بشكل جيد .وهذا يتطلب رشب كمية معينة من
السوائل خالل ساعات النهار ال سيام يف الطقس
الحار .باالضافة اىل املياهّ ،
يفضل تناول الحساء او
الفاكهة والخرضوات التي تتكون اساسا من املياه
خصوصا البطيخ .كام ميكن تعويض املياه عرب
تناول املرشوبات االخرى مثل عصري الفاكهة.
تفيد الدراسات بأن هناك اشخاصا معرضني اكرث
من غريهم لجفاف الجسم ،وهي يف معظمها
تعود اىل اسباب طبية او امراض معينة او تقدم
يف السن .كلام كرب الشخص ،يرتاجع شعورالدماغ
بالعطش فال يعرف متى يكون عطشانا ،عكس ما
تكون عليه االمور وهو يف سن مبكرة.

اعراض الجفاف

• الجفاف يخفض كمية التبول ،ويكون لون البول
داكنا.
• الجفاف يف الفم.
• التعب او النعاس.
• الشعور بالعطش الشديد.
• الصداع يف الرأس.
• االرتباك يف الترصف والسلوك.
• الشعور بدوار يف الرأس (دوخة).
قد يكون من الصعب التعرف عىل اعراض
الجفاف ،خصوصا مع تقدم الشخص يف السن.

كمية السوائل التي يجب رشبها لبقاء
الجسم رطبا

املياه هي الخيار االفضل لبقاء الجسم
رطبا .اما املرشوبات مثل الفاكهة وعصري
الخرضوات والحليب والشاي واملنقوعات
العشبية ،فيمكن ان تضاف اىل انواع السوائل
والكمية التي يجب تناولها خالل النهار.
الفاكهة والخرضوات مثل البطيخ والبندورة
والحمضيات تحتوي عىل الكثري من املياه،
وميكن ان تساهم يف حاجات السوائل الخاصة
التي يحتاج اليها الجسم.
اما املرشوبات السائلة التي تحتوي عىل كمية من
الكافيني مثل القهوة والشاي ،فتعد من السوائل
غري الجيدة التي تحبس املياه يف الجسم ،وتشعر
الشخص بالجفاف والقلق .لذا ينصح بعدم تناولها
او التقليل منها .كام ان كمية معتدلة من الكافيني
من  200اىل  300ملليغرام ليست مؤذية بالنسبة
اىل معظم االشخاص.
يذكر ان املرشوبات التي تحتوي عىل كمية السكر
املضافة ،مثل املرشوبات الغازية والشاي املحىل،
قد تضيف السعرات الحرارية غري املرغوب فيها
اىل النظام الغذايئ الخاص بالشخص ،وهي تساهم
يف الشعور بالعطش.

هل املرشوبات الرياضية خيار جيد؟

الجواب عن هذا السؤال يعتمد عىل الظروف
الخاصة بكل شخص.
بالنسبة اىل معظم االشخاص ،املاء هو كل ما
يحتاجون اليه لبقاء الجسم رطبا بشكل جيد .اذا
كان الشخص يعمل يف الفناء الخارجي ،او ميارس
الرياضة يف الهواء الطلق او بوترية مرتفعة ويتعرق

فوائد عصير التوت البرّي ()cranberry

القوية التي تعمل كمضادات لالكسدة.
• منع التهابات املسالك البولية :يحتوي
التوت ال ّربي عىل  ،proanthocyanidinsوهو مضادات االكسدة تساعد عىل حامية الجسم
مركب موجود عادة يف النباتات .تشري الدراسات من تلف الخاليا ،وعىل تأخري الشيخوخة،
اىل انه ميكن ان يساعد عىل منع عدوى الجهاز وميكن ايضا ان تكافح تطور االمراض املزمنة
البويل من طريق القضاء عىل البكترييا املسببة مثل الرسطان وامراض القلب.
• تحسني عمل الجهاز الهضمي :املركبات
للعدوى.
تحسن
• صحة القلب :يحتوي التوت ال ّربي عىل
نفسها التي تساعد عىل حامية القلبّ ،
وظيفة الجهاز الهضمي .اذ متنع البكترييا
مضادات لاللتهابات ،ويساعد يف الوقاية من
هيليكوباكرت بيلوري ( )h.pyloriمن النمو،
االلتهاب وحامية الشخص من امراض القلب.
وهي بكترييا ضارة جدا ،وتؤدي اىل االصابة
• الحامية ضد امراض الرسطان :يحتوي
بقرحة املعدة.
التوت ال ّربي عىل املواد الكيميائية النباتية

كثريا ،عندها قد تكون هناك حاجة اىل املرشوبات
الرياضية لتحل مكان املعادن التي يخرسها يف
اثناء التعرق.
لكن املرشوبات الرياضية تحتوي عىل مستويات
عالية من الصوديوم والسكر التي ال تعترب رضورية
عندما ال تفقد السوائل.

املثال ملء الزجاجة الخاصة بك كل ساعة.
• اجعل املياه واملرشوبات الخاصة بك مسألة
عادية.
• اذا كنت تخطط للعمل يف الهواء الطلق او
مامرسة الرياضة خارج القاعات املقفلة ،تأكد
من الرشب قبل العمل او الرياضة وخاللهام
وبعدهام.

بعض الطرق السهلة لبقاء الجسم رطبا
خالل االيام الحارة
حاالت زيادة تناول كمية السوائل
• عليك ابقاء زجاجة ماء قابلة العادة التعبئة
معك طوال النهار.
• اذا كنت ال تحب رشب املاء ،عليك اضافة رشيحة
من الليمون او الحامض اىل مرشوبك.
• اعتمد جدوال زمنيا لتناول املياه اذا
كانت لديك مشكلة يف تذكر ذلك .عىل سبيل

• يف فرتة الحمل او الرضاعة الطبيعية.
• يف اثناء العمل خارجا خالل الطقس الحار.
• يف اثناء مامرسة الرياضة.
• عند االصابة بالحمى او التقيؤ او االسهال.
• يف حاالت طبية دقيقة مثل حىص الكىل.
• يف حاالت تخفيف الوزن.

101

102

عدد  - 47آب 2017

عدد  - 47آب 2017

مقال

رياضة
رئيـس النـادي الريـاضي بيروت:
مشكلتنا تسييس اإلتحادات بقرارات تصفية الحسابات
مل يكن فوز فريق النادي الريايض بلقب بطولة دوري كرة السلة لنوادي الدرجة
االوىل للرجال للمرة  ،14بعد النهضة السلوية التي اطلقها الرئيس التاريخي لنادي
الحكمة انطوان شويري ،كافيا لثني رئيس النادي وعميد رؤساء نوادي كرة السلة
يف لبنان املهندس هشام الجارودي عن قراره االستقالة من منصبه ،يف ظل االزمة
املالية التي يعاين منها النادي واللعبة

رئيس النادي الريايض بريوت هشام الجارودي.

