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سفير روسيا:

قرار أميركا عن القدس
يعرقل السالم

 :2017انتظام املؤسسات
الدستورية واقتالع اإلرهاب

اللواء ع ّباس إبراهيم
في جردة سنة "اإلنجازات الصامتة":

• التسوية السياسية مستم ّرة وال خيار بديالً منها
• من دون استقرار سياسي ال استقرار أمنيًا
• االنتخابات تك ّرس عودة الحياة الطبيعية والديموقراطية
عام أولوية اإلصالحات في اإلقتصاد

سوريا نحو الح ّل في سنة التسوية

ملفات  :2018األمن العام مؤسسة نخبوية

منصور رحباني :شغف الشعر بالتاريخ واألوطان

في هذا العدد

تح ّديات ال توقّ عات

يستجيب الحضور الكثيف الختصاصيي علم الفلك واملنجمني ،ليلة عيد رأس السنة عرب شاشات التلفزة ،عادة لبنانية وطدتها
االضطرابات التي عصفت بلبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما تاله من انقسامات حادة ،قابلها عجز متامد من
عقد تسوية جدية ،فيها يشء من املناعة اىل حني انتخاب العامد ميشال عون رئيسا للجمهورية وانطالق حكومة اعادة بناء الثقة،
بالتوازي مع ورشة ترشيعية مميزة بادائها الذي يحاول تعويض ما فاتنا.
االسطر اآلتية ال تتوخى باي شكل من االشكال مناقشة او مساجلة "صدقية التنجيم" ،بقدر ما تسعى اىل الحض عىل التبرص يف
التحديات التي يقف لبنان يف صددها ،استنادا اىل ما تحقق العام املايض الذي كان حافال بانجازات وطنية بكل املعايري ،اهمها
عىل االطالق اثنان :عسكري واخر سيايس .االول تحرير لبنان من االرهاب بالتوازي مع التصدي لخروقات العدو االرسائييل
وعمالئه ،فكان ترسيم الحدود اللبنانية بكل االتجاهات بحرب التضحيات التي خطها الجيش وسائر املؤسسات االمنية .اما الثاين
فتمثل يف تجاوز "ازمة استقالة" رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحنكة وحذاقة سياسيتني ،افتقدهام لبنان منذ زمن اعتبار
الشارع املدى االرحب واالجدى ملامرسة السياسة ،وكبديل من املؤسسات الدستورية.
يف الحالني كان لبنان امام اختبار عنارص قوته الوطنية ووحدتها التي ث ُبت وجودها من خالل عقالنية ادارة املواجهتني والتفاف
اللبنانيني حول مؤسساتهم الدستورية والعسكرية واالمنية ،ما عكس توقا شديد التعلق بالدولة وال يشء غريها .وهو االمر
الطبيعي الذي ال منّة الحد فيه كون الدولة تقوم عىل عقد اجتامعي يقوم عىل طواعية املواطنني للقوانني التي يرتضونها،
وتحتكر هي فيه "ادارة السلطة ا ُملقوننة" التي تتجسد ،اىل ضامن االمن واالستقرار وحفظ حدود البالد ،يف تأمني الخدمات
العامة ،مامرسة الدميوقراطية السليمة وتداول السلطة ،اعتامد سياسة مبنية عىل الرتشيد االقتصادي وغريها من امور الدولة.
كلها تحديات ينبغي معالجتها من منظور املصلحة الوطنية والعيش الواحد االبدي بني اللبنانيني.
مع بداية العام الجديد ،ودخول لبنان نادي الدول النفطية ،يتطلع اللبنانيون اىل فاتورة واحدة للمياه والكهرباء .كذلك االمر
بالنسبة اىل مشاريع االمناء لضامن االزدهار والحيلولة دون اتساع رقعة الفقر والفقراء .كام ينتظر اللبنانيون يف الداخل ويف
بالد االنتشار استحقاق االنتخابات النيابية التي تقرر اجراؤها يف ايار املقبل .يتطلع الجميع اىل ان يكون هذا االستحقاق محطة
جوهرية لتمثيل سيايس وشعبي افضل عرب قانون االنتخاب الذي توافقت عليه غالبية القوى السياسية .واذا نجح اللبنانيون
يف التعامل السليم مع هذا التحدي ،فهذا يعني االنطالق يف رحلة االلف ميل نحو القطع مع الفوىض والعودة اىل استظالل
املؤسسات والنظام الجمهوري الربملاين الدميوقراطي.
يكلل التحديات تلك ،تح ّد بالغ االهمية ويشكل عصب السياسة واالمن معا هو االقتصاد .مام ال شك فيه ان اللبنانيني يف
العام املقبل يتوقون اىل تحصني االقتصاد بسياج الشفافية ومكافحة الفساد ،فضال عن ترشيق القطاع العام من ترهالته
املرتاكمة وتزويده الكفايات واملهارات .واذا كان اللبنانيون ينتظرون "بسرتينة" العيد من العهد والحكومة واملجلس النيايب
عىل السواء ،فافضل عيدية ُتقدم اليهم هذا العام وجوب اعادة بناء الثقة مع املواطن الذي رسخت يف ذهنه صورة الدولة
"الكعكة" التي يتناتشها القامئون عليها ،وهذا ما يتوقعه الجميع.
هكذا ،فان معالجة التحديات تتطلب رذل التوقعات والركون اىل االرادات الصادقة واالدارات الشفافة .وهذا يجعل العام الجديد
سعيدا وممتعا عن حق .وهو االمر الذي تتمناه بصدق ارسة تحرير مجلة "االمن العام" للبنانيني يف وطنهم وبالد االنتشار.

"االمن العام"

معايدة

مع السنة الجديدة  ،2018تتمنى ارسة مجلة "االمن العام" للبنانيني جميعا عاما سعيدا واستقرارا دامئا يف
وطن شاؤوا ،فرادى ومجتمعا ودولة ،التعلق به والذود عنه وحاميته من العواصف املحيطة به.
تتمنى ايضاً يف السنة املقبلة ميض البالد يف استكامل مسار بناء الدولة واداراتها ،ومتتني الوحدة الوطنية،
وتأكيد االلتفاف حول املؤسسات الدستورية والوطنية واالسالك العسكرية واالمنية التي تشكل ،جميعا،
صامم امان التامسك الداخيل واالستقرار.
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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

الفهرس
 14جوالت الرئيسني في الخارج:
لبنان في قلب الحدثني
العربي والدولي
 2017 20امنيا :الحصاد االكبر
"فجر الجرود"
 28مجموعة الدعم الدولية:
التزام التوصيات خطوة ضرورية
 30وزارة املهجرين :كلفة اقفال
امللف  1300مليار غير متوافرة
 42السفير عبدالرحمن الصلح:
القرار االميركي باطل
 44اليمن وجغرافيا النعمة
والنقمة
 48اللواء عباس ابراهيم مك ّرما
عند "اليونفيل" :نجدد التزامنا
القرار 1701
 50االمن العام يطبق استراتيجيا
"الشرطة املجتمعية"

 58افتتاح مركز اللبوة وتفقد معبر
الجوسية ومنشأت مركز بعلبك
 ... 62واعادة افتتاح مركز
القاع الحدودي
 76البروفسور عباس مكي:
االنطوائية عند الطفل انتحار بطيء
 84اي واقع للعالقات االقتصادية
اللبنانية ـ السعودية؟
 90جالل خوري انزل ستارة
الفصل االخير
 98وليم حسواني:
لست نادما على الفن
 104وزير الشباب والرياضة:
السياسة تتدخل في كل شيء
 114تسلية
 118الى العدد املقبل
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حوار

العميد منير عقيقي وجورج شاهني

اللواء ع ّباس إبراهيم في جردة عام "اإلنجازات الصامتة":

• التسوية السياسية مستمرة ،وال خيار بديالً منها
• النأي بالنفس كي ال ندخل لبنان في محاور كبيرة
• من دون استقرار سياسي ال استقرار أمنيًا
• قدرات الشبكات اإلرهابية اضحت محدودة للغاية
عىل جاري ما اعتاد عليه مع "االمن العام" ،عىل ابواب عام راحل ،اجراء مراجعة
وتقييم واستخالص عرب ،اعطى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
عنواناً لسنة  ،2017هو انه عام "االنجازات الصامتة" مثرة سنة اوىل يف والية
رئيس الجمهورية ميشال عون ،لكنه كذلك عام "الوحدة الوطنية" يف ضوء االزمة
التي خلفتها استقالة الرئيس سعد الحريري .اال انه قدّ م ،اىل املراجعة السياسية
لوقائع السنة واحداثها ،كشفاً مبا انجزته املديرية وما هي يف صدد استكامله او
بدئه يف روزنامة عام  ،2018السيام منه التقدميات االلكرتونية وابرزها بطاقات
االقامة البيومرتية للعامل االجانب وجوازات السفر عرب الشبكة االلكرتونية يف
موازاة توفري تأشريات الدخول البيومرتية يف السفارات اللبنانية يف الخارج
شدد املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم عىل ان التسوية السياسية
"مستمرة وال خيار بديال منها" ،متوقفا
عند "الوحدة الوطنية التي رأيناها بابهى
صورها وااللتفاف حول الدولة" بعد استقالة
الرئيس سعد الحريري ،وقال" :الواقع يفرض
ان تستمر هذه التسوية واال سنع ّرض لبنان
ملخاطر نحن يف غنى عنها" .والحظ ان "النأي
بالنفس نسبي ولو كان هناك نأي بالنفس
مطلق عن ازمات املنطقة ملا كنا يف حاجة
اىل هذه الصيغة" .لكنه اضاف" :من اجل ان
ال ندخل لبنان يف محاور كبرية اعتمدنا هذه
الصيغة ،ال اكرث وال اقل .لكل فريق يف لبنان
رأيه ،واملطلوب ان ال يكون احد منا رأس
حربة يف هذا املحور او ذاك".
واعترب اجراء االنتخابات النيابية "انعكاسا
لعودة الحياة الطبيعية والدميوقراطية اىل
البالد بشكل واضح ،عودة تكرس االستقرار
السيايس واالجتامعي" .لكنه اشار اىل "الربط
بني االستقرارين السيايس واالمني ،من دون

االستقرار السيايس ليس هناك استقرار
امني".
وكشف ان لبنان "مثل كل البلدان معرض
لتهديد امني يف اي لحظة .لكن هذا التهديد
مضبوط بايقاعه بشكل كبري نتيجة الجهود
التي تقوم بها االجهزة االمنية ويف مقدمها
الجيش يف مواجهة االرهابيني" .واذ اكد "اننا
ال نتخوف من امكان حصول عمل امني
كبري" ،نفى وجود "مثل هذه املعلومات".
وقال" :االرهاب ليس محليا فحسب ،امنا بات
خطرا دوليا عابرا للدول والقارات" .واوضح
ان "ليس هناك اي اسرتخاء يف قاموسنا عىل
االطالق ،الننا نتوقع عمال ارهابيا يف اية
لحظة ،حالنا حال اي دولة يف العامل".
ولفت اىل ان "قدرات الشبكات االرهابية
اصبحت محدودة جدا بعد عملية فجر
الجرود" .وقال" :الشبكات االرسائيلية يف
لبنان فاعلة وقامئة ،وناشطة باستمرار ،كذلك
فان مكافحتها مستمرة بالوترية عينها وعىل
املستوى نفسه".

واذ رجح اللواء ابراهيم "تسوية سياسية
قادمة حكام" للحرب السورية ،قال
"ان هذه الحرب انتهت بكل اهدافها
ومفاعيلها ،واملساحة اآلن مرتوكة للحلول
السياسية يف سوريا .انا ممن يعتقدون ان
الحلول بدأت تنضج".
يف الشأن االداري اكد "اننا سنصل اىل مديرية
ليس فيها ورقة وقلم ،مديرية ممكننة عىل
كل املستويات .ما استطيع قوله اليوم اننا
سنطلق قريبا رزمة من الخدمات املمكننة
عرب االنرتنت" ،مشريا اىل انه "سيكون يف
امكان املواطن الحصول عىل بطاقة اقامة
للعامل االجنبي عرب االنرتنت وكذلك انجاز
جوازات السفر" .واكد امليض يف فتح مراكز
جديدة لالمن العام يف املناطق وفق رشوط
ومعايري محددة ،يف نطاق خطة االمناء
املتوازن ،مرجحا يف عام  2018تدشني
مراكز جديدة يف املنت والدامور والبقاع
والجنوب .وذكر انه يف صدد رفع عديد
االمن العام اىل  12000ضابط وعنرص ،اال
ان االمر منوط باجراءات تتصل بالحاجات
املالية والقانونية والقدرة عىل االستيعاب
واملهامت املطلوبة.
وقال" :اعتقد اننا نجحنا يف ادارة ملف
النزوح السوري يف لبنان ،واستوعبنا
االرتدادات السلبية التي كانت متوقعة قدر
االمكان .كلام وقعت معركة يف منطقة ما
هناك ،كنا نرتقب نتائجها ونأخذ االجراءات
الالزمة الستيعابها .وألننا شكلنا خلية ازمة
مهمتها متابعة املوضوع ،متكننا من تطويق
الكثري من االزمات مسبقا".

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

هنا الحوار مع اللواء ابراهيم:
■ اذا صح ان عام  2016كان عام انهاء الشغور
الرئايس وعام  2018عام االنتخابات النيابية،
فام الذي تختاره عنوانا او شعارا لعام 2017؟
□ اعتقد ان هذا العام كان عام االنجازات
الصامتة .اذا اردنا ان نعدد االنجازات التي
حققها العهد يف سنته االوىل بقيادة فخامة
الرئيس العامد ميشال عون ،بالتعاون مع
املعنيني ،لئال نبخس احدا منهم حقه ـ نرى
انه قد تم انجاز التعيينات االمنية واالدارية
والتشكيالت واملناقالت القضائية والديبلوماسية
وقانون االنتخاب وسلسلة الرتب والرواتب
وقوانني النفط ،وهي من اهم االنجازات يف
الحقبة االخرية وليس العهد فحسب .قانون
االنتخاب انجاز تم بعد سنوات من املعاناة مع
القوانني املجحفة .ليس سهال ان ندخل النسبية
ننس
وان بشكل خجول اىل القانون الجديد .وان َ
ال ننىس انجاز موازنة عام  2017بعد اثنتي عرشة
سنة من االنفاق وفق القاعدة االثنتي عرشية.
كل ذلك يسجل خطوات متيز عام  2017يف
طريق السعي اىل التغيري الذي ينشده اللبنانيون.

الشبكات االسرائيلية قائمة
وناشطة ،ومكافحتها
مستمرة بالوتيرة عينها
خطر االرهاب دولي وليس
محليا فقط ،والتنسيق
بني االجهزة العسكرية
واالمنية لم تتوقف

من حقنا الطبيعي كلبنانيني ان يكون لنا بعد
اليوم قانون انتخاب نثق به وموازنة شكلت
كرسا لحلقة مقفلة وامرا واقعا مستمرا من عام
 2005انكرس عام  .2017وربطا بازمة الرئيس
سعد الحريري االخرية وما حصل معه ،ميكن
القول ان عام  2017كان عام الوحدة الوطنية
جراء االلتفاف الوطني الذي تحقق حول فخامة
رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب.

■ كيف تق ّوم اداريا عمل املديرية خالل عام
 2017الذي شكل العام االول من واليتك
الثانية؟ مباذا تختلف الوالية الثانية عن االوىل
وماذا قدمت او حققت ما مل تحققه الوالية
االوىل؟
□ فرضت الظروف علينا ان نركز يف الوالية
االوىل عىل البعد االمني للمهمة التي كلفت
اياها يف املديرية .التحديات االمنية كانت كبرية
جدا ،فال ميكننا ان نتجاهل انني تسلمت مهاميت
عام  2011تزامنا مع بدء االزمة السورية .لذلك
كان للتحدي االمني االفضلية واالولوية بعدما
تراجع العمل االمني اىل مستوياته الدنيا .كام
اعطينا االهمية لتفعيل العمل االداري مبا
يستحق من عناية طيلة الوالية االوىل .اليوم
كان لدينا اجتامع موسع مع رؤساء املكاتب
والدوائر لتقييم ما تحقق يف السنوات املاضية.
بعدما عرضنا ما تحقق وعدت بان نصل اىل
مديرية ليس فيها ورقة وقلم ،مديرية ممكننة
عىل كل املستويات .ما استطيع قوله اننا
سنطلق قريبا رزمة من الخدمات املمكننة
عرب االنرتنت .خالل فرتة قريبة سيكون يف
امكان املواطن الحصول عىل بطاقة اقامة
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للعامل االجنبي عري االنرتنت وال داعي
لالنتقال اىل مكاتبنا .سيكون يف امكاننا انجاز
جوازات السفر بالطريقة عينها .يف اختصار
ميكنني القول ان عام  2018سيشهد نهضة
ادارية الفتة يف املديرية عىل اكرث من مستوى.
اىل هذا االنجاز ميكنني االعالن اليوم ايضا اننا
نعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية من اجل
ان تصبح التأشريات التي تعطى لالجانب
عرب سفاراتنا بيومرتية ،وهي كمثل التأشريات
التي تعطيها السفارات االوروبية واالمريكية.
سيكون ذلك ممكنا عرب ملصق يستخدم لهذه
الغاية وهو يوضع مع "اولوغرام" .وقد طبعنا
 500000تأشرية من هذا النوع لتكون تأشرية
مبعايري آمنة غري قابلة للتزوير.
■ هل هناك فكرة لتعيني مندوبني لالمن
العام يف السفارات؟
□ هذا مرشوع تحدثنا عنه عام  2011وهو
مفيد وله مردود كبري عىل البلد .لكن العائق
يومها كان ماليا وما زال قامئا حتى اليوم.
■ ما هي الفائدة من هذا االجراء ،وما هي
وظيفة هذا املندوب؟
□ انه مثل املندوب االمني املوجود يف كل
السفارات االجنبية يف لبنان .كل الدول التي
لديها مندوبون امنيون ،هم مكلفون متابعة

يحاوره العميد منري عقيقي وجورج شاهني.
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اهم االستثمارات
في لبنان هو االستثمار
في االمن

نتجه الى رفع عديد
االمن العام الى  12الف
ضابط وعنصر

مصالح رعاياهم االمنية .بشكل اوضح هو
ملحق امني ،وال يهدف عمله اىل جمع
املعلومات عن البلد املوجود فيه ،ال بل هو
صلة الوصل بني لبنان والبلد املضيف .وهذا
املوضوع من صلب صالحياتنا ومن مهامت
جهاز امن الدولة ايضا.