قرار هشام الجارودي ترك منصب رئاسة النادي
الريايض ليس وليد الساعة ،بل متخذ منذ العام
املايض .لكن متني مرجعيات عدة وتدخلها دفعه
اىل تأجيل خطوته ريثام يتم تأمني بديل يضمن
استمرار النادي ،ما حتم عليه البقاء موسام اضافيا
عىل رأس النادي ،متحامال عىل وضعه الصحي
واالزمة املادية اللذين ارهقاه واتعباه ودفعاه اىل
حسم موقفه ترك املنصب الذي شغله عىل مدى
 26عاما.
"االمن العام" سألت عميد رؤساء االندية اللبنانية
رئيس النادي الريايض بريوت هشام الجارودي عن
االسباب وراء القرار ومصري النادي ومستقبله.

■ كيف تق ّوم مستوى دوري املوسم املايض؟
□ قوي وحاميس ومشوق ،واعطى السلة اللبنانية
املزيد من التألق والتقدم ،ترجم نتائج جيدة
والفتة للفرق اللبنانية يف الدورات والبطوالت
الخارجية.
■ راض عن اداء فريقك يف بطولة دوري العام
املايض؟
□ راض عن مستوى الالعبني اللبنانيني وليس عن
مستوى الالعبني االجانب .افتخر واعتز بالالعبني
املحليني الذين يضاهون الالعبني االجانب.
انا مقتنع بان فريقنا وصل اىل الدور النهايئ

بفضل الالعبني املحليني ،وليس بفضل االجانب.
■ هل تعترب ان قرار اعتامد ثالثة العبني اجانب
عىل ارض امللعب انعكس ايجابا عىل الدوري؟
□ للقرار ايجابياته وسلبياته .هو بال شك ساهم
يف رفع مستوى بعض الفرق ،لكنه حرم الالعب
اللبناين فرصة اثبات نفسه بعرقه وتعبه .يف النادي
الريايض الالعبون االجانب الثالثة مل يشكلوا الركيزة
االساسية لوصول الفريق اىل االدوار الحاسمة،
خالفا لبعض الفرق التي ما كانت لتصل اىل تلك
االدوار لوال الالعبني االجانب.
■ هل ال تزال االدارة تعترب ان قرار ثالثة العبني
اجانب موجه ضدها ويستهدف فريقها؟
□ ليس ضد النادي الريايض فقط بل ضد اللعبة
كلها .االتحاد اراد من خالل هذا القرار رفع وترية
املنافسة ،خصوصا وان لدى الغالبية الساحقة من
الفرق شعورا بان الريايض ميلك من خالل تشكيلته
اللبنانية افضلية عىل الفرق االخرى .لذا جاء قرار
رفع عدد الالعبني االجانب لتسهيل وصول فرق
اىل النهايئ واحراز اللقب ،لكنهم مل يوفقوا .اثبت
الريايض انه بطل بالعبني اجنبيني او بثالثة العبني
اجانب بفضل العبيه املحليني االبطال ،كام ثبت من
خالل الوقائع ان الالعب االجنبي غري ويف لناديه.
■ ما هي ايجابيات هذا القرار وما هي سلبياته؟
□ من ايجابياته انه رفع املنافسة وزاد الحامسة
والتشويق عىل اللعبة ،وحد يف مراحله االوىل من
اسعار الالعبني املحليني التي كانت مرتفعة جدا.
من سلبياته انه حرم الالعب اللبناين فرص اكرب
للربوز ،كام ان قيمة عقد الالعب املحيل عادت اىل
االرتفاع هذا املوسم اكرث من السابق.
■ هل النادي الريايض مع االبقاء عىل نظام ثالثة
العبني اجانب؟
□ كنا ضده وما زلنا .نفضل العودة اىل نظام

الالعبني االجنبيني عىل ارض امللعب افساحا يف
املجال امام الالعب اللبناين .لكننا نلتزم قرار
االتحاد ،ونرتك له اختيار ما هو انسب وافضل.
■ كيف تق ّوم مستوى التحكيم؟
□ نحن مع الحكم اللبناين بكل ثقة وبكل صدق.
نؤمن بانه مل ينحز اىل الريايض وال اىل غريه .يف
املقابل ال ننكر حصول اخطاء ،لكنها كانت انسانية
وطبيعية .نحن نثمن جرأته وثقته وقراراته التي
مل تؤثر عىل النتائج ،ونرفض الكالم الذي يعترب ان
للحكم اللبناين نيات لصالح فريق ضد اخر.
■ هل كان النادي الريايض مستهدفا تحكيميا؟
□ ابدا ،رغم بعض االخطاء يف القرارات التي
طالتنا يف بعض املباريات ،نرفض هذا الكالم وهذا
املنحى .لطاملا سمعت اشادة من القيمني عىل
اللعبة يف الدول العربية والدول االسيوية خالل
مشاركاتنا الخارجية بان الحكم اللبناين من افضل
واجرأ واصدق الحكام عربيا واسيويا ،واالكرث خربة
واطالعا عىل القوانني .لكن هذا ال مينع انه يف
حاجة اىل دورات صقل دورية ،واىل املزيد من
الثقة والحامية .خالل مسرييت عىل مدى اكرث من
 25سنة مل احتك مع اي حكم.
■ كيف تصف فوز الريايض بلقب الدوري بعدما
كان متأخرا يف النهايئ 2 – 0؟
□ كنت مؤمنا بتميز فريقي لبنانيا يف ظل تأرجح
مستوى الالعبني االجانب .لكن الفريق والحمدلله
قدم مستوى الئقا ورفع اسم النادي يف الدور
النهايئ .يف املقابل الالعبون االجانب يف الفريق
املنافس برعوا يف االدوار االوىل ،ولعبوا يف مستوى
عادي يف الدور النهايئ.
■ هل كنت تتوقع من املدرب احمد فران احراز
اللقب؟
□ برصاحة مل اكن انتظر منه احراز اللقب .لقد
ترصف بذكاء واستخدم خربته التي اكتسبها من
املدرب السابق سلوبودان سوبوتيتش ،وعالقته
الجيدة واحرتامه لالعبني ،وثقة االدارة املطلقة به
التي وظفها الحراز اللقب .انا فخور به ،وهو رفع
من قيمة املدرب اللبناين.

حسنًا فعل امني يونس
عندما اختار الالعب االملاين من اصل لبناين امني يونس اللعب مع املنتخب االملاين
لكرة القدم بدال من املنتخب اللبناين ،علت اصوات تندد بهذا الخيار وتضعه يف خانة
"الخيانة الوطنية".
خيار يونس ،ابن مدينة طرابلس ( 23عاما من والد لبناين وام املانية) كان صائبا،
ومتكن من اسكات كل االصوات املنتقدة ،خصوصا وان احدا مل يكن يتوقع ان يتوج
الالعب يف مشاركته االوىل مع املنتخب االملاين بلقب كأس القارات التي تسبق
مونديال روسيا  2018بـ 12شهرا .بل ان قلة قليلة كانت تؤمن بان يونس يف امكانه
ان يجد لنفسه مكانا يف تشكيلة "املانشافت" يف ارشاف املدرب القدير يواكيم لوف
وسط زحمة املواهب االملانية الصاعدة التي تتنافس لالنضامم اىل تشكيلة املنتخب
الذي ال ينفك يجدد دماءه يف عملية مستمرة ،ما دفع كرثا اىل اعتبار ان يونس يطارد
رسابا ويركض وراء حلم يقارب املعجزة.
لكنه خالف كل التوقعات وحقق املعجزة ،وفرض نفسه منذ املشاركة االوىل يف
التشكيلة االساسية كواحد من النجوم الصاعدين يف الكرة االملانية التي تبرش
مبستقبل واعد .مل يكن مروره يف البطولة مرور الكرام ،بل نجح يف ترك بصمة من
خالل تسجيله اصابة يف مرمى املنتخب املكسييك يف مباراة الدور النصف النهايئ،
وتقدميه اداء مميزا يف مشاركته يف املباراة امام الكامريون.
ما فعله يونس اثبت انه ال يقل شأنا عن اي من املواهب االملانية الشابة ،وجعلنا
نشعر بالفخر بان يكون ابن طرابلس قد نجح يف فرض نفسه نجام من نجوم
الكرة االملانية الواعدة التي ينتظرها مشوار مرشق انطالقا من احرتافه مع الفريق
الهولندي اجاكس امسرتدام.
حقق امني يونس حلمه الشخيص واحرتف كرة القدم مع واحد من اعرق املنتخبات
يف العامل ،ونحن ال نزال نتلمس طريقنا اىل بناء كرة قدم صحيحة نظيفة بعيدة من
الفساد والتالعب واملراهنات والرشاوى ،لنتمكن من االهتامم بالجيل الصاعد وصقل
املواهب التي ال تقل شأنا عن مواهب احرتفت سابقا يف دول اوروبية كرضا عنرت
ويوسف محمد ،وتحرتف يف دول اسيوية كحسن معتوق وابوبكر املل ومحمد غدار
وباسل جرادي وعدنان حيدر وغريهم.
للذين يلومون يونس عىل خياره "االملاين" بدال من "اللبناين" ،نقول حسنا فعل عندما
اختار االحرتاف مع املنتخب االملاين ،وهو الذي مل يرتدد يوما ويف كل املناسبات
االجتامعية وخالل اطالالته االعالمية يف املخافرة واالعتزاز بجذوره اللبنانية.
نعم من حقه ان يختار الخطوة التي تضمن مستقبله الكروي ومسريته االحرتافية
ضمن بيئة تحرتم الالعب ،وتفتح امامه افاقا واسعة وابواب احرتاف تؤمن له مردودا
ماليا يوفر له حياة كرمية كالعب كرة قدم حقيقي ،ال كتلك الحياة التي يعيشها
الالعب اللبناين يف الدوري املحيل ومع املنتخب الوطني.
َمن يلوم يونس عىل خياره عليه ان يعود اىل الواقع املؤسف للكرة اللبنانية ،وحالها
التعيسة ،والعوائق والعراقيل السياسية والطائفية واملذهبية واملحاصصة التي تحول
دون تقدمها ،وانغامسها يف وحول الرشاوى والتالعب وتركيب النتائج يف مباريات
الدوري يف مختلف الدرجات .عليه ان يعود اىل حال الالعب اللبناين الذي يعيش
يف ظروف قاسية ،ويلعب يف ظروف مأساوية ،وحقوقه كالعب غري مضمونة ال مع
ناديه وال مع املنتخب.
نعم ،حسنا فعل امني يونس.
نمر جبر
nemer.jabre66@yahoo.com
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■ كيف تصف العالقة مع االتحاد اللبناين لكرة
السلة؟
□ جيدة وال تختلف عن العالقة التي كانت قامئة
مع االتحادات السابقة .حصل يف بداية املوسم
بعض الترصفات املسيئة اىل نائب رئيس النادي
وعضو االتحاد متام الجارودي متت معالجتها
الحقا .العالقة اليوم عادية كأي عالقة بني ناد
واتحاد.
■ راض عن اداء االتحاد؟
□ بعد االنتخابات مل يعد لدي اي اهتامم مبا
يقوم به االتحاد .ويا لالسف مل يخرج من نتائج
االنتخابات وذيولها ،ويعترب نفسه انه فاز عىل
مرشحنا الذي كان عىل الالئحة املنافسة .النادي
الريايض كان مع املرشح اكرم الحلبي الذي احرتمنا
وزارنا ونحن ال نزال نحرتمه ،وهو حليفنا كام
نحرتم بيار كاخيا النه رئيس اتحاد.
■ اين اصبحت االزمة املالية التي يعاين منها
النادي؟
□ يف طريقها اىل الزوال .النادي الريايض مل يتأخر
يوما عن تسديد املستحقات لالعبني يف احلك
الظروف .لكن يف ايامنا الحالية ،ويف الظروف
الصعبة التي متر علينا وعىل البالد وادت اىل
تراجع كبري يف السيولة خالفا للسنوات املاضية،
وجدنا انفسنا مكرهني عىل التأخري يف دفع بعض
املستحقات.
■ هل سددت االدارة املستحقات املتأخرة لغالبية
الالعبني؟
□ الجزء االكرب تم تسديده ،واملتبقي قسم ضئيل
نحن يف صدد تسديده يف وقت قصري .ال خوف
عند الالعبني من هذا التأخري النهم يعلمون ان
مستحقاتهم مضمونة .نحن كادارة ،نشكرهم عىل
صربهم وثقتهم ونقدر موقفهم املتفهم.
■ هل ال تزال مرصا عىل االستقالة من رئاسة
النادي؟
□ حقيقة مرة ،لكن ال بد من نهاية لهذا املطاف
وترك مسؤولية هذا النادي العريق لبنانيا وعربيا
واسيويا اىل ادارة ورئاسة جديدة .خدمت النادي