ان هذا الوجود مضبوط .ما هي االستعدادات
ملواجهة تردداته وهل نجحتم يف تطويقها
واستيعابها جميعها؟
□ نحن نعترب اننا ،اىل حد بعيد ،نجحنا يف
استيعاب موجات النزوح لكن ليس بنسبة
 .%100لقد كانت ترتفع وتنخفض عىل وقع
ومجرى العمليات العسكرية يف سوريا .كلام
وقعت معركة يف منطقة ما ،كنا نرتقب نتائجها
ونتخذ االجراءات الالزمة الستيعابها ومواجهة
ارتداداتها .وألننا كنا قد شكلنا خلية ازمة
مهمتها متابعة املوضوع ،متكننا من تطويق
الكثري من االزمات مسبقا .فدخلنا اىل كل
منطقة وبلدية انترش فيها النازحون ونسقنا
جهودنا مع املعنيني وهو ما سمح لنا بضبط
الوضع فيها .اعتقد اننا نجحنا يف ادارة هذا
امللف واستوعبنا االرتدادات السلبية التي
كانت متوقعة قدر االمكان.

■ افتتحت املديرية يف اوقات متفاوتة عددا
من املراكز يف الجنوب والشامل واعادت فتح
اخرى عىل الحدود اللبنانية  -السورية .هل
اكتملت خطة التوسع عىل خلفية االمناء
املتوازن وتعزيز الالمركزية االدارية؟
□ عندما تسلمنا مسؤولياتنا اتخذنا قرارا
بتطبيق الالمركزية االدارية للتخفيف من
معاناة املواطنني واملقيمني .كلنا نتذكر الخطة
الخمسية التي وضعناها ومل تكتمل بعد.
كانت خطة مرنة تقيض مبراعاة اوضاع املناطق
وحاجات ابنائها .عليه قبلنا اقرتاحات وعروضا

نفخر باننا جنبنا الكثري من الدول الصديقة اخطار تع ّرضها لهجامت ارهابية.

تقدمت بها بلديات الفتتاح مراكز لالمن العام
فيها .كانت لدينا وما زالت رشوط ومعايري
للقبول او الرفض ،وباب الطلبات ليس مقفال
حتى اليوم .عام  2018سندشن مراكز جديدة
يف مناطق جديدة املنت والدامور وجديتا
البقاعية وقانا الجنوبية ،وقبل ايام تفقدت ما
انجز من مركز بعلبك وندرس امكان ان يكون
لنا مركز يف برجا الشوفية.
■ ما هي املعايري املعتمدة النشاء هذه املراكز
وما هي وظيفتها؟
□ العملية تبدأ بطلب ترفعه البلدية ويخضع
للدرس انطالقا من تقييم يطاول املوقع الجغرايف
وبعده عن اقرب املراكز العاملة ،ويوفر الخدمة
لفئة كبرية من اللبنانيني يف مناطق بعيدة .اذا
توفرت هذه املعطيات منيض اىل النهاية .يك
اكون اوضح انشأنا مركز قرطبا مثال ألنه يوفر
الخدمات البناء جرد جبيل يف اكرث من 30
قرية لن يضطروا بعد ذلك اىل االنتقال اىل
جبيل .اما عن وظيفة هذه املراكز ،فهي ككل
مراكزنا ادارية وامنية يف الوقت عينه .جمع

املعلومات هو جزء من صالحياتنا لحامية االمن
االجتامعي ،وهو امر ال يتوافر ان كنا بعيدين
من مشاكل الناس وهمومهم .كلام كنا اقرب
اليهم نتعرف اىل معاناتهم ومشاكلهم .ألعطيكم
مثال عىل ذلك ،قبل ايام التقيت اهايل القاع
عىل هامش افتتاح مركزنا فيها وقد تسلمت
منهم يف نهاية اللقاء اكرث من  30مطلبا حيويا،
وهي تتصل بقضايا املاء والكهرباء والطرق .ملا
كانت هذه االمور من غري اختصاصنا احلناها
جميعها اىل املراجع والوزارات املختصة وهي
موضوع عناية .هذا االمر يف ذاته يتصل باالمن
االجتامعي وهو من اسس االمن االمني وجزء
منه .اىل هذه املهمة لدينا يف كل مركز عنارص
مكلفون االستقصاء وجمع املعلومات ومهمتهم
متابعة اي نشاط غري قانوين ومالحقة املشتبه
بهم يف نطاق كل مركز.
■ كنت تشكو دامئا من النقص يف عديد
املديرية ،فام الذي تغري عام  2017ومتى ميكن
ان تكتمل الهيكلية الجديدة التي حددتها يف
وقت سابق؟

□ صحيح اننا وضعنا خطة سابقة تهدف اىل
بلوغ عديد املديرية  12000ضابط وعنرص .تقول
الخطة مبراحل علينا عبورها ،واعتقد اننا قطعنا
شوطا متقدما عىل املستوى القانوين .عىل وقع
الدعم الذي نحظى به من معايل وزير الداخلية
نهاد املشنوق فاننا يف صدد استكامل االجراءات
القانونية والرسمية لبلوغ هدفنا يف وقت ،نحن
من يقرر حجمه وتوقيته .عملية التطويع التي
نحتاج اليها قياسا عىل حجم انتشار مراكزنا وحجم
املهامت الكبرية التي القاها علينا النزوح السوري،
مع االخذ يف االعتبار قدرتنا عىل استيعاب العدد
املطلوب يف املديرية .وهي عملية مرحلية علينا
درسها بدقة فال نصل اىل مرحلة نعيش فيها
تخمة يف عدد الضباط والعنارص ،عدا عن تقدير
الكلفة التي ميكن توفرها .لذلك ندرس خطواتنا
بتأن ودقة لبلوغ ما نريد يف افضل الظروف.
ما اعتقد انه سيكون ،قدرتنا عىل ان نرفع هذا
العدد اقله عىل الورق عام .2018
■ القى النزوح السوري اعباء امنية واجتامعية
واقتصادية ،وانت من تحدث اكرث من مرة عن

■ من ابرز احداث  2017كانت الحرب عىل
االرهاب التي توجت بعملية "فجر الجرود"
واستعادة جثامني الجنود الشهداء املخطوفني.
اىل اي مدى ال يزال لبنان مكشوفا امنيا؟
□ كلمة مكشوف امنيا كبرية ال تنسجم وال
تتالءم مع الواقع الذي نعيشه .لبنان بلد
مثل كل البلدان معرض لتهديد امني يف اي
لحظة .لكن هذا التهديد مضبوط بايقاعه
بشكل كبري نتيجة الجهود التي تقوم بها
االجهزة االمنية ويف مقدمها الجيش اللبناين يف
مواجهة االرهابيني .نحن ال نتخوف من امكان
حصول عمل امني كبري .ما استطيع قوله اننا
عىل االقل ال منلك يف الوقت الراهن مثل هذه
املعلومات .اال ان االمر كان وما زال موضوع
متابعة دقيقة وحثيثة ألن مثل هذا الخطر
قائم .هو ليس خطرا محليا فحسب ،امنا بات
خطرا دوليا عابرا للدول والقارات .التنسيق

9

10

عدد  - 52كانون الثاني 2018

بني االجهزة العسكرية واالمنية مل يتوقف
ابدا ،وان مل نعلن عن اجتامعاتنا فهي قامئة.
كلام كانت هناك مناسبة نجتمع باالضافة
اىل لقاءاتنا الدورية واتصاالتنا اليومية التي
ال تنقطع .ليس هناك اي اسرتخاء يف قاموسنا
عىل االطالق ،الننا نتوقع عمال ارهابيا يف اية
لحظة حالنا حال اي دولة يف العامل .امنا اكرر
واجزم انه ال يوجد لدينا ملف يشغل البال
يف هذه املرحلة ،وهذا التوقع يضعنا يف حال
استنفار دائم وال مكان لالسرتخاء.
■ هل تعتقد انه ال تزال هناك شبكات
ارهابية نامئة قادرة عىل القيام بعمل ما
يتسبب يف اضطراب امني؟
□ ال شك يف ان قدرات هذه الشبكات
اصبحت محدودة جدا خصوصا بعد عملية
"فجر الجرود" التي انجزت تنظيف الجرود
من الجيوب والقواعد العسكرية لهؤالء
االرهابيني الذين كانوا يعتربونها مالذا آمنا
لالنطالق منها يف اتجاه الداخل والعودة
اليها .لذلك نعتقد يف التحليل والتقييم ان
هذه القوة تشتتت اىل حد بعيد جدا بعدما
تلقت هذه الرضبة ،وهي يف حاجة اىل
حواىل ستة اشهر بالحد االدىن لتعيد تنظيم
نفسها .لكننا نتابع كل هذه املحاوالت
ملنعها من استعادة حضورها والقيام باي
عمل ارهايب.
■ نهاية عام  2016توقعت ان يكون
االرهاب اىل انحسار يف عام  ،2017وان
خريطة املنطقة لن تتغري وحدود الدول
باقية كام هي .هل صحت هذه التوقعات؟
□ عندما يقول الرئيس الفرنيس اميانويل
ماكرون قبل ايام ان "داعش" ستنتهي يف
سوريا يف شباط املقبل يثبت ان ما توقعناه
يف بداية عام  2017كان صحيحا ،ويف مكانه
وزمانه وان بفارق شهرين .عندما يحتفل
الرئيس الرويس فالدميري بوتني يف زيارته
االخرية لسوريا بالقضاء عىل "داعش"
واالرهاب هناك ،وعندما يحتفل قائد فيلق
القدس يف الحرس الثوري االيراين الجرنال
قاسم سليامين بالقضاء عىل هذه املجموعة،
كل ذلك يؤكد ما تكلمنا عنه يف بداية السنة
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املاضية وتوقعناه قد حصل .اما يف موضوع
التقسيم وموضوع تغيري الحدود الجغرافية
للدول ،فانا ارى ان ما جرى يف كردستان
العراق يثبت ان ليس هناك خرائط جديدة
يف املنطقة.
■ هل ترى ان ما ينطبق عىل الشبكات
االرهابية يرسي عىل الشبكات االرسائيلية
ايضا؟
□ كال .الشبكات االرسائيلية يف لبنان فاعلة
وقامئة ،وناشطة باستمرار ،وكذلك فان
مكافحتها مستمرة بالوترية عينها وعىل
املستوى نفسه .هنا ارغب يف االشارة اىل
ان العدو االرسائييل يسعى اىل استغالل
جهل بعض اللبنانيني ويسعى اىل تطويعهم
عرب مواقع التواصل االجتامعي والشبكات
االلكرتونية ،وهو امر صادفناه يف الفرتة
االخرية .اللقاء الضوء عىل هذه املحاوالت
سنعقد مؤمترا يف وقت قريب يشارك فيه عدد
من االختصاصيني لتوعية الناس عىل طبيعة
وكيفية التعاطي مع هذه املخاطر ،ولن يكون
املؤمتر الوحيد فلدينا هذا العام اكرث من
مؤمتر لتناول قضايا مهمة وحساسة مامثلة.
■ قمت العام املنرصم بزيارات عدة اىل
الخارج ومنها اىل واشنطن لتعزيز التعاون

في عام  2018سندشن
خمسة مراكز جديدة في
مناطق مختلفة

سنطلق رزمة خدمات
بيومترية القامة االجنبي
وجوازات وتأشيرات السفر

مع االجهزة الدولية الصديقة .ما هي
املحطات البارزة فيها؟
□ ال شك يف ان تثبيت العالقات مع االجهزة
الدولية وتعزيزها يشكل صامم امان لالمن
يف لبنان .وهي ايضا مثابة نقاط ارتكاز لنا
يف دول العامل ميكن للبنان ان يستفيد منها
عند الحاجة .وهذا ما ملسناه يف الكثري من
االزمات التي مرت علينا السنة املنرصمة.
مل نقرع بابا اال فتح لنا يف العامل من خالل
اصدقائنا الذين نعتربهم من بني نقاط
االرتكاز والدعم يف هذه الدول .ما نسجناه
من عالقات كانت يف خدمة لبنان ،وهو ما
اثبتته الخضات االخرية .اضافة اىل التنسيق
االمني الذي حققناه وما وفر من مكاسب
متبادلة .ميكنني القول بكل فخر اننا جنبنا
الكثري من الدول الصديقة مخاطر تعرضها
لهجامت ارهابية .وال اخفي القول اننا

ارسلنا ضباطا اىل الخارج يف مهامت رسية
للتنسيق مع دول عدة نتيجة معلومات
حصلنا عليها لتهديدات ميكن ان تطاول
هذه الدول.

لو كان هناك نأي بالنفس مطلق عن ازمات املنطقة ملا كنا يف حاجة اىل هذه الصيغة.

معايدة اللواء عبّاس إبراهيم لعسكريي األمن العام
"يف مناسبة عيدي امليالد املجيد ورأس السنة املباركة ،اتوجه اليكم ،ضباطا ورتباء وافرادا،
باملعايدة ،وامتنى لكم ولعائالتكم دوام الصحة والسعادة ،وان يحمل العام الجديد للبنان
واللبنانيني السالم واالزدهار والطأمنينة.
مع بداية السنة الجديدة ،ال بد من ان اثني عىل الجهد الكبري الذي بذلتموه يف العام
املنرصم الذي ُترجم بتنفيذ املهامت املوكلة اليكم عمال بشعار "التضحية والخدمة" ،وذلك
ملصلحة الوطن وابنائه واملقيمني عىل ارضه من جهة ،ويف سبيل اعالء شأن املديرية ونقلها
اىل مصاف املؤسسات الحديثة واملتطورة من جهة ثانية .ألن البلدان ال تتطور اال باحرتام
الحق االنساين وتطبيق القوانني وبناء مؤسسات ينأى املسؤولون والعاملون فيها بانفسهم
عن الفساد والرشوة واملصالح الشخصية.
لقد اثبتم انكم عىل قدر كبري يف تح ّمل املسؤوليات امللقاة عىل عاتقكم ،وان انجازاتكم
الكثرية نتيجة كفاياتكم املهنية والتخصصية يف الخدمة واالدارة ،وتأهبكم الدائم وجهوزيتكم
الكاملة لتنفيذ املهامت االمنية للحفاظ عىل االستقرار والسلم االهيل ،كل ذلك كان له الدور
الكبري يف ادراج اسم املديرية العامة لالمن العام عىل لوائح الجودة ،كام عىل لوائح الرشف

نتيجة ما حصدمتوه يف عملكم يف الحفاظ عىل االمن ومكافحة االرهابيني وعمالء العدو
االرسائييل وكل خطر كان يستهدف وطننا وشعبه.
ان االنجازات الكثرية التي حققتموها حتى االن ،لن تثنينا عن امليض يف التحدي الكبري الذي
نخوضه هذه السنة ،لتحقيق ما صممنا عىل القيام به معا وملخصه:
 -1املحافظة عىل االنسان وحقوقه يف لبنان ،والتقيد التام مبضامني القوانني واالتفاقات ذات الصلة.
 -2مكننة شاملة لالدارة بهدف تبسيط املعامالت.
 -3تطوير قدرات عسكريي االمن العام ومهاراتهم االمنية واالدارية.
 -4تعزيز املكاتب والدوائر واملراكز بالعتاد واملعدات املطلوبة ليتمكن العسكريون من
تنفيذ االعامل املوكلة اليهم بجدارة ومهنية.
 -5وضع الهيكلية الجديدة لالمن العام موضع التنفيذ.
 -6انشاء مقار جديدة لالمن العام وترميم القديم منها.
هذه االهداف لن تتحقق اذا مل تكن لديكم االرادة الصلبة واالقتناع بصوابها والحاجة اليها.
وكل عام وانتم بخري".

■ اىل تبادل املعلومات والخدمات ،هل
حصلتم من هذه الدول عىل دعم ما ،وهل
ميكن تسميتها؟
□ بالتأكيد حصلنا عىل مساعدات لوجستية
وتقنية ومادية قد ال ترتقي اىل ما نطلبه
من هذه الدول وكام نتمناه .لكن ميكنني
القول اننا حققنا عام  2017قفزة يف هذا
املجال وهناك دول كثرية ابدت استعدادها
ملساعدتنا يف العام املقبل .ليس رسا االشارة
اليها منها الواليات املتحدة االمريكية والدول
االوروبية لئال انىس ايا منها ،ومن بينها دول
عربية وخليجية ساعدتنا ايضا.
■ بدأ عام  2017محكوما بتسوية سياسية
انهت الشغور الرئايس واعادت الرئيس سعد
الحريري اىل الرسايا بعد غياب  5سنوات،
وانتهى باهتزازها قبل ان يصري اىل ترميمها
واحيائها .هل تتوقع لها الدميومة واىل اي
مدى؟
□ لبنان تاريخيا هو بلد االهتزازات
السياسية ،ولذلك فان ما حصل ليس غريبا،
لكن الجديد الذي ظهر بصورة واضحة
هو الوحدة الوطنية التي احبطت احدى
اكرب هذه الهزات الناجمة عن استقالة
الرئيس الحريري من الرياض ،وهذا ما كنا
نفتقده منذ عام  1943حتى اليوم .وقد
رأيناه بابهى صوره خالل هذا العام من
خالل االلتفاف حول الدولة وخلف فخامة
الرئيس عون ودولة الرئيس بري يف هذه
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االزمة .عليه فانني عىل اعتقاد أن هذه
التسوية ستكمل لسبب بسيط هو اننا ال
منلك خيارا آخر .فالسياسة هي فن الواقع،
والواقع يفرض ان تستمر هذه التسوية واال
سنع ّرض لبنان ملخاطر نحن يف غنى عنها.

 ...ومعايدة مجلة "األمن العام"
يف عيدي امليالد ورأس السنة ،شأنها كل عام ،اجتمعت ارسة "االمن العام" اىل غداء يف
املناسبة حرضه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،والقى ابانه رئيس التحرير
العميد منري عقيقي كلمة قال فيها" :عىل جاري عادتها ،تلتقي ارسة مجلة االمن العام كل
سنة لتحتفل باالعياد املجيدة .لكن لهذا العام نكهة مميزة تجسدت يف رعايتكم وحضوركم
ما اضفى عىل هذا اللقاء سمة االخوة التي عودمتونا عليها".
وخاطب اللواء ابراهيم متمنيا "دوام النجاح والتوفيق والتألق يف كل ما تقومون به ملصلحة
لبنان وانسانه ،انتم املعروف عنكم عملكم بصمت وهدوء .نتمنى يف العام املقبل ان
تتكلل جهودكم الكبرية بالنجاح عىل مستوى تطوير االمن العام الذي اضحى يوازي يف
انجازاته االمنية واالدارية املؤسسات الحديثة يف الدول املتقدمة ،او عىل املستوى الوطني
العام .وهذا ما كان ليتحقق لوال توجيهاتكم املستمرة وعملكم الدؤوب مع ضباط املديرية
وعسكرييها" .واكد ان املجلة "ستبقى منصة اعالمية تثقيفية كام تريدونها ،تحايك كل
املوضوعات باتزان ورصانة عمال بشعارها :مواطنية صالحة ،وطن افضل".

■ شكلت صيغة النأي بالنفس التي
اعتمدت اخريا بقرار من مجلس الوزراء
كام لو انها كلمة الرس التي تحمي هذه
التسوية .كيف تفرس كمسؤول امني هذه
الكلمة ومن املسؤول عن حاميتها؟
□ اعتقد ان من من املبكر الحديث عن
دميومة هذه الصيغة ،ومن الصعب ان ان
نحكم عليها من اآلن .النأي بالنفس نسبي،
ولو كان هناك نأي بالنفس مطلق عن ازمات
املنطقة ملا كنا يف حاجة اىل هذه الصيغة.
من اجل ان ال ندخل لبنان يف محاور كبرية
اعتمدنا هذه الصيغة ال اكرث وال اقل .لكل
فريق يف لبنان رأيه ،واملطلوب ان ال يكون
احد منا رأس حربة يف هذا املحور اوذاك.
طبعا هذه ليست مسؤوليتنا كقيادات
امنية ابدا ،وهي مسؤولية السياسيني من
خالل ادائهم وكيفية تظهريه.
■ عند اية مهمة تتعلق مبصلحة لبنان
َ
كنت تقول اذهب اىل آخر الدنيا يف سبيلها.
مل ترتدد عن القول انك تذهب اىل سوريا
من اجل لبنان .هل تعتقد ان من الواجب
تحسني خطوط التواصل معها ما دام الكل
يقر بأن هناك تواصال امنيا من اجل ملفات
مختلفة وحامية الحدود املشرتكة؟
□ عندما تصبح الظروف السياسية يف
املستقبل افضل ،ميكن ان يبنى عىل هذه
القناة االمنية املفتوحة مع سوريا التي مل
تنقطع يوما .للوصول اىل تلك املرحلة هناك
حاجة اىل رشوط وظروف سياسية افضل عىل
املستوى االقليمي اوال ،ومن ثم عىل املستوى
اللبناين .عندها ميكن تطوير هذه القناة
ورمبا ميكن تجاوزها اىل السياسية منها.
■ يقال ان الحرب يف سوريا وضعت اوزارها
او انها باتت يف مراحلها االخرية كام يقول
السفري الرويس يف حديث للمجلة ايضا .هل

الحرب يف سوريا انتهت بكل اهدافها ومفاعيلها ،واملساحة اآلن للحلول السياسية.

تعتقد ان سوريا عىل ابواب تسوية سياسية؟
□ كام ان ليس هناك فن للفن ،ليس
هناك حرب للحرب ،بل اهداف للحرب.
ما استطيع قوله ان هذه الحرب انتهت
بكل اهدافها ومفاعيلها ،واملساحة اآلن
مرتوكة للحلول السياسية يف سوريا .انا
ممن يعتقدون ان الحلول بدأت تنضج
بعد مؤمترات جنيف وآستانا وسوتيش وما
سبقها وتالها من اجتامعات ومؤمترات.
هنا استشهد مجددا بالرئيس الفرنيس
الذي تحدث عن حتمية التواصل والكالم
مع الرئيس بشار االسد .هناك اناس
مقتنعون بهذا املوقف لكنهم مل يجاهروا
به بعد .نحن ذاهبون يف اتجاه املجاهرة
بهذا املوقف من دول كثرية .كل املواقف
تقرتب لكن كل واحد يخ ّرج موقفه عىل

اعتقد اننا نجحنا
في ادارة ملف النزوح
السوري واستوعبنا
ارتداداته السلبية
االنتخابات النيابية تكريس
لعودة الحياة الطبيعية
والديموقراطية

طريقته ،والرئيس ماكرون كان اكرث وضوحا
من غريه .واال عىل اي اساس توجه الدعوة
اىل هذا التواصل؟ من املؤكد انها عىل
اساس تسوية سياسية يف سوريا وليس عىل
اساس من املحبة ابدا .هناك تسوية قادمة
حكام اىل سوريا.
■ عندما استقال الرئيس الحريري من
الرياض اكتشف اللبنانيون اكرث مام تصوروا
أن هناك مظلة امنية دولية تحمي استقرار
لبنان وتحول دون اي خضة .كيف تفرس
هذه املظلة؟ وهل هي نتيجة الثقة
باستعادة املؤسسات الدستورية دورها ام
هي ثقة باالجهزة االمنية؟
□ يف معزل عن الحرب التي انتهت يف
سوريا والعراق ،فان العامل ينظر اىل لبنان

عىل انه منوذج فريد .لذلك فهو حاجة
دولية .ترجمة لهذا املوضوع استذكر
هنا مضمون خطاب فخامة الرئيس
امام الجمعية العمومية لالمم املتحدة
يف نيويورك ودعوته اىل ان يكون لبنان
ملتقى للحوار بني الثقافات والحضارات.
وهو امر تقدره دول كثرية يف هذا العامل،
وخصوصا اولئك الذين عانوا من االرهاب
ومن نتائج الصدام بني الحضارات .لذلك
فهم يفهمون مضمون الدعوة اىل ان
يتحول هذا الصدام اىل حوار .وهو ما
يعطي اهمية ملوقع لبنان ودوره ورسالته.
هو النموذج القائم والحي لهذا الحوار.
لذلك فان استقرار لبنان حاجة دولية
وليس حاجة لبنانية فقط .اضافة اىل ان
لبنان املتفجر تصيب شظاياه كل الكرة
االرضية وليس فقط اللبنانيني .ال نغفل
نحن ايضا حجم الثقة الكبرية باالجهزة
اللبنانية ودور لبنان الحضاري ،وال ميكننا
تهميش او اهامل هذا االمر .اضف الثقة
بلبنان كنموذج حضاري لحل مشاكل
العامل حيث التعايش الطائفي واملذهبي
يف العامل يف خطر ،فيتحول لبنان اىل مخترب
او منوذج لحل مشاكل كثرية يف العامل.
وهم يريدون املحافظة عىل هذه التجربة
وال يريدون جعلها غري قابلة للحياة
لتنسحب عىل دولهم يف املستقبل .كل

ذلك يضاف اىل ترحيب الدول باستئناف
املسرية الدستورية واالمنية والعسكرية
منذ انتخاب رئيس الجمهورية ويف ضوء
انجازات عام  2017يف مواجهة االرهاب
التي انعكست استقرارا يف لبنان تفتقده
املنطقة.
■ نحن عىل ابواب انتخابات نيابية يف الربيع
املقبل .ماذا يعني لك ذلك من موقعك
ووظيفتك التي تتقاطع بني السياسة واالمن
وانت من خرب اسباب تعطيل هذه االنتخابات
منذ تسلمك مهامتك قبل ست سنوات؟
□ بكل بساطة اجراء االنتخابات يف
لبنان انعكاس لعودة الحياة الطبيعية
والدميوقراطية اىل البالد بشكل واضح.
العودة اىل هذين املسارين تكرس
االستقرارين السيايس واالجتامعي .الربط
واضح بني االستقرارين السيايس واالمني،
ومن دون االستقرار السيايس ليس هناك
من استقرار امني .هذه مقولة ال نقاش يف
صحتها .من هنا نفهم اهمية املعادلة التي
يرص عليها الرئيس بري الذي يردد دامئا ان
من اهم االستثامرات يف لبنان هو االستثامر
يف االمن ،ويضيف ان االستثامر يف االمن
يجلب كل االستثامرات االخرى ،ولبنان
املستقر يدفع كل العامل اىل االستثامر فيه
عىل كل املستويات.
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اكد رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
امام االسالك العسكرية واالمنية مواصلة
سعيه اىل ان "يكون دامئا منصفا ،ولن تكون
بعد اليوم مخالفات وال تهدر حقوق احد"،
مشددا عىل اهمية التنسيق والتعاون بني
االجهزة االمنية ،الفتا اىل "النتائج الرسيعة
التي بدأت تظهر جراء هذا التنسيق
سواء عرب عودة اللبنانيني بكثافة اىل لبنان
للسياحة املوسمية ،او من خالل تبدل
النظرة الخارجية اىل لبنان الذي بات يتمتع
بثقة دولية اكرب"
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رئيس الجمهورية ميشال عون يستقبل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

اللواء إبراهيم على رأس الضباط الكبار يعايدونه

رئيس الجمهورية :العمل متواصل ملكافحة الفساد
استقبل رئيس الجمهورية قادة االسالك العسكرية
واالمنية معايدة اياه باالعياد ،وركز امامها عىل
"رضورة مواصلة العمل ملكافحة الفساد" ،داعيا
اىل "عدم االخذ باالشاعات" ،واىل "طرح االسئلة
واالستيضاح حول ما يقال عن هدر ورسقات حتى
الوصول اىل الحقيقة" .وقال" :اننا نكافح الفاسدين
واملرتكبني من دون تشهري ،الننا ال نسعى اىل شعبية
من وراء ذلك".
ورشح موقفه من مرسوم االقدمية لضباط دورة
"االنصهار الوطني" ( )1994لـ"تعويض الخلل الذي
اصابها وان جزئيا".
واستقبل الرئيس عون املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم عىل رأس وفد من الضباط الكبار يف
عب فيها
املديرية معايدا .والقى اللواء ابراهيم كلمة ّ
للرئيس عن "دوام الصحة والتوفيق لتحقيق املزيد
من االنجازات مامثلة ،نوعا ّ
وكم ،ملا تحقق العام
املايض جراء الفعالية املميزة ملؤسساتنا الدستورية.
اننا يف املديرية العامة لالمن العام ملتزمون العمل
يف املجالني االمني واالداري لتكريس لبنان وطنا آمنا
وفق النصوص القانونية ،وحامية نظامنا الربملاين
الدميوقراطي ،وسيشهد العام الجديد املزيد من
االنجازات يف مختلف املواقع التي نعمل فيها
استنادا اىل الصالحيات واملهامت املوكلة الينا".
اضاف" :املديرية العامة لالمن العام يف اعىل درجات
جهوزها للتصدي للخطرين االرهابيني ،االرسائييل
ونظريه املتأسلم ،ونعمل ليكون العام الجديد سنة
تعقب هذين العدوين بعدما نجحنا يف مرحلتي

التصدي ثم املواجهة .اما عىل الصعيد االداري ،فان
االداء يف سائر املكاتب والدوائر واملراكز والنقاط
الحدودية الربية والبحرية والجوية سيكون مامثال
يف جودته وحرفيته مع الدول املتقدمة ،الن لبنان
وشعبه يستحقان مجدا يليق بهام وحضارتهام.
كان عام  2017الذي نودع ،عام االنجازات عىل
املستويات كلها برعاية فخامتكم ،ونتيجة للتعاون
والتنسيق بني سائر املؤسسات الرسمية ،وخاض فيها
لبنان تجارب قاسية اثبتت متسك اللبنانيني بوطنهم
ونظامهم الدميوقراطي ووحدتهم .وما كان ذلك
ليتحقق لوال ادراكهم باملامرسة واليقني ان جديدا
مرشقا ومختلفا قد تجىل جراء تقديم الحوار عىل
الخصومة بني سائر املكونات السياسية وقواها".
وختم" :اذ نعاهدكم واللبنانيني عىل الوفاء بقسمنا

الوطني وتقديم كل التضحيات ،نتمنى عاما سعيدا
بوحدتنا وتنوعنا الدميوقراطي الذي شكل فرادة
سياسية واجتامعية ميزت لبنان عىل الدوام بني غريه
من الدول".
ورد الرئيس عون مهنئا مؤسسة االمن العام عىل
املهامت التي انجزتها بالتعاون مع باقي االجهزة
االمنية ،وقال" :جميعكم تبذلون الجهد الالزم بضمري
مرتاح وارادة قوية وعناد صلب لتنفيذ املهامت
الصعبة .مر لبنان بالفعل يف فرتات صعبة جدا وظل
ينعم باالمن واالستقرار .لوال صالبتكم ومتيزكم بعدم
االنحياز وارتباطكم بضمريكم املهني والقسم الذي
اديتموه ،ملا كان الوضع عىل ما هو عليه االن .لذا
اجدد لكم تهنئتي عىل هذه الروحية واالرادة التي
تتميزون بها".

الرئيس عون واللواء ابراهيم يحوط بهام الضباط الكبار يف االمن العام.
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جردة سنة
غاصب مختار

جوالت رئيسي الجمهورية والحكومة إلى الخارج
لبنان في قلب الحدثني العربي والدولي
انتظمت الحياة الدستورية والسياسية واالدارية بعد انتخاب العامد ميشال عون
رئيسا للجمهورية ،ومن ثم تأليف الرئيس سعد الحريري "حكومة استعادة الثقة"
لتنال الثقة برسعة قياسية ،وتنطلق اىل ورشة عمل داخلية وخارجية اعادت لبنان
اىل الحضور الدويل
كانت للرئيسني ميشال عون وسعد
الحريري محطات خارجية كثرية ومهمة،
لكنهام ركزا عىل عواصم القرار العريب
والدويل واملنرب الدويل االول االمم املتحدة.
وهام كانا عىل موجة واحدة يف اعالن
موقف لبنان الرسمي املوحد من القضايا
التي تشغل باله ،وهي التصدي لالرهاب،
وتقوية الجيش اللبناين ،ودعم االقتصاد
عرب مشاريع استثامرية ،وعدم السامح
برضب االستقرار اللبناين السيايس واالمني
واالقتصادي ،والسعي اىل اطفاء نار
االقتتال العريب  -العريب ،والتمسك بثابتة
ان ارسائيل هي العدو االوحد للعرب وان
القضية الفلسطينية قضية حق بالتايل
يجب العمل عىل حلها باعطاء الحقوق
املرشوعة للشعب الفلسطيني والتمسك
بحق الالجئني يف العودة اىل ارضهم.
ركز رئيسا الجمهورية والحكومة عىل
تحسني العالقات الثنائية مع الدول
التي زاراها عىل املستويات السياسية
واالقتصادية واالستثامرية والثقافية
والعسكرية .كام ركزا عىل ملف النازحني
السوريني ،وايجاد حل له من دون انتظار
معالجة االزمة السورية .وطرح الرئيس
عون اكرث من فكرة واقرتاح وخطة عمل
ملعالجة هذه املسألة ،وعرض بتوصيف
دقيق ،السيام يف اوروبا والدول العربية،
مخاطر االرهاب ال عىل لبنان فحسب بل
ايضا عىل دول املنطقة والعامل ،داعيا اىل
مرشوع موحد ملكافحته بكل الطرق .كذلك
طرح يف االمم املتحدة والجامعة العربية
ترشيح لبنان ليكون مركزا دامئا للحوار بني

مختلف الحضارات والديانات واالعراق،
عرب مؤسسة تابعة لالمم املتحدة ،ودعا
اىل اقامة سوق اقتصادية مرشقية مشرتكة
لضامن لقمة العيش يف ظل الحرية.
اما الرئيس الحريري فركز عىل متابعة
التحضريات ملؤمترات دعم لبنان اقتصاديا
وعسكريا ومشكلة النازحني التي تقرر ان
تعقد يف باريس وروما مطلع العام الجديد.
كام اهتم بتحييد لبنان عن رصاعات
املنطقة والعامل.