اكرث من ربع قرن ( 26سنة) ومل اتعب من الخدمة
ومن العطاء املعنوي واملادي .لكن يف السنوات
الثالث االخرية واجهنا صعوبات كبرية يف تأمني
املال الذي متكنت من تأمينه يف السنوات الـ26
املاضية .افخر بان النادي وصل يف عهدي اىل اعىل
املراتب.
■ ملاذا هذا االرصار وهل القرار مرتبط باالزمة
املالية؟
□ مرتبط يف شكل كبري بوضعي الصحي والوعكة
التي تعرضت اليها ،وحاجتي اىل الراحة ،اضافة اىل
االزمة املالية التي يعاين منها لبنان منذ سنوات،
وانعكست سلبا عىل عدد من القطاعات منها
الرياضة وتحديدا كرة السلة االكرث انفاقا يف
الرياضة ،واثرت سلبا عىل عدد كبري من رجال
االعامل وانا واحد منهم.
■ هل ال تزال متول النادي من جيبك الخاص ام
هناك من يدعم ويساعد؟
□ ال ازال اتحمل من جيبي الخاص تغطية الجزء
االكرب من املوازنة .هناك بعض االموال التي تدخل
اىل صندوق النادي من بعض الجهات الداعمة من
محبي النادي الخريين عىل مسرييت التي لها كل
الشكر والتقدير عىل وقوفها اىل جانبنا ،لكنها ال
تكفي لتغطية سوى الجزء القليل من املصاريف
السنوية الباهظة.
■ هل ابلغت قرارك اىل املرجعية السياسية للنادي؟
□ الرئيس الفخري للنادي الرئيس متام سالم عىل
علم بوضعي الصحي ووضع النادي والخطوة التي
اعتزم االقدام عليها باالستقالة من منصبي .كذلك
الراعي االول للنادي الرئيس سعد الحريري ونائب
الرئيس نادر الحريري ،فهام عىل علم مبا اعاين منه
ومتفهامن موقفي ،وهام يف صدد تأمني الشخصية
البديلة املناسبة التي ستتوىل اكامل املسرية قبل ان
اتقدم رسميا باستقالتي.
■ مطمنئ اىل مستقبل النادي ام خائف عىل
مصريه؟
□ النادي الريايض قلعة قادرة عىل متابعة
مسريتها مع اي رئيس قدير ،قادر عىل تويل زمام

االمور ويحظى بثقة اللجنة االدارية والالعبني
والجمهور .ال خوف عىل النادي الريايض من اي
شخص سيتوىل منصب الرئاسة ،خصوصا وان نائب
الرئيس متام الجارودي وامني الرس مازن طبارة
ومدير النادي سمري شاكر يعملون بجدارة عىل
ضامن استمرار النادي ومتابعة مسريته الناجحة
هم الربح .الهدف استمرار النادي
من دون ّ
مبوظفيه والعبيه قبل اي يشء اخر ،وقبل هدف
االنتصارات وتحقيق البطوالت.
■ َمن ّ
ترشح ليخلفك يف منصب الرئاسة؟
□ ليس لدي اي مرشح .ساسلم النادي اىل نائب
الرئيس نادر الحريري ليختار مع مجلس االدارة
الشخصية التي ستتوىل منصب الرئيس.
■ هل النادي الريايض بريوت محسوب عىل تيار
املستقبل ،ام مقرب اكرث من الرئيس متام سالم؟
□ ليس محسوبا عىل اي حزب او فئة سياسية.
النادي الريايض ولد من رحم عائالت رأس بريوت
التي متثل العيش املشرتك الحقيقي حتى يف عز
الحرب التي عصفت بلبنان .وهو ناد لكل لبنان
بكل طوائفه ومذاهبه ومنترش عىل امتداد الوطن
كله .كانت لنا عالقة وطيدة مع الرئيس الشهيد
رفيق الحريري ومن بعده مع نجله الرئيس سعد
ومع الرئيس الفخري للنادي الرئيس متام سالم .مل
يكن الي زعيم سيايس اي تأثري عىل اي قرار اداري
صدر عن النادي منذ اكرث من  25سنة.
■ خائف عىل مستقبل اللعبة؟ َمن يحمي كرة
السلة؟
□ كال ،لقد مر عدد كبري من االتحادات والرؤساء
عىل اللعبة وال تزال مستمرة .ترتاجع تارة،
وتتقدم تارة اخرى .لكن العامل الرئييس يف بقائها
واستمرارها وتقدمها تطبيق القانون وتطويره
دوريا ليبقى الدرع االوىل واالخرية التي تحميها
وتحمي االتحاد واالندية والالعبني وتضمن
حقوقهم .مشكلتنا االساسية ان االتحادات
مسيسة تخدم مصالح بعض الفرق ،وتعتمد يف
غالبية قراراتها عىل تصفية الحسابات ما ينعكس
سلبا عىل اللعبة.

ن .ج

106

عدد  - 47آب 2017

عدد  - 47آب 2017

رياضة

نمر جبر

سباقات الـ"رالي" رياضة قديمة كلفتها باهظة
لبنان األفضل تنظيمًا وعديدا في الشرق األوسط

مل تتأخر سباقات السيارات يف فرض نفسها بني الرياضات االوىل عامليا .اقيم اول سباق مبارشة بعد اخرتاع السيارة التي تعمل
عىل الوقود ،وكان من تنظيم مجلة "لو بيتي جورنال" الفرنسية ( )Le petit journalعام  ،1894فكان مثابة اختبار ملشاهدة
السيارة االفضل اداء .يف العام التايل اقيم يف فرنسا اول سباق حقيقي انطالقا من العاصمة باريس وصوال اىل مدينة بوردو

عضو لجنة سباقات الرايل يف االتحاد الدويل ومنسق الرشق االوسط وشامل افريقيا لرياضة السيارات عامد لحود.

حمل اول سباق دويل اسم "كاس غوردون
بينيت" ،واقيم عىل حلبة خاصة يف مدينة
نيس يف فرنسا عام  ،1897وفاز به السائق
الفرنيس اميل ليفاسور الذي اجتاز مسافة
 1،178كيلومرت ( 732مي ًال) بـ 48:47ساعة.
شكل السباق نقطة انطالق لحلبات السباق
يف عدد من الدول ،فباتت السباقات بعدها
تقام بني دول ورشكات تصنيع للسيارات
وليس بني افراد.
دخلت انكلرتا عامل السباقات عام ،1900
فنظمت سباق االلف ميل الذي شاركت
فيه  65سيارة ودام  18يوما ،قطع خاللها
املتسابقون زهاء  200كيلومرت يف اليوم
تخللها فرتات اسرتاحة .بداية عام 1911

ابدت امارة موناكو الصغرية اهتامما بهذه
الرياضة وقدمت تسهيالت عدة الستضافة
املتسابقني يف مدينة مونتي كارلو بهدف
تنشيط السياحة وملء الفنادق الخالية يف
املدينة التي بات يقصدها اكرث من 300
متسابق كل عام يتنافسون عىل  209ماركات
سيارات الحراز لقب اهم راليات العامل
املزاحمة عىل لقب بطولة اوروبا للراليات.
انتقلت عدوى السباقات اىل الدول
االوروبية ،ما حدا باملنظمة العاملية
للسيارات اقامة بطولة اوروبا للراليات.
عام  1935اختارت املنظمة العاملية عددا
من السباقات املحلية االوروبية التي كانت
تنظمها اندية السيارات الوطنية .عام 1963

مل يتوصل املندوبون املجتمعون يف باريس
اىل االتفاق عىل صيغة معينة لهذا الرايل،
فتوقف جراء ذلك سباق كأس اوروبا لتلك
السنة بذريعة ان ازدياد كثافة السيارات
يف الطرقات ومشاكل االزدحام تحول دون
تنظيم السباق .مل يتأخر سباق كأس اوروبا
يف العودة سوى عام واحد عرب منظمني
جدد نجحوا يف تجاوز الصعوبات واعادة
تنظيم السباق بالتعاون مع املنظمة الدولية
للسيارات التي ادخلت سباقات رايل مونتي
كارلو ،رايل سيسرتييار ،رايل السويد ،رايل دي
فلور ،رايل دي توليب ،رايل االكروبوليس،
رايل االلف ميل ،كأس االلب النمساوية ،رايل
شمس منتصف الليل (السويد) ،رايل بولونيا،
رايل االلف بحرية ،املاراتون (لياج – صوفيا –
لياج) ،رايل املانيا  ،رايل جنيف ،رايل بريطانيا
العظمى ضمن الجوالت التي يتضمنها رايل
كأس اوروبا للسيارات.
قد يبدو عامل الرياضات امليكانيكية يف
الظاهر وتحديدا السباقات ،او ما تعرف
بالراليات ،عامل الحركة والحامسة واملتعة
املمزوجة بالتحديات والشهرة والتشويق.
غري انه يف الواقع ،بالنسبة اىل املصنعني
تحديدا ،يعد اهم حقل تجارب السيارات
ميدانيا والرتويج للرشكات ،بالتايل تحقيق
العائدات التجارية املرجوة من العملية
برمتها .قطاع السباقات حول العامل يدر
االف الدوالرات سنويا ،وتوظف فيه املاليني.
تعترب الرياضات امليكانيكية من اكرث
الرياضات كلفة نظرا اىل ما تتطلبه من انفاق
كبري لناحية توفري االجهزة الفنية املطلوبة،
واستخدام احدث التقنيات ،والطواقم

من رايل لبنان الدويل ،احدى مراحل بطولة الرشق االوسط.

النادي اللبناني للسيارات والسياحة
تأسس يف مدينة جونيه الكرسوانية سنة  1964ناد خاص يضم  5مالعب لكرة املرضب ،ملعبا
لكرة السلة ،ملعبا للكرة الطائرة ،صالة مقفلة لكرة الطاولة ،حوضا للسباحة ،حوضا كبريا
لليخوت ،قاعة للمحارضات ،قاعة لالعبني ،مطاعم وترياسا صيفيا.
ارتبط اسم النادي برياضة سباقات السيارات ،وهو املمثل الرسمي الوحيد لالتحاد الدويل
للسيارات "الفيا" ( )FIAيف لبنان .شهد عام  1952تنظيم اول رايل يف لبنان تحت اسم رايل
لبنان وسوريا .بعد ثالث سنوات ،نظم النادي رايل "دورة لبنان" وبلغ طوله  647كيلومرتا
اتبعه برايل مامثل بعد اربع سنوات.
عام  ،1968نظم النادي رايل الجبل وبلغت مسافته االجاملية  1100كلم ،وتحول محطة
سنوية يستقطب سائقني من شتى انحاء العامل مثل االيطايل ساندرو موناري الذي احرز كأس
االتحاد الدويل لرياضة السيارات عام  .1977سنة تلو اخرى اصبح رايل الجبل واحدا من ابرز
سباقات الرايل التي تقام يف لبنان ويف املنطقة حتى عام .1992
نقطة التحول كانت مع دخول رايل الجبل الـ 13روزنامة بطولة الرشق االوسط للراليات.
منذ عام  1993اصبحت التسمية الجديدة "رايل لبنان الدويل" ،فكان باكورة املشاركني فيه
السائقان الفرنسيان جان رانيويت واالن اوراي .كام ان السائق الفنلندي الشهري طومي ماكينن
قاد سيارة خالل املرحلة الخاصة االستعراضية .عام  1995شارك بطل اوروبا للراليات لعام
 1993الفرنيس بيار سيزار باروين ،ويف عام  1998شارك الرنوجي بيرت سولربغ بطل العامل
السابق وحل يف املركز الثاين ،واستمرت املشاركة العربية والدولية كاالمارايت محمد بن سليم
والسعودي عبدالله باخشب والقطري سعيد الهاجري ومواطنه نارص صالح العط ّيه والفرنيس
ايف لوبيه وااليطايل بيريو ليايت واالماراتيني عبدالله وخالد القاسمي وسهيل آل مكتوم ،اىل
السائقني اللبنانيني البارزين عىل رأسهم روجيه فغايل وجان  -بيار نرصالله وسمري غانم ونبيل
كرم وموريس صحناوي (باغريا) وعبدو فغايل وميشال صالح وضومط بوضومط وغريهم.

البرشية العاملة وغريها .كلها امور ترتتب
عليها مصاريف جمة .االرقام الضخمة التي
تدور يف فلك هذا العامل خري دليل عىل ذلك.
كام ان التطوير التقني الذي يوظف يف هذا
املجال يعد الثاين عامليا بعد قطاع الطريان.
ال تقترص مشاركة مصنعي السيارات يف
السباقات عىل سبيل الدعاية والرتويج
فحسب ،بل ان ميدان السباقات هو احد
اهم حقول التجارب التي تخترب فيه قوة
املحركات وجهوزية السيارات وتحملها،
للعمل الحقا عىل تطويرها وتحسنها ،ما
ينعكس عىل الصعيد التجاري ونسب
املبيعات يف االسواق .كام ان التقنيات التي
تسخر يف هذا املجال كبرية ،وهي عندما
تحقق نجاحا ما يتم اعتامده الحقا يف انتاج
السيارات العادية ،كنظام منع االنزالق
ونظام غلق املكابح اللذين صنعا لسيارات
الرايل بداية ،ثم تم استخدامهام يف السيارات
العادية.
رغم االهمية التي تعطى لهذه الرياضة
حول العامل ،يعاين قطاع الراليات يف لبنان
من مشكلتني اساسيتني :االوىل غياب التوجيه
والدعم الالزمني من الدولة ،والثانية ضعف
االستثامرات املوظفة يف هذا املجال ما يؤدي
اىل عدم تطوير القطاع وتحقيقه العائدات
املرجوة منه عىل الصعد املختلفة .فالسيارة
التي يتم رشاؤها بـ  100او  110االف دوالر،
وتجهيزها بـ 60الف دوالر ،تكون يف حاجة
اىل صيانة سنوية تتجاوز كلفتها  50الف
دوالر ،هذا ان كانت عىل مستوى عال من
الجهوزية .من هنا يعترب االستثامر يف هذا
املجال غري مربح اذا اقترص عىل مشاركة
السيارات يف سباقات محلية فحسب ،والتي
ال تتجاوز خمسة سباقات سنويا ،يف حني
يقام يف فرنسا عىل سبيل املثال  200رايل
سنويا ،ما يجعل هذا القطاع مثمرا.
يعترب عضو لجنة سباقات الرايل يف االتحاد
الدويل ومنسق الرشق االوسط وشامل
افريقيا لرياضة السيارات عامد لحود
"ان رياضة الرايل يف لبنان هي االهم يف
الرشق االوسط تنظيام وعددا .عدد
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رياضة