عون :ال توطني واسرتاتيجيا مشرتكة
ملكافحة االرهاب

استهل رئيس الجمهورية زياراته الخارجية
يف  9كانون الثاين  ،2017بالسعودية،
استمرت يومني قابل خاللها امللك سلامن
بن عبد العزيز وويل العهد محمد بن
سلامن وعددا من املسؤولني.
يف  11كانون الثاين ،قام بثاين زيارة خارجية
لقطر التقى فيها االمري متيم بن حمد ال
ثاين ،واتفقا عىل احياء اجتامعات اللجنة
املشرتكة العليا بني البلدين برئاسة رئييس
الحكومة يف لبنان وقطر.
يف  13شباط زار مرص والتقى الرئيس عبد
الفتاح السييس وبابا االقباط توارضوس
الثاين وشيخ االزهر االمام االكرب الدكتور
احمد محمد الطيب وجرى الرتكيز عىل
الحوار بني االديان ونبذ التطرف .والتقى
ايضا االمني العام لجامعة الدول العربية
احمد ابوالغيط ومندويب الدول العربية
لدى الجامعة.
يف  14شباط وصل رئيس الجمهورية اىل

العاصمة االردنية عامن يف زيارة عمل
تلبية لدعوة رسمية من امللك عبدالله
الثاين بن الحسني.
من الزيارات املهمة واملعربة للرئيس عون،
زيارة حارضة الفاتيكان يف  15اذار ،حيث
التقى يف اليوم التايل البابا فرنسيس االول،
وجرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع
االقليمي ووضع املسيحيني يف الرشق
االوسط ،اىل الوضع يف سوريا مع تركيز
خاص عىل الجهود الدولية من اجل حل
سيايس للنزاع .واجتمع بامني رس دولة
الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيرتو
بارولني ،يف حضور امني رس الدولة للعالقات
مع الدول (وزير الخارجية) املطران بول
ريتشارد غاالغر ،والتقى ابناء الكنيسة
املارونية والجالية اللبنانية يف روما.
من املشاركات املهمة حضوره القمة
العربية يف البحر امليت يف االردن يف 29
اذار ،حيث القى كلمة يف االفتتاح اكد فيها
ان خطورة املرحلة تحتم وقف الحرب بني
االخوة والجلوس اىل طاولة الحوار ،معلنا
استعداد لبنان للمساعدة عىل اعادة مد
الجسور واحياء لغة الحوار بني االشقاء
العرب .لكنه اشار اىل ان الدور امللح
للجامعة العربية هو يف اتخاذ مبادرة تؤثر
يف مجرى االحداث وتوقف حاممات الدم
وتساهم يف ايجاد الحلول العادلة يف الدول
امللتهبة.
يف  18ايلول كانت االطاللة الدولية االهم
عرب مشاركة رئيس الجمهورية يف اعامل
الجمعية العمومية لالمم املتحدة ،اذ القى
كلمة امام ممثيل الدول .والتقى يف نيويورك
االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييز
وتناوال االزمات االقليمية والدولية وسبل
حلها ودور قوات االمم املتحدة يف جنوب
لبنان.
اما زيارة الدولة لفرنسا من  23ايلول اىل

الرئيس ميشال عون يف نيويورك يدعو اىل مرشوع موحد ملكافحة االرهاب والتطرف.

رئيس الجمهورية يطالب من روما باعتامد لبنان مركزا دامئا لحوار الحضارات واالديان.

 27منه ،فكانت ايضا محطة بارزة حيث
عقد لقاءات مع الرئيس اميانويل ماكرون
ورئيس الحكومة ادوار فيليب ووزير
الخارجية جان ايف لودريان ووزير املال
واالقتصاد برونو لومري ورئييس مجلس
الشيوخ والجمعية الوطنية .واعاد طرح
فكرة احياء الرشاكة االورو -متوسطية.
الرئيس الفرنيس اعلن ان فرنسا قررت

دعوة لبنانية الى
اقامة سوق اقتصادية
مشرقية مشتركة

مضاعفة دعمها للبنان واستجابة طلبات
القوى االمنية اللبنانية ،وانها ستحض
رشكاءها االوروبيني عىل تنظيم مؤمتر دعم
للجيش اللبناين مبشاركة ايطاليا واالمم
املتحدة.
يف  29ترشين الثاين زار الرئيس عون روما،
وعقد لقاء مع الرئيس االيطايل رسجيو
ماتاريال الذي اكد الدعم الذي تقدمه
ايطاليا مبارشة ومن خالل مجموعة الدعم
الدويل للبنان يف كل املجاالت ،وخصوصا
يف املجال العسكري ،وعزمها عىل تنظيم
مؤمتر لدعم الجيش اللبناين من ضمن
سلسلة مؤمترات ستعقد يف االشهر املقبلة.
وافتتح خالل الزيارة مؤمتر "الحوار االورويب
 املتوسطي" يف روما ،كضيف رشف اوليف املؤمتر الذي تنظمه وزارة الخارجية
االيطالية .ودعا اىل اعتامد لبنان مركزا دامئا
للحوار بني مختلف الحضارات واالديان
واالعراق ،واىل رضورة معالجة التطرف .كام
التقى رئيس وزراء ايطاليا باولو جانتيلوين
الذي اكد ان حكومته تتطلع اىل زيادة
التعاون التجاري واملساهمة يف املشاريع
االنتاجية ،كالكهرباء والتنقيب عن النفط
والغاز.
يف  13كانون االول لبى الرئيس عون دعوة
الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان لتمثيل
لبنان يف مؤمتر الدول االسالمية يف اسطنبول،
املخصص للبحث يف اتخاذ موقف من قرار
الرئيس االمرييك دونالد ترامب االعرتاف
بالقدس عاصمة للكيان االرسائييل .والقى
كلمة دعا فيها اىل اتخاذ اجراءات عقابية
موحدة ومتدرجة ،ديبلوماسية واقتصادية،
ضد اي دولة تنحو منحى االعرتاف بالقدس
عاصمة الرسائيل.

الحريري :معالجة ازمة النازحني
ودعم االقتصاد والجيش

بعد انطالق ورشة العمل اثر نيل الحكومة
ثقة مجلس النواب ،قام الرئيس الحريري
باول زيارة رسمية له ملرص يف  21اذار
 ،2017عىل رأس وفد وزاري ،واجرى
محادثات مع رئيس الوزراء رشيف
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اسامعيل .وترأس ونظريه املرصي اجتامع
الدورة الثامنة للجنة العليا املرصية -
اللبنانية ،وتم يف نهاية االجتامع التوقيع
عىل  17اتفاق تعاون .والتقى الرئيس
املرصي عبد الفتاح السييس وبحث معه
يف القضايا العربية وما تم انجازه عىل اكرث
من صعيد .وزار ايضا بابا االقباط توارضس
الثاين ،وشيخ االزهر االمام االكرب الدكتور
احمد محمد الطيب.
وشارك يف  28اذار رئيس الجمهورية يف
القمة العربية يف عامن ما عكس مدى
التفاهم بينهام.
يف  29اذار غادر الرئيس الحريري العاصمة
االردنية عامن مرافقا امللك السعودي
سلامن بن عبدالعزيز يف الطائرة امللكية اىل
الرياض .وعاد اىل بريوت بعد لقاءات مع
كبار املسؤولني بينهم ويل العهد محمد بن
سلامن.
يف  3نيسان بدأ جولة اوروبية استهلها من
باريس حيث قابل الرئيس الفرنيس السابق
فرنسوا هوالند ،والتقى ايضا نظريه الفرنيس
برنار كازنوف .وانتقل يف  4نيسان اىل برلني،
والتقى املستشارة االملانية انجيال مريكل.
يف اليوم التايل زار بروكسل ومثل لبنان يف
"مؤمتر بروكسل لسوريا واملنطقة" ،والقى
كلمة حدد فيها حاجات لبنان ملعالجة ازمة
النازحني السوريني ،ودور املجتمع الدويل
يف زيادة املساعدات املطلوبة ملواجهة
هذه االزمة.
يف  14ايار استقبله امري قطر الشيخ متيم
بن حمد ال ثاين قبيل افتتاح "منتدى
الدوحة" ،حيث شارك كضيف رشف .كام
التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
القطري عبدالله بن نارص بن خليفة ال
ثاين .كذلك وزير الخارجية القطري محمد
بن عبد الرحمن ال ثاين.
ووصل الرئيس الحريري اىل اململكة
العربية السعودية يف  20ايار لرتؤس
الوفد اللبناين اىل مؤمتر القمة العربية
االسالمية  -االمريكية .واستمرت زيارته 3
ايام ،التقى خاللها كال من وزير الخارجية
االمرييك ريكس تيلرسون ووزير الخارجية
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الرئيس سعد الحريري يف البيت االبيض يناقش مساعدة لبنان عىل جبه النزوح السوري.

الحريري انجز
اتفاقات تعاون مع مصر
وروسيا

السعودية عادل الجبري ،وشارك يف وضع
الحجر االساس للمركز العاملي ملكافحة
الفكر املتطرف.
قبل مغادرته الرياض التقى ويل ويل العهد
(آنذاك) النائب الثاين لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع االمري محمد بن سلامن.
زار ايضا واشنطن من  24متوز اىل  28منه.
يف اليوم االول قصد مقر البنك الدويل
والتقى املديرة التنفيذية كريستالينا جبور
جيفا ،واجتمع مع فريق العمل اللبناين يف
البنك وصندوق النقد الدوليني .يف اليوم
التايل التقى الرئيس االمرييك دونالد ترامب،
وتناوال االوضاع يف لبنان وسبل مساعدته
لجبه ازمة النزوح السوري والنهوض
بالوضع االقتصادي ودعم الجيش اللبناين،

وتطرقا اىل اخر مستجدات االوضاع يف
املنطقة العربية.
يف  26متوز زار الرئيس الحريري يرافقه
وزير الخارجية جربان باسيل وزير الخارجية
االمريكية ريكس تيلريسون ،واجتمع ايضا
بوزير الخزانة االمرييك ستيفن مانوشني
يف حضور الوزير باسيل وحاكم مرصف
لبنان رياض سالمة .والتقى رئيس مجلس
النواب االمرييك بول راين ،وعضو الكونغرس
االمرييك داريل عيىس واعضاء لجنة الصداقة
اللبنانية  -االمريكية .وعقد اجتامعا يف مبنى
الكابيتول مع لجنة العالقات الخارجية يف
مجلس الشيوخ االمرييك برئاسة السيناتور
بوب كوركر والسيناتور بني كاردين .كام
زار مقر صندوق النقد الدويل حيث عقد
اجتامعا مع مديرة الصندوق كريستني
الغارد ،وتم خالله الرتكيز عىل اهمية
استقرار القطاع املرصيف يف لبنان ،ورضورة
مواكبة صندوق النقد للترشيعات التي
سيصدرها الكونغرس االمرييك ،والتأكد من
انها لن تؤدي اىل عدم استقرار يف القطاع
املرصيف اللبناين.
يف  28متوز ،التقى وفدا من مجموعة
"امريكان تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة

رئيس الحكومة يعرض يف موسكو تطوير العالقات الثنائية وتشجيع التعاون وتسليح الجيش.

ادوارد غربيال .واختتم زيارته الرسمية
للواليات املتحدة االمريكية باجتامع مع
السيناتور جيمس النغفورد ،تاله اجتامع
مع السيناتور جيف مريكيل ،وتناول البحث
خالل اللقاءين موضوع الترشيعات املتعلقة
بلبنان والتي يدرسها الكونغرس.
يف  13آب ،زار رئيس الحكومة الكويت
واستقبله امريها الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح ،يف حضور رئيس الوزراء
الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح .وجرى
خالل االجتامع عرض اخر املستجدات يف
املنطقة والعالقات الثنائية بني البلدين.
وزار يف  31آب فرنسا والتقى نظريه الفرنيس
ادوار فيليب وكال من وزير الخارجية
والشؤون االوروبية جان ايف لودريان
ووزير املال واالقتصاد برونو لومري ورئيس
مجلس الشيوخ جريار الرشيه ووزيرة الدفاع
فلورانس باريل .يف االول من ايلول اجرى
محادثات مع الرئيس الفرنيس اميانويل
ماكرون الذي كشف بعد املحادثات انه
تقرر عقد ثالثة مؤمترات مطلع عام 2018
يف فرنسا لبحث مسألة النازحني السوريني
ودعم لبنان اقتصاديا وتقديم كل الدعم
للجيش اللبناين.

التحضيرات مستمرة
ملؤتمرات دعم لبنان في
باريس وروما

يف  10ايلول زار موسكو ملدة  4ايام
استهلها بلقاء الرئيس الرويس فالدميري
بوتني يف منتجع سوتيش ،يف حضور رئيس
الوزراء دمييرتي مدفيديف ووزير الخارجية
سريغي الفروف ،وتناولت املحادثات اخر
مستجدات االوضاع يف املنطقة ،وسبل
تطوير العالقات الثنائية بني البلدين يف
مختلف املجاالت االقتصادية والتجارية
واالستثامرية وتسليح الجيش .وخالل اللقاء
تم التوقيع عىل خمس مذكرات تفاهم
للتعاون الثنايئ يف مجاالت الصناعة ،والثقافة
البدنية والرياضة ،واالقتصاد واالستثامر،
وحامية البيئة املحيطة ،والتعاون الثقايف.
يف  12ترشين االول زار روما والتقى البابا
فرنسيس االول وامني رس الدولة املونسنيور

بيرتو بارولني .ثم التقى رئيس الوزراء
االيطايل باولو جينتيلوين ،وجرى البحث يف
مؤمترات الدعم الدويل للبنان التي تشارك
فيها ايطاليا.
واجرى الرئيس الحريري يف  28ترشين
االول محادثات مع الرئيس القربيص نيكوس
انستسياديس تركزت حول تطورات االوضاع
يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية بني
البلدين ،واعلن الرئيس القربيص خاللها عن
تقديم مساعدة للجيش اللبناين.
يف  30ترشين االول زار السعودية والتقى
ويل العهد االمري محمد بن سلامن بن عبد
العزيز .ثم زار الرياض مجددا يف  3ترشين
الثاين واعلن منها يف اليوم التايل استقالته
يف بيان تاله عرب قناة "العربية" ،بسبب ما
وصفه تدخالت حزب الله وايران يف شؤون
الدول العربية الداخلية.
يف  6ترشين الثاين استقبله امللك سلامن
بن عبد العزيز .ثم غادر يف اليوم التايل
اىل دولة االمارات العربية املتحدة للقاء
ويل العهد االمارايت الشيخ محمد بن زايد،
ليعود بعد ساعات اىل الرياض ويبقى فيها
 14يوما وسط غموض شاب هذه االقامة
وانقطاع تواصله مع لبنان.
بعد اتصاالت مكثفة اجرتها فرنسا مع
السعودية ،غادر الرئيس الحريري الرياض
يف  18ترشين الثاين اىل باريس ،حيث
استقبله الرئيس الفرنيس يف "زيارة صداقة".
مكث يف باريس اربعة ايام انتقل منها اىل
القاهرة حيث استقبله الرئيس السييس،
وبحث معه يف ازمة االستقالة واملساعي
التي بذلتها مرص لعودة االمور اىل نصابها.
عاد بعدها اىل بريوت يف  22ترشين الثاين،
مشاركا يف احتفاالت االستقالل واعلن تريثه
يف تقديم استقالته رسميا بعد متن من
رئيس الجمهورية.
يف  8كانون االول شارك الرئيس الحريري
يف املؤمتر الوزاري للمجموعة الدولية
لدعم لبنان يف باريس الذي شكل مظلة
دولية سياسية لحامية استقرار لبنان،
وم ّهد لعقد ثالثة مؤمترات لدعم لبنان
الحقا يف باريس وروما.
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جردة سنة
رضوان عقيل

 2017تقتلع اإلرهاب والحصاد األكبر "فجر الجرود"
تنسيق مفتوح بني األجهزة...واألمن اإلستباقي دائمًا
مل تكن سنة  2017سهلة عىل االجهزة االمنية التي قامت مبهامت عدة ساهمت
يف حصيلتها يف تحرير جرود عرسال والقاع والتصدي للجامعات االرهابية واقتالعها
منه .لو مل تتوافر هذه الجهود املبذولة لتحولت الحياة اليومية للمواطنني عرضة
للقلق والخشية من املستقبل الذي ينتظرهم ،وسط توقهم اىل تحقيق االمن يف
مناطقهم وعىل طول حدود الوطن
ادركت القيادة السياسية عىل رأسها رئيس
الجمهورية ميشال عون اهمية هذا االمر ،وشكل
مجلس الوزراء املظلة ملؤسسات الجيش واالمن
العام وقوى االمن الداخيل وامن الدولة والجامرك،
وعملت يف تنسيق مل تعرفه يف السابق .تعاون
الجميع ،كل من موقعه وصالحياته ،يف انتاج حصاد
امني وفري توج بتمكن لبنان من طرد الجامعات
االرهابية وتطهريها من جرود عرسال ورأس بعلبك
والقاع ،حيث كانت تتمركز عنارصها عىل طول
هذا الرشيط .قامت هذه العنارص بوضع عرسال
وموقعها الجغرايف رهينة يف ايديهم من خالل
تغلغلهم يف عدد من مخيامت النازحني السوريني.
وقف اهايل البلدة مع الجيش ،وبسطت الجهزة
الرسمية ايديها يف هذه املنطقة وثبتت حضورها.
عند مطالعة البيانات اليومية لالجهزة االمنية،
يتبني انه مل يخل يوم من روزنامة العام الفائت ،اال

جرود عرسال تحولت مصنعا للسيارات واالحزمة املفخخة.

جرى فيه توقيف ارهابيني ومطلوبني يف عمليات
توافرت فيها عنارص الدقة واملتابعة ورسعة التنفيذ
يف كشف العرشات من الخاليا العنقودية النامئة،
اضافة اىل كبح حركة املئات من العصابات التي
تنشط عىل خط االتجار باملخدرات وتنفيذ اعامل
الرسقة .كانت االجهزة مجتمعة باملرصاد لرشيط
طويل ويومي من التجاوزات التي جرى ضبطها
وتوقيف اعداد ال بأس بها من قيادات االرهابيني
واملشبوهني كانوا يخططون الرتكاب اعامل ارهابية
تستهدف املواطنني واملؤسسات الرسمية والخاصة.
كان محركو هذه الشبكات يتلقون اوامرهم من
قياداتهم املوجودة يف سوريا ،ويف مقدمها "داعش"
و"جبهة النرصة" ،املتمركزتان يف مدينتي الرقة
وحلب ،اللتان كانتا خارج سيطرة النظام قبل ان
يتمكن من اسرتجاع املفاصل واملناطق الرئيسية
يف الخارطة السورية .ارتفع مستوى التحدي يف

لبنان عند استقبال هذا الكم الكبري من الوافدين
السوريني عىل ارضه ،وهو يدفع وال يزال رضائب
امنية وسياسية واقتصادية وبيئية ال طاقة له عىل
تحملها ،من جراء هذا التحدي.
هنا تكمن اهمية وعي القيادات السياسية يف
تحمل اعباء هذا التحدي ،واالتكال عىل االجهزة
االمنية التي سهرت عىل االمن يف كل املناطق من
الشامل اىل الجنوب ،وصوال اىل سلسلة الحدود
الرشقية مع سوريا ،التي كانت تصدّر االنتحاريني
اىل البلد وتنفذ اعامال ارهابية مل متيز بني عسكري
ومدين بغية الحاق لبنان بحزام النار املشتعل الذي
يلف سوريا منذ ستة اعوام وملا تنته منه بعد.
يف آب الفائت ،انطلقت عملية الحسم العسكري
ضد االرهابيني يف جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك،
والعمل عىل شل حركة االرهابيني عىل طول هذه
املساحة املحتلة من االرايض اللبنانية التي استغلها
املسلحون للتواصل مع مخيامت للنازحني السوريني،
وخصوصا يف عرسال حيث شكلت لهم مالذات امنة
طلبا للراحة اوال وللقاء عائالتهم ،اضافة اىل تجنيد
شبان فيها ومدهم باالسلحة وتحويل اجزاء من هذه
املخيامت اىل مخازن للعبوات والتفجريات واالحزمة
الناسفة حيث تحولت الجرود مصنعا لتجهيز
السيارات واالحزمة املفخخة .كان املسلحون يف
الجرود يحصلون من املخيامت يف عرسال عىل املواد
الغذائية التي يحتاجون اليها ويخبئونها يف املغاور
واملراكز التي حصنوها يف الجبال والوديان .كانت
مهمة الجيش تقيض مبهاجمة ارهابيي "داعش"
يف الجرود من اجل استعادة االرض .للتأكيد عىل
اهمية العملية التي قام بها الجيش ،حرض الرئيس
عون اىل وزارة الدفاع واعطى اشارة بدء املعركة
رافعا من معنويات القيادة والعسكريني املشاركني
عىل خطوط الجبهة ،وتحدث اىل قيادتها من غرفة
العمليات يف الريزة.
القت هذه العملية التي انتهت بتحرير الجرود
من االرهابيني ترحيبا عند املواطنني عىل مختلف
مشاربهم السياسية واالجتامعية ،وازدادت ثقتهم
اكرث مبؤسساتهم العسكرية واالمنية ،واقيمت
احتفاالت الستقبال العسكريني الذين شاركوا يف

العمليات الحربية عند عودتهم من املعارك يف اكرث
من منطقة ،وسط مشهد اكد تالحم الشعب مع
اجهزته االمنية.
استطاع لبنان من خالل هذه املعركة اجتثاث
الجامعات االرهابية من ارضه بعد االلتفاف
الشعبي حول الجيش الذي اثبت انه للجميع.
ونجح ايضا يف استعادة رفات جنوده املخطوفني،
امللف الذي تابعه املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم بعناية ومسؤولية وطنية عالية،
وان كانت النهاية مأسوية حيث عادوا شهداء اىل
عائالتهم بعد رحلة طويلة وشاقة يف البحث عن
جثامينهم يف مشهد بكاه كل اللبنانيني.

كشفت التوقيفات التي متت يف ما بعد مشاركة من
ساهم يف مساعدة االرهابيني يف خطفهم وتصفية
الجنود الشهداء .كذلك جرى توقيف اكرث االسامء
التي كانت لها ادوار يف تفجريات واعامل ارهابية
استهدفت اكرث من منطقة .كان من املالحظ ان
االجهزة االمنية مل تتساهل مع كل من شارك يف
دعم االرهابيني وسهل لهم الطريق يف مامرسة
جرامئهم ،وجرى توقيف رئيس بلدية عرسال
السابق عيل الحجريي والشيخ مصطفى الحجريي
املعروف بـ"ابو طاقية" يف ما بعد.
مل تغب اعني االجهزة االمنية عن املخيامت
الفلسطينية ،والسيام يف مخيم عني الحلوة الذي

افشال تحويل املخيامت بؤرا متفجرة.

مل تتساهل االجهزة االمنية مع كل من شارك يف دعم االرهابيني.

لطاملا شكل بؤرة ملجموعات ارهابية استضافت
العرشات من املطلوبني من اللبنانيني والفلسطينيني
الذين ارتكبوا العرشات من االعامل االرهابية يف
املخيم .كان الالفت حسن التعاطي من الفصائل
الفلسطينية الوطنية واالسالمية ومنها "عصبة
االنصار" ،من خالل تنسيقها وتعاونها مع قيادة
الجيش واالمن العام مجتمعني يف ظل العناية
الكبرية التي يعطيها اللواء ابراهيم مللف املخيامت.
علام انه مل يقفل ابواب املديرية امام ممثيل
الفصائل والوقوف عند مطالبهم ،اضافة اىل قنواته
املفتوحة مع رأس السلطة الفلسطينية يف رام الله
وقيادة "حامس" ،االمر الذي انعكس ايجابا عىل
العالقات اللبنانية  -الفلسطينية .وفشلت محاوالت
قيادات ارهابيني يف تحويل املخيامت ومحيطها بؤرا
متفجرة بغية ارباك الساحة اللبنانية.
كانت مجموعات من االسالميني املتشددين يف
عني الحلوة عىل تواصل مع قياديني يف الجامعات
االرهابية يف سوريا ،اال ان التنسيق اللبناين -
الفلسطيني افشل عددا من العمليات التي جرى
التخطيط لها لتنفيذ اعامل ارهابية يف بريوت
واملناطق .وتم تعطيل هذه املحاوالت من خالل
اعتامد اسرتاتيجيا االمن االستباقي التي نجحت
يف التضييق عىل مطلوبني يف املخيامت .وبعدما
شعر البعض منهم بفرض الطوق عىل تحركاتهم يف
مربعاتهم عمدوا اىل مغادرة عني الحلوة .مثة اسامء
عدة تردد انها وصلت اىل سوريا ،من ابرزها املطلوب
شادي املولوي .كان الالفت يف العام الفائت ان
مجموعة من املطلوبني اقدموا عىل تسليم انفسهم
اىل االجهزة االمنية ومنها االمن العام ،فتم التحقيق
معهم واحيلوا عىل القضاء املختص ملتابعة ملفاتهم.
كان لهذا التعاون ارتياح يف صفوف ابناء املخيم
الذين ضاقوا ذرعا من مامرسات مجموعات تعمل
عىل شكل عصابات مستفيدة من تغلغل عنارصها
يف احياء املخيم ومربعاته.
بعد انحسار حركة االرهابيني يف سوريا ال تزال
االجهزة االمنية تتحسب جيدا لهذا النوع من
املجموعات يف عني الحلوة ،مع ابقاء الرتكيز عىل
مخيامت السوريني واماكن انتشارهم يف مختلف
املناطق ،منعا من قيام قيادات ارهابية من التواصل
مع مجموعات شبابية والعمل عىل تجنيدها .من
هنا تحرض اهمية االمن االستباقي يف مراقبة هذه
االماكن والقيام بتفكيك خاليا نامئة تعمل يف شكل
عنقودي وتحركها اصابعه خارجية ،والسيام ان
الحرب السورية مل تنته فصولها بعد.
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عيون االمن العام ساهرة والبلد نجا من "حزيران اسود"
بقيت عيون ضباط املديرية العامة لالمن العام ورتبائها وافرادها
ساهرة عىل مدار االيام الـ 365من السنة الفائتة ،يف تأكيد عىل
تنفيذ التعليامت التي وضعتها القيادة يف ارشاف املدير العام اللواء
عباس ابراهيم بغية املساهمة يف حفظ االمن وحامية املواطنني.
كانت سنة حافلة باالحداث من خالل القاء القبض عىل اعداد كبرية
من االرهابيني الذين عملوا عىل تهديد االمن يف البلد وبث الرعب
يف نفوس املواطنني ،وتعطيل حياتهم االقتصادية .مل يقترص النشاط
عىل توقيف االرهابيني فحسب ،بل شمل مجموعات ال بأس بها
من الناشطني يف افعال جرمية يف اعامل التزوير ،وتسهيل السفر
غري الرشعي ،وانتقال اشخاص اىل بلدان اوروبية وآسيوية وافريقية.
كذلك تم توقيف اشخاص يتاجرون باملخدرات ويحاولون ادخال
الكوكايني عرب املطار .وحصلت كل هذه التوقيفات يف ارشاف
النيابات العامة.
يف االسبوع االول من كانون الثاين تم الكشف عن توقيف (ش.م)
الذي اعرتف بانه كان ينتمي اىل مجموعة ارهابية تنشط يف
مخيم عني الحلوة .وكان قد جرى يف هذا الشهر الكشف عن
اربعة اشخاص كانوا يؤلفون خلية ترتبط بتنظيم ارهايب يف الرقة.
ونشط هؤالء عىل خط بث افكار ونرش اصدارات للتنظيم بواسطة
االنرتنت وتجنيد شبان للسفر اىل تركيا ،ومنها اىل الرقة للقتال فيها.
كذلك جرى توقيف عدد من السوريات اللوايت اعرتفن بعالقتهن
مع االرهابيني وجمع املبالغ املالية لرشاء السالح ،وكن يخططن
لتنفيذ اعامل ارهابية يف لبنان .كذلك تم توقيف نيباليتني يف اطار
مكافحة التجسس ملصلحة العدو االرسائييل والتخابر مع سفاراته
وتزويدها املعلومات.
يف شباط استمر مسلسل التوقيفات للضالعني يف خاليا ارهابية
واملغادرين خلسة اىل سوريا ،بهدف االلتحاق بتنظيامت ارهابية
والقتال يف صفوفها من طريق مشغلني امنيني كانوا يطلبون من
الذين يتم تجنيدهم جمع املعلومات ،وتحديد اهداف لشخصيات
او تجمعات بغية التحضري للوصول اليها عرب عبوات ناسفة ،او
تنفيذ عمليات انتحارية ،او دهس تحت اسم "غزوة رسيعة".

ويجري التواصل مع هؤالء بواسطة رسائل مشفرة بالغة التعقيد،
لكن الجهات الفنية يف االمن العام كانت تعمل عىل تفكيكها.
مل تقترص مهامت االمن العام عىل االشخاص فحسب ،بل جرى
التنبه اىل طريقة وصول اموال اىل االرهابيني يف سوريا .بالفعل
تم يف  7اذار و 8و 30منه مداهمة مكاتب ورشكات مالية تقوم
بتحويل اموال ،ومببالغ طائلة ،بهدف متويل املنظامت االرهابية
عرب جرود عرسال ومنها اىل القلمون .ونفذت مجموعات من االمن
العام هذه العمليات بطريقة نوعية ودقيقة مع تأكيد املديرية عىل
عدم التهاون مع هذه الشبكات التي متول االرهاب .وانطالقا من
الرتكيز عىل الخاليا النامئة اوقفت املديرية شابا لبنانيا (ا.م) كان
عىل عالقة مع االرهايب اسامة منصور (قتل عام  )2015وخضع
لدورة عسكرية يف ارشافه ،وقد كلف برصد تحركات عنارصالجيش
وآلياته يف مدينة طرابلس .وكان املوقوف ّ
يحض لتنفيذ عملية
انتحارية يف "بالد الكفر" ليكسب اجرا اكرب من القيام بها داخل
ارايض "الدولة االسالمية"!
يف عملية نوعية جرت يف  13نيسان ،تم توقيف جالل منصور
شقيق االرهايب منصور .االول مطلوب للقضاء مبوجب خالصات
تقيض باالعدام واالشغال الشاقة املؤبدة .واعرتف انه عىل عالقة مع
شادي املولوي ،وانه شارك يف معارك ضد الجيش .يف  27من الشهر
نفسه ،جرى توقيف فلسطيني وسوري وطلب من احدهام تنفيذ
عملية استهداف احدى الشخصيات يف مخيم شاتيال.
يف  20ايار اوقف العراقي (م.ي) واعرتف بانه تم تجنيده من
ضابط يعمل يف جهاز ارسائييل يدعى  tasa eliteوينشط يف مجال
العمليات الخارجية يف الدول العربية ،وطلب منه جمع معلومات
عن الجيش وشخصيات.
يف حزيران نفذت مجموعة من قوات النخبة يف االمن العام عملية
نوعية بالتنسيق مع املديرية العامة لالمن الداخيل ،وجرى احباط
سلسلة من التفجريات والعمليات االنتحارية واالغتياالت .وانتهت
بتوقيف خمسة فلسطينيني وسوري وميني اعرتفوا بالعمليات
االرهابية "االنغامسية" التي كانوا يف صدد تنفيذها ،ومتت احالتهم

عىل النيابة العامة العسكرية .تبني ان هذه املجموعة تنشط يف
شكل عنقودي وتابعة لـ"داعش" تعمل عىل خط سوريا وافريقيا،
كانوا عىل تواصل مع مشغليهم اللبنانيني والسيام يف مخيامت عني
الحلوة وبرج الرباجنة وشاتيال حيث كانوا يتلقون التوجيهات.
من مهامتهم تصفية عسكريني يف الجيش ،وتأمني صواعق من عني
الحلوة اىل منطقة الكوال يف بريوت الستخدامها يف تفجري العبوات
الناسفة عىل ان تفجر واحدة يف طرابلس واثنتني يف النبطية واخرى
يف محلة الرحاب يف الغبريي ،فضال عن التحضري لقيام انتحاري
بتفجري مبنى يقطنه احد رجال الدين يف الجنوب بهدف قتله يف
اثناء خروجه من منزله ،اضافة اىل استهداف مطعم ومؤسسة يف
الضاحية الجنوبية .اظهر نجاح كشف هذه العملية االستباقية
اهمية التنسيق بني االجهزة االمنية وتكامل مهامتها ما ساهم يف
حقن الدماء واالستمرار يف جبه نهج االرهاب.
مل تقترص مهامت االمن العام عىل القضايا االمنية ،بل شملت ايضا
االمن الغذايئ ،وهذا ما متثل يف ضبط  3االف كيلوغرام من االسامك
الفاسدة يف حزيران يف محلة الكرنتينا.
يف متوز جرى تفكيك شبكة تجند مقاتلني ملصلحة "داعش" ومنهم اللبناين

(س.م .ف) الذي قام بتنزيل لعبة ( )Boom beachالقتالية عىل االنرتنت.
وقد تم التعرف من خالل اللعبة عىل ارهايب تم توقيفه ايضا بجرم
التخطيط العامل امنية يف اسواق بريوت.
يف متوز استمر توقيف العرشات من بينهم من كان يعمل عىل االنضامم
اىل "رسية االنغامسيني" ،ومن بني هؤالء (ل.ص.ع) الذي جرى توقيفه
قبل ان يصل اىل عني الحلوة لاللتحاق باالرهايب بالل بدر ،وكانت مهمته
تقيض بأن يفجر نفسه يف عملية انتحارية .مل يختلف ايلول عن سلفه
يف عمليات التوقيف الرهابيني وضبط شبكة لالتجار باالسلحة وتهريبها
ملصلحة املجموعات املسلحة يف سوريا .وتم توقيف السوري (خ.ع.ق)
الذي شارك يف اختطاف العسكريني ونقلهم اىل مقر "ابومالك" التيل.
ومل تختلف االشهر الثالثة االخرية من السنة عن سابقاتها التي اثبتت
سهر املديرية العامة لالمن العام عىل متابعة الواجبات التي تقوم بها
والتي جنبت البلد الكثري من الخسائر يف االرواح واملمتلكات .قبيل نهاية
السنة ،اوقف االمن العام شبكة دولية لتزوير العمالت من الدوالر االمرييك
والدينار العراقي وتهريبها بني لبنان والعراق .وجرى توقيف كل من
(ب.م.ف) و(م.ح.م) ،حيث اعرتف االخري انه استخدم مطبعة يف منزله
لطبع العمالت املزورة.
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مقابلة