من رايل فنلندا الدويل ،احدى مراحل بطولة العامل للراليات.

االلتقاء
• اول سباق اقيم يف الواليات املتحدة يف  28ترشين الثاين  1895يف مدينة شيكاغو ،ملسافة
 54،36ميال ( 87،48كيلومرتا) وفاز فيه فرانك دوريا.
• كلمة رايل انكليزية املنشأ تعني "عملية االلتقاء" او "االجتامع" ،وهي تحمل املعنى نفسه
يف هذه الرياضة .اذ ان املتسابقني بعد تفرقهم يف اثناء االختبار نتيجة عوامل عدة منها
االنطالقة املنفصلة او املتاعب واملشاكل امليكانيكية ،فان هدفا واحدا يجمعهم هو الوصول
اىل النقطة املحددة عند خط النهاية.
• ترتاوح كلفة تنظيم السباقات يف لبنان ما بني  80و 300الف دوالر ،والكارتينغ 10.000
دوالر ،و"الكورس دي كوت" حواىل  15.000دوالر .وتناهز كلفة تنظيم رايل لبنان  250الف
دوالر من دون احتساب املرحلة االستعراضية التي قد تبلغ كلفتها  100الف دوالر.

املشاركني يف السباقات وتحديدا يف رايل
لبنان الدويل يفوق عدد املشاركني يف رايل
قربص الدويل .النادي اللبناين للسيارات
والسياحة ال يبغي الربح ،بل ان ما يجنيه
من السباقات يكون مخصصا للمصاريف،
والكل يعمل لوضع لبنان عىل خارطة
الرياضة امليكانيكية يف الرشق االوسط ويف
العامل ،كونه االكرث تطورا نظرا اىل عدد
املشاركني يف رايل لبنان مقارنة بغريه من
البلدان ،حيث تسخر امكانات مالية كبرية
يف هذه الرياضة".

ويعزو اسباب الرتاجع اىل "الكلفة العالية
التي تفرضها القوانني واالنظمة العاملية
لتأمني السالمة العامة يف السيارة وعىل
الطرقات التي يلتزمها لبنان كونه عضوا
يف االتحاد الدويل .حاول "الفيا" ايجاد
سبل لتخفيض التكاليف وتم اقرتاح افكار
عدة يف ميونخ ابرزها ايجاد صندوق تنمية
الرياضة امليكانيكية الذي يدعم رياضة
السيارات".
يضيف" :تكاليف كل سباق تختلف باختالف
مسافته وعدد ايامه .مثة سباقات تستغرق

يوما واحدا ،فيام اخرى متتد عىل ثالثة او
اربعة ايام ،فتختلف التكلفة حكام ،وخاصة
عندما يزداد عدد املراحل وتتم مضاعفة
عديد الفرق العاملة وتجهيزاتها .الكلفة
االساسية تكمن يف املصاريف اللوجستية
من محروقات وطعام ودعايات ومطبوعات
وغريها".
ويكشف عن احتامل ادخال رايل لبنان
الدويل كجولة من جوالت البطولة االوروبية
عىل غرار رايل قربص الدويل" :نسعى اىل
تلبية كل االمور اللوجستية حتى نتقدم
بطلب رسمي".
ماديا مل تساعد الحكومات املتعاقبة رياضة
الراليات ،وبقي الدعم الرسمي معنويا فقط
خالفا ملا يحصل يف غالبية الدول االوروبية،
حيث تعمد الدولة اىل اعفاء سيارات
السباقات وكل ما له عالقة بها من قطع
غيار واطارات وفيول خاص من الرسوم
الجمركية.
غالبا ما يعترب هذا القطاع مربحا خارج
لبنان ،حيث تتعزز ثقافة رياضة السيارات
بني الجمهور ،ويندفع العشاق واملشجعون
اىل رشاء التذاكر ملشاهدة السباقات ضمن
الحلبات او خارجها .اضافة اىل وجود
دعم رسمي من الدول ورعاية كاملة من
الرشكات الكربى ،ما مي ّكن السائق يف حال
شارك يف  12سباقا عامليا من ان يجني اكرث
من  130الف دوالر سنويا ،اي اكرث من 10
االف دوالر شهريا.
الصورة يف لبنان والرشق االوسط مغايرة،
فحتى الرعاة ال يغطون كامل املصاريف،
وهو ما يلزم ابطال هذه الرياضة احيانا
كثرية تغطية مصاريفهم بانفسهم.
تقاس حضارة الدول مبستوى ارتقائها يف
الرياضة ،ويف لبنان الرياضة تتكلم عن
نفسها .يف ظل غياب سياسة رياضية وطنية
واضحة ،تبقى املبادرة الفردية رائدة
وناجحة ،حيث ال يشذ عن هذه القاعدة
قيام ناد بتنظيم الرياضة امليكانيكية وحيدا،
واالرتقاء بها اىل ما وصلت اليه عىل مستوى
الرشق االوسط والعامل.
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الكلمات املتقاطعة
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يف زمن داود امللك – لحم غري مطبوخ
راحلة  15-احدى قمم جبل املكمل يف
 7آلة موسيقية رشقية – ما يُحاك من 7عاصمة كازاخستان – النمط والشكل موسيقي ومغني امرييك راحل عازفاالقمشة – دق وفت وسحق  8-للتأفف لبنان – نهر فرنيس
ترومبيت لقب مبلك الجاز
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  10حروف:
احد اشهر االفالم السينامئية الكالسيكية
يف التاريخ
الثور الهائج – اصول اللعبة – االب
الروحي – الباحثون – الدراجة – العراب
– اجنحة – بن هور – بطل – تخشيبة
– تفاحة – جرنال – حياة حرشة – حد
السيف – حرص – خروف اسود – خرج
– خطر – راشمون – ربيكا – سايكو –
رشع – عصفور – غري املسامح – فريتيغو
– فيلق – فظ – قلب – كاسرب – مصري –
مرص – نزوة – وصمة عار
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متفرقات

حروف مبعثرة

ازبير

يازياب

دناجو

ماتنجر

بيرم

سايخل

ررهاكتب

للوف

املو

قلحب

وةاشدن

يالخ

سلنا

تسابو

فتةح

لثاي

װ

װ

װ

װ

25

49

29

33

حدث يف مثل هذا الشهر

= 22
= 38
= 36
= 40

 -1اكبر موسيقيي االندلس اخذ الغناء عن اسحق الموصللي في بغداد

ايقاعاكرب
تنشدها جماعة على -1
واحدموسيقيي االندلس اخذ االطليس يف الربازيل ُتعرف ببحرية
اللعبة
شروط
شعرية
 -2قطعة
الغناء عن اسحق املوصليل يف البط
واليةنة من 16
اللعبة مك ّو
 -3هذه
كاليفورنيا االميركية
بركان في
مستطي ًال .فوق كل مستطيل بغداد
-10جامعة جيش منهزم او بقاياه
 -4مهنة من يقوم بنقل الكالم من لغة الى لغة اخرى
 -2قطعة
شعرية تنشدها جامعة -11احدى جزر بليار السياحية
تتبعرث حروف عند انتظامها
 -5شاعر ايطالي راحل من رواد النهضة
عىل ايقاع واحد
ذاتية الحكم تتبع اسبانيا عىل
تشكل جواباً لألسئلة الواردة
 -6ضمير او نفس االنسان وقواه الباطنية
-3بركان يف والية كاليفورنيا شاطئ البحر االبيض املتوسط
أدناه .عند معرفة أحد
هوميروس االمريكية
-12اصيل ذو مكانة او نبيل وكريم
 -7اعظم ابطال الياذة
داخل
األسئلة نضع
الجواب ومشتبه فيه -4مهنة من يقوم بنقل الكالم من رشيف االصل
بأمره
مشكوك
 -8عمل
السؤال
رقم
مع
املستطيل
اخرى
لغة اىل لغة
-13مدينة يف املانيا عىل نهر
ُ
المحيط االطلسي في البرازيل تعرف ببحيرة البط
دواليك .على
وهكذا شاطئية
 -9بحيرة
ملعرفة
-5شاعر ايطايل راحل من
رواد الدانوب موطن العامل البريت
بقاياه
او
منهزم
جيش
جماعة
 -10صحة األجوبة نجمع األرقام
النهضة
اينشتاين
المتوسط
االبيض
البحر
شاطئ
على
اسبانيا
تتبع
الحكم
ذاتية
بليار السياحية
 -11احدى
جزرداخل
املوجودة
املستطيالت -6ضمري او نفس االنسان وقواه -14حدق ونظر نظرا شديدا
االصل
نبيل وكريم شريف
مكانة او
اصيل ذو
-15جامعة او طائفة هندوسية
الباطنية
األرقام
تتطابق مع
 -12ليك
يف الهند حاربت الفوارق الطبقية
هومريوس
الياذةاينشتاين
ابطالالبيرت
-7اعظمالعالم
نهر الدانوب موطن
أسفلعلى
في يفالمانيا
 -13مدينة
ويسار
املوجودة
-8عمل مشكوك بأمره ومشتبه فيه وبنت مجتمعا خاصا بها
ونظر نظرا شديدا
 -14حدق
الشبكة.
-16قطعة فنية نادرة
املحيط
عىل
شاطئية
-9بحرية
 -15جماعة او طائفة هندوسية في الهند حاربت الفوارق الطبقية وبنت مجتمعا خاصا بها
 -16قطعة فنية نادرة

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

ملحن وعازف بيانو املاين ( )1827 - 1770من
الشخصيات البارزة يف الحقبة الكالسيكية .يعترب من
وجهة نظر النقاد اعظم عباقرة املوسيقى واكرثهم
تأثريا عرب العصور.

8

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 5+3+16+8+6محرر الهند
 = 14+7+1+2+4ماركة سيارات
 = 13+11+10+9+12تحذير
 = 1+2+15من الحبوب

SU DO KU
9

آب  :1543قوات الدولة العثامنية
بقيادة خري الدين بربروس تحارص
مدينة نيس الفرنسية.
آب  :1914املانيا تعلن الحرب عىل
فرنسا يف بداية الحرب العاملية االوىل.
آب  :1931فيضان نهر يانغري جيانغ
يف الصني يؤدي اىل مقتل  250الف
شخص.
آب  :1984فولتا العليا تتخذ من
بوركينا فاسو اسام جديدا للجمهورية.

اقوال مأثورة

"اقول للذين يحبونني شكرا واهديهم
وردة ،واقول للذين يكرهونني الف
شكر لكم واهديهم الف وردة ،ذلك
ألنني كرست شيئا يف داخلهم".
(نزار قباين)
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مستوى صعب
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هذه الشبكة أو الشبكات مك ّونة من  9مربعات كبرية
مقسم اىل  9خانات صغرية.
وكل مربع كبري ّ
من رشوط اللعبة وضع األرقام من  1اىل  9ضمن
الخانات بحيث ال يتكرر الرقم يف كل مربع كبري ويف
كل خط أفقي أو عمودي.
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شروط اللعبة
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مستوى وسط
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مستوى سهل Sudoku
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الحاسة السادسة هي القدرة عىل
استشعار االحداث قبل وقوعها،
والتي ال ميكن ادراكها بحواسنا
االعتيادية .اول َمن صنف حواس
االنسان هو الفيلسوف اليوناين
ارسطو .وهي تقليديا البرص
والسمع والشم والتذوق واللمس.
بعدها بقرون جاء تعريف الحاسة
السادسة عىل نحو اوضح ،بعد
نرش العامل االمرييك جوزف راين
املتخصص يف بيولوجيا النبات
كتابه املشهور "االدراك الفائق
للحواس" عام  ،1934حول قدرات
البارابسيكولوجيا عىل البرش.

طرائف

3

1

معلومات عامة

عُ رف عن الروايئ الفرنيس ُأنوريه دو
بلزاك قدرته عىل التكهن مبستقبل
الناس من طريق دراسة خطوطهم.
ذات يوم اعطته امرأة ورقة عليها
بعض االسطر ،زاعمة انها لصبي يف
العارشة من عمره .تأمل بلزاك يف
الورقة طويال ثم رفع رأسه قائال:
صاحب هذا الخط سيبقى حامرا
طول عمره .اجابته املرأة بعفوية:
لكن هذا خطك عندما كنت انت يف
العارشة.