مارلني خليفة

@MARLENEKHALIFE

سفير روسيا :قرار أميركا عن القدس يعرقل السالم
ونؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية
تشتعل الجبهة الروسية  -االمريكية يف اكرث من بقعة ،فيام يبدو ان ال انسحاب امريكيا
طوعيا من منطقة الرشق االوسط لصالح موسكو ،عىل عكس القراءات الرائجة .لعل
دول املنطقة املشتعلة الجبهات ،ويف مقدمها سوريا والعراق واليمن ،هي االشد تأثرا
بهذا االشتباك ،يف حني يتلقى لبنان هزات ارتدادية لزالزل املنطقة
تتعدد االمثلة حول املواجهة الروسية  -االمريكية
املحتدمة :خروج امريكا من معاهدة النظام املضاد
للصواريخ القصرية واملتوسطة املدى ما يشكل
خطرا عىل السلم الدويل ،وضع قيود اعالنية عىل
وسائل االعالم الروسية ،اثارة موضوع املنشطات
للرياضيني الروس ،عدم تطبيق اتفاق مينسك ـ
 2يف اوكرانيا ،االستفزاز االمرييك الياباين والكوري
الجنويب لبيونغ يانغ ما تسبب يف االشهر االخرية
مبناورات صاروخية هي االخطر من الجانبني،
وسواها من املسائل الشائكة التي يلخصها السفري
الرويس يف لبنان الكسندر زاسبيكني يف حوار بداية
السنة مع "االمن العام" بقوله "مثة هجمة امريكية
ال تريد الرشاكة مع روسيا ،وتعمل عىل التأثري
السلبي عىل موسكو من خالل العقوبات والخروج
من املعاهدات العسكرية".
ال يرى زاسبيكني وجود تراجع امرييك يف الرشق
االوسط لصالح روسيا ،بل "هم مضطرون اىل
الرتاجع" بحسب تعبريه "نتيجة نجاحات روسيا يف
سوريا عرب تحالفها مع ايران وحزب الله" .لكن
االمريكيني املطالبني باالنسحاب الفوري من سوريا
 بحسب زاسبيكني  -يريدون العودة واعادةاالمور اىل املربع االول.
يف ما يأيت حوار شامل مع السفري الرويس
الذي يتابع مهامته الديبلوماسية يف لبنان منذ
 7اعوام .وهو حرص عىل توجيه رسالة تفاؤل
اىل اللبنانيني عشية السنة الجديدة" :امتنى ان
يستمر تطبيق االجندة الداخلية مثلام بدأت.
انتخب اللبنانيون رئيسا جيدا ،وشكلوا حكومة،
وتغلبوا عىل مشكلة االستقالة (استقالة رئيس
الحكومة سعد الحريري يف  4ترشين الثاين)
بنجاح ،وهنالك متهيد االن الجراء االنتخابات
النيابية يف ايار  2018وهذا امر جيد".

يضيف" :فرصة التغلب عىل الصعوبات موجودة
بسبب تحسن االحوال يف سوريا ،وهذا يضمن ان ال
يتكرر اي حادث امني يف لبنان ،ويفتح مجاال لعودة
النازحني ومشاركة لبنان يف اعادة االعامر يف سوريا.
ال نعرف التوقيت الدقيق لغاية اليوم ،لكن روسيا
ستبذل جهودا لالستعجال يف هذه املجاالت كلها".
■ مر لبنان بقطوع سيايس بعد استقالة الرئيس
سعد الحريري ،الغامضة ،من السعودية ثم
عودته عنها ،اىل رفع شعار النأي بالنفس .كيف
َ
حذرت شخصيا من
تقرأ روسيا ما حدث بعدما
تداعيات تدويل االزمة؟
□ كان موقفنا واضحا منذ البداية .نحن ايدنا
الحكومة ومتنينا بقاءها حتى موعد االنتخابات
النيابية املقبلة ،كذلك متنينا اعادة النظر يف
االستقالة .شعرنا باالرتياح حني نجحت الجهود التي
صبت يف هذا االتجاه ،اذ متت العودة الطبيعية
اىل العمل سواء يف مجلس الوزراء او يف جميع
مؤسسات الدولة .يف ما يخص تعديل النهج لجهة
النأي بالنفس ،فهذا ليس شانأ روسيا مبارشا ،وطاملا
ايدت روسيا هذا االمر آخذة يف االعتبار وجود
قراءة لبنانية واتفاق بني اللبنانيني انفسهم حول
مفهوم النأي بالنفس ،وتبدو هذه القراءة مقبولة
حاليا من االطراف االساسيني يف الحكومة ،لذا ال
نرى مشكلة يف هذا االمر .يف ما يخص روسيا،
فان التعاون مع الجيش السوري وحلفائه مبا يف
ذلك حزب الله يف سوريا لعب دورا مهام جدا يف
مكافحة االرهاب وبالنجاح الذي وصلنا اليه اخريا.
■ هل سينعكس الخالف االيراين  -السعودي
املحتدم سلبا عىل االستقرار يف لبنان ،ام ان مظلة
االستقرار الدولية ملا تزل موجودة؟

االفضل وجود تواصل مبارش بني الطرفني من اجل
املصلحة املشرتكة ،وخصوصا يف الظروف التي
نعيشها ،وهناك مصالح اقتصادية وامنية مشرتكة
وعائالت تعيش بني سوريا ولبنان وبينها اقارب،
اىل مسألتي عودة النازحني واعادة اعامر سوريا.
كل ذلك يتطلب التواصل املبارش بني الدولتني.
لكن تنبغي االشارة اىل رضورة وجود توافق
داخل املجتمع اللبناين وعىل اساسه يتخذ القرار
يف الحكومة.

□ املظلة الدولية يشء والخالف السعودي
االيراين يشء اخر .املظلة الدولية موضوع عام
وشامل يتعلق باالمن واالستقرار وتأييد الدولة
اللبنانية ،وكانت مفيدة يف ضوء النزاعات يف
املنطقة وخصوصا يف مرحلة مواجهة االرهابيني
عىل االرايض اللبنانية .اما الخالفات االيرانية -
السعودية فامر اخر ،اذ كنا نقف مع تنقية االجواء
بني الطرفني .لكنني اظن ان هذا الخالف توسع
واكتسب االن طابعا اقليميا وحتى دوليا عىل
اساس ان الواليات املتحدة االمريكية تشجع ضد
كل يشء معاد اليران ،ويعترب ذلك من العنارص
االساسية لنهجها يف منطقة الرشق االوسط،
واظن ان هذا االمر خطري .بالنسبة اىل العقوبات
االمريكية التي يتم التحدث عنها ضد حزب الله،
فانها تؤثر سلبا عىل االجواء يف لبنان .يف ظل
االجامع الدويل حول االستقرار يجب االعرتاف بان
اجراءات مامثلة ال تنفع هذا الهدف.
■ هل ترى ان التشجيع االمرييك ضد ايران
سيتصاعد؟
□ نحن نشاهد االن هذا التصعيد يوميا ،واعتقد
بأن هذا التوجه خطري.

السفري الرويس يف لبنان الكسندر زاسبيكني.

■ هل سيتكرر السيناريو الذي شهدناه يف لبنان
من جراء هذا االمر؟
□ هذا التوجه يؤثر عىل االوضاع بشكل كامل يف
منطقة الرشق االوسط.

لبنانية رئيسية اىل روسيا .تأخذ روسيا يف االعتبار
خصوصيات لبنان ،وهو امر مفيد يصب يف منحى
تأييد املناخ االيجايب يف السياسة اللبنانية ولدى
املجتمع اللبناين برمته.

■ ما هي البلدان االكرث تأثرا؟
□ كل البلدان ،سوريا ولبنان والعراق واليمن.

■ كيف ترى موسكو الخالف اللبناين يف شأن
اعادة العالقات اىل مجراها الطبيعي مع نظام
الرئيس السوري بشار االسد؟
□ مع االخذ يف االعتبار ان العالقات الثنائية امر
يتعلق بالطرفني ،فلقضية سوريا طابع دويل ورشق
اوسطي .كانت روسيا اساسا ضد ابعاد سوريا من
جامعة الدول العربية ،ولذلك فان اليشء االسايس
يف رأينا هو رضورة عودتها اىل الجامعة .يف ما
يتعلق بالقضايا املشرتكة بني سوريا ولبنان ،من

■ ما هو الدور الذي تلعبه روسيا وسط هذا
املناخ ملساعدة لبنان؟
□ نحن نطور عالقات التعاون مع لبنان ،وكانت
زيارة لرئيس الحكومة سعد الحريري اىل موسكو،
ونحن نتواصل مع كل االحزاب اللبنانية ،وعىل
هذا االساس كانت زيارات الحزاب وشخصيات

سياسة اميركا ضد ايران
خطيرة ،ودور طهران
ايجابي في سوريا
دخلنا مرحلة جديدة في
سوريا ،ومؤتمر سوتشي
ليس بديال من جنيف

■ تحدث الرئيس الرويس فالدميري بوتني عن
دور تؤديه موسكو يف ما يخص عودة النازحني
السوريني ،وقال انه ال ميكن ان تتم عودتهم بال
املساعدة الروسية .كيف ذلك؟
□ نحن ندخل االن اىل مرحلة جديدة يف سوريا
بعد االنتصار عىل املجموعات االرهابية االساسية،
وكان الرئيس بوتني يقصد الجهود الروسية خالل
هذه املرحلة .هذه الجهود متنوعة تشمل
الرتتيبات االمنية وتثبيت االستقرار يف الربوع
السورية ،وهناك جهود لتحسني االوضاع
االنسانية من بينها عودة جميع النازحني اىل
املناطق االصلية .وهذا يتعلق بنازحي الداخل
الذين انتقلوا يف داخل حدود سوريا وسيشمل
ذلك املحيط الحقا .لقد بدأت العودة اليوم
يف الداخل وتؤيد روسيا هذا االمر ،املطلوب
اعادة االعامر للمرافق وللمنشآت .ما قصده
الرئيس بوتني هو العمل الحايل بالتعاون بني
السلطات السورية واالخرين .تشارك روسيا يف
هذه الجهود والدور الرئييس يعود اىل الحكومة
السورية والسلطات السورية املعنية واىل قدرات
السوريني ،وذلك مبساعدة اصدقائهم ورشكائهم
مبا فيهم روسيا.
■ زار رئيس الحكومة سعد الحريري روسيا وكان
حديث عن تسليح رويس للجيش اللبناين .ماذا
عن التعاون الرويس مع الجيش واالجهزة االمنية
اللبنانية ومنها االمن العام اللبناين؟
□ التعاون االمني اصبح تقليديا وجرى بشكل
جيد يف االعوام االخرية .اما بالنسبة اىل التعاون
العسكري فتجري االن مفاوضات تتطلب اشهرا
عدة ،ونتمنى ان تكون نتائجها ايجابية .بالنسبة
اىل التعاون مع االمن العام اللبناين ،فاشكاله
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معروفة عند الخرباء يف هذا املجال ،وانا اؤكد
ان هذا التعاون يسري بشكل جيد.
■ دخل لبنان عرص استخراج النفط بعد سامح
مجلس الوزراء لرشكتني ايطالية وفرنسية وثالثة
روسية هي "نوفاتيك" التنقيب يف رقعتني هام
( )4و( .)9ما هو الدور الرويس يف هذا امللف،
ليس يف لبنان فحسب بل يف سوريا ومرص
وقربص وارسائيل؟
□ هناك اهتامم رويس واضح بهذه املنطقة
والرشكات الروسية ستشارك حتام ،لكن حجم
التعاون يتعلق بالرشكات وسياساتها ،ودولتنا
تشجع وتعترب ان هذا االمر مهم ملصلحتها.
بالنسبة اىل الجانبني التجاري واالقتصادي،
فالرشكات تعرف مصلحتها بشكل افضل .مثة
اهتامم رويس يف املنطقة وقد تطرق الرئيس
الحريري اىل هذا الشأن مع رئيس الحكومة
دمييرتي ميدفيديف ،واشار وزير الطاقة
الرويس اىل االهتامم بتطوير التعاون يف هذا
املجال مع لبنان.
■ هل ال يزال مرشوع تصدير النفط والغاز اىل
اوروبا عرب تركيا قامئا؟
□ صحيح ،وكان تأكيد عىل تنفيذ هذا املرشوع
يف اثناء زيارة الرئيس بوتني اخريا اىل تركيا ولقائه
الرئيس رجب طيب اردوغان.
■ زيارة الرئيس بوتني اىل قاعدة حميميم الجوية
يف الالذقية واعالنه بدء سحب قوات بالده بشكل
جزيئ ،يف وقت ناقش فيه امللف السوري يف
القاهرة وانقرة هو منعطف جديد .ماذا يعني؟
ـ كانت زيارة مهمة جدا بالنسبة اىل تطور
االوضاع يف سوريا ،النها توجت املرحلة املاضية
التي ركزت فيها روسيا عىل محاربة االرهاب،
وقد سمح النجاح الذي حصل باعالن انسحاب
القوات الروسية من سوريا .ندخل االن اىل
مرحلة جديدة مبواصفات جديدة ،ونركز عىل
استكامل ترتيب االوضاع يف انحاء سوريا برمتها
واعادة سيادة الدولة السورية عىل اراضيها كلها،
وتثبيت نظام وقف االعامل العدائية ومناطق
خفض التوتر وتحسني االوضاع االنسانية واعادة
االعامر وعودة النازحني .نضع هذه االهداف كلها
امامنا ،وسنواصل بذل الجهود لتنفيذها والتعاون
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مع السلطات الرسمية السورية .كام انه يوجد
تنسيق مستمر يف مسار استانة ،وهذا الوضع
الجديد يسمح لنا بالرتكيز اكرث عىل التسوية
السياسية ،وسنعزز الجهود يف هذا املجال.
وسيكون ايضا استمرار ملسار جنيف من ناحية،
وسيتم من ناحية اخرى تطبيق فكرة انعقاد
مؤمتر الحوار الوطني يف سوتيش الذي سيساعد
يف احراز تقدم وهو مربمج يف شباط املقبل .املهم،
يف جميع االحوال القيام باالصالح الدستوري يف
سوريا والتهيئة لالنتخابات واجراؤها برعاية االمم
املتحدة ،هذه هي خريطة الطريق التي يجب ان
نطبقها .يف ما يخص اعادة نرش الدولة السورية
يف كل الربوع ،من الرضوري تعميم االنسحاب
عىل كل القوى واالشخاص املوجودين بصورة غري
رشعية ،ويأيت االمريكيون يف الدرجة االوىل .اظن
ان انسحاب القوات الروسية يجب ان يشجع
الجميع عىل االنسحابات واالمريكيون يف املقدمة.
■ اختتمت الجولة الثامنة من محادثات جنيف
بفشل ،ومل تتمكن االمم املتحدة من اجراء حوار
مبارش بني املعارضة السورية والوفد الحكومي
السوري الرسمي .هل صحيح ما اشيع ان روسيا
قد تتخىل عن مسار جنيف ملصلحة تكريس
مسار سوتيش؟
□ نحن ال نعترب مؤمتر سوتيش بديال من مسار
جنيف ،اال انه يجب انعقاد هذا املؤمتر النه
يشمل ممثيل مكونات املجتمع السوري
بصورة جيدة ،ونريد ان يساهم هذا املؤمتر يف
مساره .لكن مثة نواقص ال تزال قامئة يف مسار
جنيف والجولة االخرية اكدت صعوبة التغلب
عليها ،الن وفد املعارضة ال يزال يطرح رشوطا
تعجيزية ،وطاملا رددنا انه يجب الجلوس اىل
طاولة املفاوضات من دون طرح موضوع رئيس
سوريا ،لكنهم يعودون دوما اىل هذه الفكرة.
يجب تغيري هذا املوقف .نحن نفهم ان هذه
املعارضة تريد بأي شكل من االشكال تسليم
السلطة من النظام اليها ،ولكن هذا مستحيل
عمليا .اليشء الوحيد الذي ترغب روسيا يف
السري فيه كطريق عميل هو اجراء انتخابات
جديدة برعاية االمم املتحدة.
■ من سيحرض مؤمتر الحوار الوطني؟
□ تكمن الفكرة االساسية يف ان ال يضم املؤمتر

االرسائيلية من اي دور ايراين عىل حدودها؟
□ عندما نتحدث عن تعاون روسيا مع النظام
السوري ندرك انه يوجد تعاون بني الجيش النظامي
السوري وبني الحلفاء االيرانيني وحزب الله .لذلك
فان التعاون الشامل يف هذا االطار هو امر اسايس
لنا لتحقيق اهداف مكافحة االرهاب خالل االعوام
االخرية .من هنا تق ّيم روسيا ايجابيا الدور االيراين
يف سوريا .بالنسبة اىل الهواجس االرسائيلية فنحن
نريد ان يكون االمن مضمونا للدول كلها يف هذه
املنطقة ولدول الجوار السوري يف الدرجة االوىل
مبا يف ذلك ارسائيل .اما املخاطر من جانب ارسائيل
فال نرى اي يشء خاص بالنسبة اىل هذا املوضوع،
ونحن نعرف ان هنالك هواجس ارسائيلية تجاه
ايران ،ويف اي حال توجد منطقة خفض توتر يف
الجنوب وهذا يضمن ان ال يوجد اي خطر هناك.

من االفضل التواصل املبارش بني لبنان وسوريا.

النظام واملعارضة كام هي الحال يف جنيف ،بل
ان يتوسع ليشمل ممثيل املجتمع ككل .يجب
ان يحرض هؤالء الناس بتنوعهم الطائفي ومن
كل االقاليم مبا يحقق التمثيل الشعبي الشامل،
فيشعر املواطن السوري بانه يوجد اشخاص يف
املؤمتر قريبون منه بكل مواصفاته وانتامءاته
الطائفية او الجغرافية او السياسية .ليس هذا
املؤمتر للحوار بني قطبني ،بل هو حوار شامل بني
ممثيل الشعب.
■ ماذا عن مسار استانة؟
□ سيستمر ونتمنى ان يتعزز الن فكرة التطبيع
تعتمد كثريا عىل االجراءات يف مناطق خفض
التوتر والتعاون بني االطراف الضامنني الثالثة،
وايضا مع بعض االطراف االخرين الذين ينضمون
بشكل او اخر بحسب الحاجة .لكن يبدو
حاليا ان مهمة القضاء عىل االرهاب وخصوصا
الداعيش هي عىل وشك االنتهاء يف املناطق

الرشقية ،ولذلك سيكون هنالك تركيز عىل تحسني
االوضاع يف املناطق حيث الوضع غري مستقر.
تعترب االوضاع يف ادلب من بني االولويات ويجب
ترتيب االوضاع هناك.
■ ماذا عن الدور الرتيك يف هذا السياق؟
□ نحن نتعاون مع تركيا يف هذا االطار ،ونعتقد
انها تنفذ مهامت يف مجال مكافحة االرهاب .مثة
شكوك دامئة من جانب النظام السوري بالنسبة
اىل اهداف الوجود العسكري الرتيك يف االرايض
السورية ويجب متابعة هذا املوضوع .اال ان
االمر االهم يكمن يف النتيجة النهائية وهي ابعاد
اي وجود لــ"جبهة النرصة" او املتعاونني معها
وتثبيت وقف االعامل العدائية بني الجميع وصوال
اىل تسوية سياسية.
■ ماذا عن الدور االيراين يف سوريا والتعاون
الرويس  -االيراين ،وكيف تواجه موسكو التهديدات

انسحاب االميركيني
من سوريا اولوية
العقوبات االميركية
ال تنفع استقرار لبنان
على املعارضة التخلي
عن طرح موضوع
رئيس سوريا

■ كيف تنظر روسيا اىل القرار االمرييك االعرتاف
بالقدس عاصمة الرسائيل ونقل السفارة االمريكية
من تل ابيب اىل القدس؟ هل يقوض قرار الرئيس
دونالد ترامب فرص السالم؟
□ هذا القرار االمرييك مخالف لثوابت عملية
السالم التي ال تزال موسكو تتمسك بها من مبادرة
مدريد اىل سائر مسار املفاوضات الذي تابعته
خالل االعوام التي تلت مؤمتر مدريد ،وصوال اىل
فشل هذه املفاوضات اخريا ،وما اعقبها من توقف
عملية السالم .القرار االمرييك يعرقل العودة اىل
عملية السالم ،ولكن اظن ان االجواء غري مؤهلة
للعودة الحقيقية اىل عملية السالم ،الن االولويات
تغريت بالنسبة اىل عدد كبري من الدول هنا.
كيف ميكن الحديث عن عملية السالم يف ظروف
نزاعات يف سوريا والعراق خصوصا واليمن وليبيا.
هذا كله يخلق اجواء غري مناسبة ،ويجب بذل
الجهود ملعالجة االوضاع يف املنطقة والعودة اىل
اولوية النزاع واىل التسوية العربية ـ االرسائيلية،
النه يف الظروف السائدة الحالية فان ارسائيل ال
تقبل حتام القرارات الدولية يف هذا املجال .هذا
هو الواقع .هنا الفت مجددا اىل ان سوريا هي
االن خارج جامعة الدول العربية ،ويجب تأمني
عودتها .كذلك فان التوجيه ضد ايران يعرقل
الجهود السلمية حتام .لنكن واقعيني ،ال ميكن
يف آن واحد تعيني ايران وحزب الله ارهابيني ثم
التحدث حول الحل العادل للقضية الفلسطينية.
هذا امر مستبعد يف رأيي.
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مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان:
محطة أولى وإلتزام التوصيات خطوة ضرورية
يبدو املشهد اللبناين اكرث وضوحا من العاصمة الفرنسية .من رافق اعامل مؤمتر
مجموعة الدعم الدولية للبنان ال بد من ان يتوقف عند نقاط الفتة ميزته ،بخاصة
وان انعقاده جاء بعد اسابيع قليلة عىل خروج لبنان من ازمة كان من شأنها ان
ترتد سلبا عىل استقراره السيايس واالقتصادي واالمني
الوضع اللبناين بكل تفاصيله ،حتى الدقيقة
جدا منها ،كان حارضا يف اعامل مؤمتر مجموعة
الدعم الدولية للبنان ،اكان من خالل الكلامت
التي القيت ،او املداوالت ،او البيان الختامي
الذي صدر عنه .مرة اخرى يجتمع كبار صانعي
القرار يف املجتمع الدويل ليؤكدوا وقوفهم اىل
جانب لبنان ومساعدته عىل استكامل مسرية
اعادة بناء الدولة فيه سياسيا واقتصاديا وامنيا.
اجتامع مجموعة الدعم يف باريس يف 8
كانون االول الفائت ،اطلق االشارة لسلسلة
من املؤمترات الداعمة التي بدأت تدخل عىل
مداوالتها وبياناتها مصطلحات ومواقف جديدة
تحض لبنان واللبنانيني عىل مساعدة انفسهم
اوال لتجنب الرصاعات التي تشهدها املنطقة،
واعادة النهوض بالبالد.
التطورات يف لبنان والظروف املحيطة به
اشبعت نقاشا عىل طاولة املجتمعني ،وقد
شكلت عودة رئيس مجلس الوزراء سعد
الحريري اىل بريوت احد ابرز املواضيع حضورا
يف مداوالت املجموعة .اذ اعترب املجتمعون
ان الحريري ميثل رشيكا رئيسيا لصون وحدة
لبنان واستقراره ،ونوهوا باستئناف انعقاد
جلسات مجلس الوزراء والقرار الذي اتخذته
كل املكونات السياسية اللبنانية يف ما يتعلق
بسياسة النأي بالنفس.
قال املجتمع الدويل للبنان ،يف فرنسا ،انه
مستعد ملتابعة الوقوف اىل جانبه ومساعدته
يف مختلف املجاالت السياسية واالمنية
واالقتصادية ،عىل ان يرتافق ذلك مع خطوات
عدة ال بد للدولة اللبنانية من ان تقوم بها،
توازيا مع الدعم الدويل املقدم لها .من ابرز
هذه الخطوات:
اوال :تطبيق سياسة النأي بالنفس فعال ال

مع اجراء االنتخابات
النيابية في موعدها وفقا
للمعايير الدولية

قوال ،من جميع املكونات السياسية املمثلة يف
الحكومة .اوىل املجتمعون اهمية كبرية القرار
هذا املوضوع باالجامع عىل طاولة مجلس
الوزراء ،ولفتوا اىل ان املجتمع الدويل سرياقب
عن كثب تنفيذ االطراف اللبنانيني والتزامهم
سياسة النأي بالنفس بجميع ابعادها ،اي النأي
بالنفس عن الرصاعات الخارجية وعدم التدخل
فيها ،والنأي عن الرصاعات والحروب االقليمية
وعن التدخل يف شؤون البلدان العربية.
ثانيا :وجوب حرص سلطة السالح عىل جميع
االرايض اللبنانية يف يد الجيش اللبناين وحده،
وقد رأى املجتمعون رضورة التقيد بااللتزامات
السابقة لجهة عدم حيازة اي اسلحة غري
اسلحة الدولة اللبنانية ،ودعوا جميع االطراف
اىل استئناف املناقشات من اجل التوافق عىل
خطة الدفاع الوطنية التي بات وضعها والسري
فيها امرا ملحا ،نظرا اىل التحديات االمنية التي
يواجهها لبنان السيام تهديد االرهاب .كام
دعت املجموعة املجتمع الدويل اىل مواصلة
دعمه املؤسسات االمنية والعسكرية اللبنانية
التي تؤدي دورا جوهريا يف حفظ سيادة لبنان
ووحدته.
ثالثا :رضورة تطبيق القرارات الدولية والتقيد
بها عىل نحو تام ،مبا فيها القراران  1559و.1701

اذ ان املجتمع الدويل قلق حيال االنتهاكات
التي تطاول القرار  1701تحديدا ،وقد حض
املجتمعون يف هذا االطار الجيش اللبناين وقوات
االمم املتحدة عىل تعزيز تعاونهام يف سبيل
االرساع يف نرش الجيش اللبناين يف جنوب لبنان
واملياه االقليمية اللبنانية وفقا للقرار .2373
رابعا :رضورة انجاز سلسلة اصالحات اقتصادية
تشكل عائقا امام اعادة النهوض االقتصادي
وتشجيع املستثمرين للمجيء اىل لبنان .ودعت
مجموعة الدعم الحكومة اللبنانية اىل ترسيع
وترية برنامج االصالحات الخاص بها ،بغية متكني
جميع املؤسسات والجهات الفاعلة يف القطاع
االقتصادي واملواطنني من تحقيق االستقرار
السيايس واالقتصادي القائم عىل دولة كفية
وشفافة ودميوقراطية ،واهمية ان تتم مبارشة
العمل بهذه االصالحات قبيل انعقاد مومتر
باريس املقبل .اذ ان ذلك سيساعد يف دعم
الحكومة وخطتها االستثامرية الرامية اىل
النهوض بالنمو ،واستحداث فرص عمل ،وتأهيل
البنى التحتية .كام سيشجع الجهات الفاعلة يف
القطاعني الخاص والعام عىل املساهمة يف هذه
الجهود واالستثامر يف لبنان.
خامسا :اجراء االنتخابات النيابية املقبلة يف
موعدها وفقا للمعايري الدولية ،ويف ذلك اشارة
اىل االهمية التي يعلقها املجتمع الدويل عىل
تجديد الحياة السياسية اللبنانية ،واعطاء فرصة
للشباب اللبناين للتعبري عن تطلعاته املستقبلية
ورأيه يف الطبقة السياسية الحالية .منذ عام
 2009مل تجر انتخابات نيابية يف لبنان ،وللمرة
االوىل هناك شباب سيذهبون اىل االقرتاع يف ايار
املقبل .ويرى املجتمع الدويل ان لبنان سيتمكن
من خالل ذلك من االستمرار يف تقديم منوذج
عن الدميوقراطية والعيش املشرتك والتسامح ما
يشكل امرا حيويا بالنسبة إىل املنطقة.
يف موازاة ذلك ،بدت فرنسا عازمة عىل استمرار
العمل مع االرسة الدولية لتشكيل مظلة تحمي
لبنان من االزمات التي تشهدها املنطقة ،مع
حضها يف الوقت نفسه جميع الدول واملنظامت

اجتامع مجموعة الدعم الدولية للبنان يف باريس.

االقليمية عىل العمل من اجل الحفاظ عىل
االستقرار واالمن واالقتصاد يف لبنان ،ومراعاة
سيادته واستقالله وسالمة اراضيه.
وتطرق املجتمعون يف اليك دورسيه ايضا

اىل الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان ،شعبا
وحكومة ،من اجل استقبال الالجئني السوريني،
مؤكدين عىل رضورة عودة هؤالء اىل ديارهم
متى توافرت الظروف املناسبة لذلك .كام دعوا

املؤتمرات املزمع عقدها
لدعم لبنان عام 2018

• املؤمتر االول مخصص لدعم االستثامر وتوليه املانيا دعام كبريا ،وسيعقد يف باريس خالل
االشهر االربعة االوىل من عام .2018
• املؤمتر الثاين سيخصص لدعم الجيش والقوى االمنية ،وهو اىت مببادرة من ايطاليا ودعم
من االمم املتحدة ،وسيعقد خالل كانون الثاين .2018
• املؤمتر الثالث مخصص لتأمني حاجات لبنان االنسانية ،ومساعدته عىل تح ّمل العبء
الذي ميثله وجود اكرث من مليون ونصف مليون وافد سوري عىل اراضيه ،يعقد يف بروكسيل
بدعوة من االتحاد االورويب خالل الشهرين االولني من عام .2018

مجموعة الدعم الدولية للبنان

انطلقت مجموعة الدعم الدولية للبنان عام  ،2013وترأسها كل من االمم املتحدة وفرنسا،
ويشارك فيها ـ اىل لبنان ـ الصني ومرص واملانيا وايطاليا وروسيا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة االمريكية واالتحاد االورويب وجامعة الدول العربية ومفوضية االمم املتحدة لشؤون
الالجئني وبرنامج االمم املتحدة االمنايئ ومكتب منسق االمم املتحدة الخاص لشؤون لبنان
والبنك الدويل.

يف هذا االطار ،املجتمع الدويل اىل تعزيز دعمه
للدولة اللبنانية التي تستقبل اعدادا كبرية من
الالجئني تفوق قدرتهاعىل استيعابهم ،ما يشكل
استنفادا لبناها التحتية بشكل اسايس.
بذلك يكون مؤمتر الدول الداعمة للبنان الذي
انعقد يف باريس قد عرض بشكل مفصل مختلف
اوجه التطورات السياسية واالقتصادية واالمنية
للبنان ،وتح ّمل مسؤوليته تجاه مساعدته يف
وضع خريطة طريق متكنه يف حال تضافرت
جهود جميع مكوناته السياسية عىل تجاوز
معظم التحديات التي يواجهها محليا واقليميا.
وقد تبدو عبارة النأي بالنفس من اكرث العبارات
التي تردد صداها يف اروقة وزارة الخارجية
الفرنسية حيث عقد االجتامع .اذ انها ذكرت
عىل السنة كل املشاركني ،ويف كل الخطابات
التي القيت وكان ابرزها كلمة الرئيس الفرنيس
اميانويل ماكرون ،ويف كل البيانات التي صدرت.
فهل يشكل الرتكيز عليها مدخال لبدء الحديث
والعمل الجدي من اجل حياد لبنان؟
يف املحصلة ،يبقى السؤال الكبري الذي يتبادر اىل
االذهان ،مع كل تظاهرة دولية داعمة للبنان،
ان عليه ان يدعم نفسه ويدعم اللبنانيون
وطنهم قبل طلب الدعم من اي جهة كانت؟
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تحقيق
املهجرين :كلفة إقفال امللف
وزارة
ّ
 1300مليار ليرة غير متوافرة
غاصب مختار

ال تزال وزارة شؤون املهجرين تراوح مكانها ،بعد سنوات طويلة عىل استحداثها
دومنا اقفال ملف عودة املهجرين اىل قرى الجبل .رغم اهمية ما تحقق عىل صعيد
اعادة االعامر وترميم ما ترضر وانجاز املصالحات ،مثة ملفات عالقة تحتاج اىل
اموال غري متوافرة القفال الوزارة نهائيا
استحدثت وزارة شؤون املهجرين مبوجب
القانون رقم  190الصادر يف ،1993/1/4
وقىض بأن "تعنى بجميع شؤون املهجرين
يف املناطق اللبنانية كافة ،وتأمني عودتهم اىل
مناطقهم وقراهم ،وتحصني اوضاعهم من
النواحي االجتامعية واالقتصادية ،ومتكينهم
من االستقرار يف اماكن اقامتهم ،واملساهمة
الكاملة يف حقوق املواطنية وواجباتهم".
مبوجب املادة  3من القانون ،تتألف وزارة
شؤون املهجرين من:
• جهاز تنفيذي له مالك موقت ،وتنظم جميع
االحكام التي ترعى شؤونه االدارية واملالية
مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح
وزير شؤون املهجرين.
• املجلس الوطني لشؤون املهجرين.
صدرت ثالثة قوانني موازية بعد استحداث
وزارة شؤون املهجرين ،قىض االول رقم 242
باالجازة للحكومة "االستقراض مبوجب سندات
خزينة او قروض مبارشة من املؤسسات املالية
ملبلغ يوازي ( )1446.250الفا واربعمئة وستة
واربعني مليار ومئتني وخمسني مليون لرية
لبنانية تخصص للصندوق املركزي للمهجرين
ومجلس الجنوب للقيام مبهامتهام" ،لكن هذا
القانون الغي واستعيض عنه بالقانون رقم
 333قىض بتخصيص اعتامدات مالية الستكامل
عملية اعادة املهجرين اىل مناطقهم وقراهم،
والقانون رقم  362وقىض باالجازة للحكومة
اصدار سندات خزينة بالعملة االجنبية بقيمة
ما يوازي خمسمئة مليون دوالر امرييك،
يخصص منها مبلغ مئتي مليون دوالر امرييك
ملجلس الجنوب للقيام باملهامت املوكولة اليه،
ومبلغ ثالمثئة مليون دوالر امرييك لصندوق

املهجرين الستكامل اجراءات عودة املهجرين.
اضيفت اىل اعباء وزارة املهجرين من الجبل،
اعباء التعويضات عىل املهجرين واملترضرين
من عدوان ارسائيل عىل لبنان عام ،2006
حيث تولت الوزارة وصندوق املهجرين مع
مجلس الجنوب والهيئة العليا لالغاثة دفع
بدل االرضار الناتجة من العدوان .وتم تحديد
آليات معينة مبوجب تعاميم وقرارات صادرة
عن الحكومة من اجل حسن تنفيذ التعويض.
توىل وزارة شؤون املهجرين تباعا منذ
استحداثها :الوزير الراحل الياس حبيقة
(مرتان) ،الوزير وليد جنبالط (اربع مرات)،
الوزير انور الخليل ،الوزير مروان حامدة،
الوزير عبدالله فرحات ،الوزير نجيب ميقايت،
الوزير طالل ارسالن ،الوزير عادل حمية،
الوزير نعمة طعمة ،الوزير رميون عودة،
الوزير اكرم شهيب ،الوزير عالء الدين ترو،
الوزيرة اليس شبطيني ،واخريا الوزير طالل
ارسالن منذ عام .2016
اعد الوزير ارسالن يف ايلول املايض مرشوع
قانون الغاء الوزارة ،واحاله اىل االمانة العامة
ملجلس الوزراء ،لكنه مل يطرح عليه يف اي
جلسة ،ليصري اىل احالته اىل مجلس النواب
يف انتظار توافر الظرف املناسب ،خاصة وانه
يتطلب توفري اعتامدات مالية كبرية ،عدا انه
ال يزال قيد الدرس من بعض الهيئات املعنية،
فيام كانت تنتظر اللجنة النيابية لشؤون
املهجرين االطالع عىل املرشوع البداء رأيها
فيه ووضع املالحظات والتعديالت املناسبة.
مع ازمة استقالة رئيس الحكومة اوائل
ترشين الثاين املايض ثم عودته عنها ،بات
مصري املرشوع مجهوال.