مستوى صعب Sudoku
5

مستوى وسط Sudoku

6

7
1

5

مستوى سهل

حلول العدد46
حل حروف مبعثرة

 1مشارب  2-ديرتا  3-خنشار 4-حفنة  5-دوغان  6-تحفز  7-شفيلد
 8ادغال  9-كراكوف  10-دساكر 11آنييس  12-الشدق 13-ابيدوس  14-مجهر  15-كورسك
 16-صمصام

حل الكلمة الضائعة

سوبريور

حل اسماء من التاريخ

امني فارس الريحاين

حل مثل في الدائرة

عا حجة الورد بيرشب العليق

حل SU DO KU

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

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة
افقيا

 1روجر مور – انكلرتا  2-ماريوس – سنجر – عود  3-ضلع – رنن –تيهور  4-اد – مي – سباع – زينب  5-منشد – مل – انف  6-مودينا
– حيفا – سل  7-شارلوت – جنب – تنتش  8-اري – بو – دس – ا
و ي  9-رستم – كرامب – ينكش  10-املرايب – تهك  11-دانتزيغ –
ناشد – ول  12-ييل – دز – نيس – بايل  13-غوادلوب – باريوم 14-
هو – رفسنجاين  15-لبلبة – جورج جرداق

مستوى سهل

عموديا

 1رمضان – شارل ديغول  2-والد – مارس – الوهب  3-جرع –موريتانيا  4-ري – مندل – ملت – درب  5-موريشيوس – مزدلفة 6-
وسن – دنت – كريزوس  7-نس – براغ – بنج  8-بم – جواب – جو
 9انت الحب – ميني بار  10-نجيع – يندب – اسانج  11-كره – اف– اش – جري  12-وزنات – ديب  13-تعريف – نانت – اوصد  14-رو
– ستوكهومل  15-اديب الشيشكيل – رق
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

التف ّلت والتس ّيب
يقول الروايئ الرويس فيودور دوستويفسيك" :الحرية
التي ال حدود لها تؤدي اىل الطغيان املطلق".
ويا لالسف فإن االمور التي يشكو منها الناس مل
تتغري رغم الجهد الذي يبذل يف هذا االطار .ويبدو
ان كل يشء يف لبنان ُيظهر كأن الرابطة االشد متانة
بني اللبنانيني هي التعاطي العنفي ،او ما يسمى
بـ "التفلت والتسيب" من القيود االجتامعية وقيمها
التي تنظم العالقة بني ابناء املجتمع ،بحيث بدأت
هذه املظاهر تتبدى عىل سلوكيات الناس وترصفاتهم.
صار اللبنانيون يقاربون التفلت والتسيب بكل
انواعهام كأنهام ترصف طبيعي .من يتخلف عنهام
ُيسجل نقيصة عليه .اصبحا موجود ْين يف كل االمكنة.
عند نوايص الطرقات الفرعية والرئيسية ،يف االحياء
والنوادي الليلية ويف املنتجعات واملطاعم .وما
الحوادث املختلفة التي شهدتها بعض املناطق اللبنانية
سوى منوذج مخيف بدالالته ،القتىل او املصابون
املظلومون مل ُيع ِنفوا القتلة لفظيا او جسديا ،حتى
انهم ال يعرفونهم .اضحت قيادة السيارات او ارتياد
اماكن الرتفيه عن النفس التي ينبغي قبل اي يشء ان
يعود روادها ساملني إىل ذويهم ومنازلهم ،مرتعا تتجمع
فيه كل عالمات القلق عىل مصري مجهول من اولئك
الذين ال يؤمنون بالعقد االجتامعي القايض بالتنازل
عن العنف وقوننته لصالح سلطة عادلة ومحقة.
ويا لالسف ،نقولها مرة ثانية عندما نرى ان منسوب
مؤرشات التفلت والتسيب يف ارتفاع مستمر .اما
الردع فيذوي شيئا فشيئا .مناسبات الفرح عىل انواعها
يخالها املرء جبهات قتال ال تعرف هدنة .ومثلها املآتم.
وعىل غرار االثنني يحتفل بعض االهايل بنجاحات
"بدائية" الوالدهم ،غري عابئني باملدنيني االبرياء الذين
يسقطون ،ال ليشء اال ألن نتائج احدى الشهادات قد
صدرت.
ورغم كل التحذيرات التي صدرت عن الجهات
املسؤولة ،استمر البعض يف التحدي ومل يرف له جفن
عندما رأى نتيجة تهوره .ما حصل ،وما قد يحصل
اذا ما استمر الحال عىل ما هو عليه ال ُينبىء بغري

تحلل العقد االجتامعي الذي تقوم عليه الدول ،وبات
التفلت انواعا وما انفك يتوالد يف كل االتجاهات.
ان رد فعل الرأي العام اللفظي ،او عرب االعالم وصفحات
التواصل االجتامعي ،ملا صار ظاهرة ُمرعبة و ُمقلقة،
مل يعد كافيا .الوضع يفرض معالجة رسيعة ودامئة
يف كل االتجاهات وعىل كل املستويات ،ألن التفلت
والتسيب يف ميادين مختلفة ،من اشخاص يدوسون
كرامات الناس غري آبهني بالقوانني واالنظمة ،يراكامن
السلبيات يف وجوهها املختلفة فتؤسس مجتمعا عنفيا
يدمر االنسان ويقيض عىل الدولة .كأن لبنان مل يساهم
يوما يف اطالق رشعة حقوق االنسان.
قد يقول قائل ان التفلت والتسيب ليسا مقطو َعي
الصلة عن واقع البلد وترديه عىل كل املستويات من
بيئية واقتصادية وسياسية وغذائية واجتامعية .لكن
ذلك مردود جملة وتفصيال ،ألن ما من يشء منع
اللبنانيني او مينعهم من اختيار من يرونه االمثل للتعبري
عن طموحاتهم وبناء مستقبل آمن البنائهم واحفادهم.
يف املبدأ ال ميكن ان يكون التفلت والتسيب اال عنفا
ثم ارهابا مدمرا اينام حل .وهذا يعني يف النهاية
"جرمية" .ال ميكن تربيرهام يف حال من االحوال طاملا
يتوالدان تحت اعني املباين الدستورية والحقوقية
للدولة .التفلت والتسيب يف االصل هام من طبيعة
بربرية كانا قبل قيام املجتمعات املدنية ومن ثم
تطورها نحو بناء الدول.
ما يبعث عىل القلق هو تدين مستوى املناعة
الدميوقراطية عند اللبنانيني بازاء تصاعد التفلت بكل
جوانبه وطغيانه عىل املشهد العام .الثابت انه اذا
مل تتم معالجة هذه الهمجية ،فالنتيجة ان العنف
 الوحش سيلتهم الجميع ومن دون ان يستأذن اويستثني احدا.

إلى العدد المقبل