لكن اقفال الوزارة ال يقفل كل امللفات العالقة
يف بعض القرى بتسديد االموال عن اعادة
االعامر والرتميم والرتميم املنجز ،واستكامل
املصالحات متهيدا للعودة .لذلك مل تكتمل
عودة كل املهجرين من الجبل ،خاصة وانها يف
حاجة اىل توفري الكثري من االعتامدات املالية
بدل تسديد مستحقات املواطنني.
قسم ارسالن مرشوعه اىل اربع مراحل متتد
ّ
عىل خمس سنوات النجاز امللفات العالقة.
وتردد ان كلفتها تبلغ نحو الف مليار لرية ،علام
ان الحكومات املتعاقبة منذ استحداث الوزارة
انفقت عىل هذا امللف ما يقارب ملياري
دوالر ،بينام كان املبلغ املقرر القفال امللف
يف كل القرى التي شهدت التهجري  300مليون
دوالر وقتها .اال ان هذا الرقم تراكم نتيجة تعرث
العودة السباب سياسية وسواها.
لكن ارسالن يعيد حساباته وخياراته لتخفيف
مبلغ االلف مليار عرب تضمني مرشوع القانون
بندا يتعلق بالغاء تعويضات الرتميم املنجز،
علام ان عدد الطلبات يف هذا الصدد يبلغ حاليا
 80الفا ،مبعدل  5ماليني لرية للطلب الواحد،
اي ان الوفر املايل سيقارب  400مليار لرية ،اذا
تجاوب مجلس النواب مع طرح االلغاء ،خاصة
وان الكثري من تلك الطلبات وراءه محسوبيات
وواسطات ،وال يعكس احتياجات وحقوقا
مرشوعة بحسب رأي ارسالن.
تابعت اللجنة النيابية لشؤون املهجرين ملفات
العودة والرتميم واالعامر مع الوزارة وصندوق
املهجرين ،بهدف تصويب االمور .لكنها
اصطدمت بالكثري من العوائق ما جعل عملها
بطئيا وطويال اىل حد كبري ،وقد تحدث عنه
لـ"االمن العام" رئيس اللجنة شانت جنجنيان.
■ ما هو تقييمكم لعمل وزارة املهجرين خالل
السنوات املاضية؟
□ تقييم عمل الوزارة يف حاجة اوال اىل
االضاءة عىل طبيعة عملها وظروفه ،وهي

ووضع حد لهذا امللف عرب تصور نهايئ ،وقد
اطلق عىل مرشوعه اسم "مقاربة غري تقليدية
القفال ملف املهجرين" .نحن نعتقد انه كلام
ارسعنا يف اقفال الوزارة وفرنا امواال باملليارات
عىل الخزينة .نحن حريصون عىل اموال
الخزينة النها اموال الشعب .بحسب معلومات
الوزارة تم تحويل مبلغ مليار و 876مليون لرية
حتى شباط املايض اىل صندوق املهجرين،
مبعدل  125مليونا سنويا اىل صندوق املهجرين
من اجل تسديد قيمة الطلبات املنجزة .مع
العلم انه مرت سنوات مل يتم تحويل اي مبلغ
خاللها اىل الوزارة.

رئيس لجنة شؤون املهجرين النيابية شانت جنجنيان.

انشئت اصال بحسب اعتقادي السباب
سياسية وخدماتية وتنفيعات ومحاصصات
ومحسوبيات لالطراف السياسيني ،وقد ظهر
ذلك من خالل نتائج العمل .االهم ان عمل
الوزارة مرتبط بالدفعات املالية التي تتوافر
لها سواء العادة االعامر او الرتميم .االمر الثاين
بالنسبة الينا كلجنة ،ان من الصعب مراقبة
وزارة املهجرين الن االرقام التي تتداولها
غري دقيقة وهناك صعوبة يف الحصول عليها
من الوزارة .لكن بحسب املعلومات انجزت
الوزارة  28مصالحة يف قرى الجبل وبقيت
قريتان منهام بريح يف الشوف التي متت فيها
مصالحة ،لكن تبني ان ال جداول دقيقة وبعض
الناس مل يقبضوا مستحقاتهم .علام ان ملف
بريح كلف الدولة  32مليار لرية ،وتم تسييس
هذا امللف وحصلت تنفيعات معينة .كان من
املفروض اقفال هذا امللف منذ فرتة طويلة،
لكنا وفرنا عىل الخزينة امواال طائلة .كلام طال
الزمن عىل اقفال امللف زادت الكلفة وزادت
طلبات الرتميم واالعامر ،وهذا هو االمر
العجيب الغريب .املطلوب وضع حد لتقديم
طلبات جديدة ،ودفع مستحقات الطلبات
القدمية التي ال ميكن تجاهلها بعدما استوفت
كل الرشوط وجرى الدفع للكثريين وذلك من
باب االنصاف .كام يجب وقف زيادة االرقام

الوزير اعد مشروع قانون
اقفال الوزارة خالل  5سنوات
لجنة شؤون املهجرين
النيابية تفتقر الى االرقام
واملعطيات الدقيقة

حيث يتم الحديث عن وجود  80الف طلب
ترميم واعامر ،واحتامل تقديم  480الف
طلب جديد ،لذلك مطلوب من الوزارة تقديم
ارقام دقيقة عن الطلبات القدمية املوجودة
والطلبات املمكن ان تستجد.
■ ماذا عن عالقة اللجنة بوزارة املهجرين؟
□ نحن نلتقي كل وزير للمهجرين لدرس
امللفات والحصول عىل املعطيات لنتمكن من
املساءلة واملحاسبة .من دون معطيات كيف
نحاسب ونعمل؟ مع الوزير طالل ارسالن كان
لقاء يف شباط املايض وابلغنا انه يف صدد اعداد
مرشوع قانون القفال وزارة املهجرين نهائيا

■ هل لديكم معلومات عن عدد امللفات التي
انجزت؟
□ املشكلة ان هناك صعوبة يف الحصول عىل
ارقام دقيقة ،حتى من الوزارة مل نحصل عىل
ارقام دقيقة .لكن يف صندوق املهجرين هناك
ارقام ادق الن الصندوق يتوىل الدفع وهو يعلم
بالضبط االرقام .بحسب تقديرنا اذا اردنا اقفال
هذا امللف االن ،فالكلفة هي تقريبا 1300
مليار لرية ،ألن هناك  80الف طلب يف الوزارة.
مئات الطلبات يف صندوق املهجرين ،والوزير
ارسالن ابلغنا انه سيضع معايري لتسديد قيمة
الطلبات املستحقة نظرا اىل وجود طلبات
عشوائية ومحسوبيات .هذا مال عام وهو
مقدس ،لذلك نحن يف انتظار االطالع عىل
مرشوع الوزير واملعايري التي حددها لنعرف
اىل اين وصلت االمور.
■ هل ترى من جدوى لبقاء وزارة املهجرين
وصندوق املهجرين يف ظل هذا الوضع،
واالستعاضة عنهام بوزارات او ادارت اخرى
قامئة؟
□ من الطبيعي ان يكون مرشوع الوزير
ارسالن ممتدا عىل سنوات عدة ألن املبالغ
غري متوافرة ،واي امر يجب معالجته يحتاج
اىل املال .لكن يا ليت تم وضع برنامج محدد
للوزارة منذ استحداثها القفال ملف املهجرين
وتم السري به وتنفيذه كام يجب لكنا انتهينا
من امللف منذ سنوات .يف رأيي الحل يكمن
يف امرين:
اوال ،اقفال الوزارة والصندوق امر متفق
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الصندوق  103موظفني ،ومل يتخذ اي قرار
حول املوضوع .غري ذلك ال مواد وال ملفات
بني ايدينا للبحث ألن ال ارقام ومعطيات
دقيقة لدينا .يف اجتامعاتنا نطلب توفري االموال
للوزارة ،لكن االموال غري متوافرة لذلك العمل
شبه متوقف ويا لالسف الشديد.

الوزارة انجزت  28مصالحة يف الجبل ،وبقيت قريتان احداهام بريح.

عليه بني كل االطراف السياسيني ،لكن يجب
وضع قانون او ترشيع بوقف تقديم الطلبات
الجديدة للرتميم واالعامر لوضع حد لهذا
الهدر واالنفاق خاصة يف الجبل.
ثانيا ،مطلوب دفع التعويضات للملفات التي
تم انجازها سابقا واستحق دفعها منذ سنوات.
ومبا ان الحكومة ال تستطيع ان تدفع كل
املستحقات دفعة واحدة ميكن دفعها عىل
مراحل .نحن كلجنة ميكن ان نعطي رأينا لكن
السلطة التنفيذية بيد الوزارة .ما نطالب به
هو توافر الشفافية ووضع كل االرقام عىل
الطاولة يف اللقاء املقبل مع الوزير لنعطي رأينا
يف الحلول املقرتحة ،وارضاء الجميع بالعدل

واملساواة .اي شخص او مسؤول يريد تنفيع
احد فليكن ذلك من وزارته وليس من وزارة
شؤون املهجرين وصندوقها.
■ هل من امور اخرى تتابعونها مع الوزارة غري
ملف العودة؟
□ طبعا .يف اجتامعاتنا مع الوزراء ،كنا نتابع
بعض امللفات االخرى وعىل رأسها متديد العمل
بالقانون الذي يجيز للمهجر ان يبني مسكنا
عىل مساحة اكرث من  120مرتا .هناك قانون
اخر بحثناه حول وضع املوظفني املتعاقدين
والعاملني يف الوزارة والصندوق املركزي
للمهجرين ،وعددهم يف الوزارة  ،230ويف

■ كيف ميكن توفري االموال القفال ملف
املهجرين واقفال الوزارة اذا؟
□ اقرتاح وزير شؤون املهجرين اقفال الوزارة
يتضمن تحديد رقم شامل ونهايئ ،لكن مع
امكان تخفيضه اىل الحد االدىن املمكن،
ويقفل امللف خالل فرتة زمنية محددة .وهذا
يحتاج اىل التدقيق يف االسامء واللوائح واملبالغ
الحقيقية املطلوبة ووقف املحسوبيات وتوفري
الشفافية اللغاء املحسوبيات ومترير االمور
خلسة.
■ هل لديكم يف اللجنة النيابية مقرتحات
معينة ام تكتفون مبا يقدمه اليكم الوزير او
الصندوق؟
□ اقرتاحات اللجنة النيابية متوازية مع ما
طرحه الوزير خاصة يف اخر جلسة عقدت
يف شباط املايض ،وهي قضت بتخفيض عدد
الطلبات املوجودة يف الوزارة وتحديد كلفتها،
وتحديد عدد الطلبات املوجودة يف الصندوق
وكلفتها عىل اساس مقومات ومعايري معينة.
اذا مل تتوافر هذه املقومات ال ميكن تخفيض
الرقم ،اضافة اىل تحديد جدول زمني تلتزمه
الحكومة لتوفري االموال .كلام طالت املدة
زادت الكلفة وتعقدت امللفات .من غاب
عن قريته وبيته  27او  30سنة قد ال يبقى
متحمسا للعودة اليها اذا مل يجد ما يدفعه
ويحفزه عىل العودة .كام اننا نقرتح رسعة
اقفال وزارة املهجرين وتحويل االهتامم اىل
قضايا اخرى ،او انشاء وزارة اخرى اكرث اهمية
مثل انشاء وزارة تنمية االرياف ،وهي امر
حيوي للناس يف االرياف يك يبقوا يف ارضهم
ويهتموا بانتاجها ،او انشاء وزارة "للسعادة"
كام حصل يف ديب  -وهذا ليس من باب املزاح
 ألن الشباب اليوم متشنج ومنزعج وال بدمن اجراءات من الحكومة من اجل معالجة
مشكالته من كل النواحي.
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الحرب بدأت بين نظام ومعارضة وانتهت إقليمية ـ دولية

 2018عام التسوية والح ّل في سوريا
اذا كان عام  2017شهد بداية نهاية الحرب يف سوريا ،فان عام  2018سيشهد
انطالقة التسوية وقطار الحل السيايس .استنفدت الحرب اغراضها ،واستنزفت
سوريا دولة وشعبا ،وانهكت كل الدول والحكومات واملنظامت املتدخلة واملتورطة
يف هذه الحرب التي بدأت حربا بني نظام ومعارضة ،وانتهت اقليمية ـ دولية
دقت ساعة الحل الصعب واملعقد يف
سوريا التي مزقتها الحرب ،ودمرت نسيجها
االجتامعي .قطار الحل الذي انطلق يف مسار
متعرج من االستانة اىل سوتيش ،توقف يف
محطة جنيف ،حيث تدور مفاوضات هي
االوىل من نوعها بني وفدي النظام واملعارضة
لرسم اطار املرحلة االنتقالية وقواعدها.
الحرب يف سوريا انتهت ،وما تبقى هو
معارك واشتباكات محدودة وعمليات
تنظيف وتثبيت خطوط .قيض االمر وحسم
عىل االرض واملسألة مسألة وقت .يوم
القضاء عىل "داعش" كان يوم نهاية الحرب
الفعلية يف سوريا ،ومعركة "البوكامل"
كانت اخر املعارك املصنفة يف خانة املعارك
املهمة التي شكلت نقطة تحول يف مسار
الحرب .فاذا كانت معركة حلب هي االهم
وشكلت بداية النهاية الفعلية للمعارضة
السورية ،يف اطارها الواسع ومفهومها
االسايس ،لتصبح كل املعارك بعد حلب
محصورة ضد "داعش" و"النرصة" ،فان
معركة "البوكامل" كانت خامتة الحرب ضد
"داعش" يف سوريا ،وسقوطها اعلن الوصول
اىل خط النهاية واعلن نهاية "داعش" بعد
خسارات متدحرجة بدأت يف القلمون
والجرود السورية ـ اللبنانية ،وبلغت تدمر
ودير الزور وامليادين ،اضافة اىل الرقة التي
سقطت عىل يد االكراد بدعم امرييك.
مع انتهاء العمليات العسكرية صار يف
االمكان اطالق العملية السياسية .وهذا ما
بدأته روسيا عىل الفور ،وحيث يستعجل
الرئيس فالدميري بوتني الخطى يف اتجاه
ارساء دعائم وخطوط التسوية السياسية

وفق التصور الرويس ،واالنتهاء من ذلك قبل
االنتخابات الرئاسية الروسية يف ربيع هذا
العام.
قام بوتني يف االونة االخرية بتحرك غري عادي:
زار طهران والقاهرة ،التقى الرئيس الرتيك
رجب طيب اردوغان ثالث مرات ،التقى
الرئيس االمرييك دونالد ترامب يف فييتنام
واقنعه باصدار بيان مشرتك حول سوريا.
استضاف قمة ثالثية يف سوتيش جمعته مع
اردوغان والرئيس االيراين حسن روحاين.
دعا الرئيس السوري بشار االسد اىل سوتيش
ثم التقاه يف قاعدة حميميم العسكرية
الروسية يف سوريا ،ومن هناك اعلن:
• انتهاء العمليات العسكرية الكبرية ضد

تنظيم "داعش" ،وبالتايل انتهاء الوظيفة
االساسية وتحقق الهدف االسايس للتدخل
العسكري الرويس.
 بدء سحب القوات الروسية العاملةيف سوريا مع االبقاء عىل قاعدة حميميم
الجوية وعىل قاعدة طرطوس البحرية.
 اطالق عملية التسوية النهائية يف سوريابعدما تم وضع املبادئ االساسية لحل
االزمة ،واالعالن عن اقالع قطار التسوية
التي نضجت ظروفها ،من سوتيش حيث
يعقد مؤمتر الحوار الوطني السوري مطلع
السنة املقبلة.
كل هذه الحركة تعني ان بوتني هو الالعب
االول يف سوريا .بعدما فاز مع ايران يف
الحرب السورية مرجحا كفة االسد ،فانه
يحتاج اىل "غطاء" او مرشوعية دولية البرام
تسوية سياسية تبقي االسد يف السلطة عىل
اقل تقدير يف املرحلة االنتقالية ومرحلة
اعامر سوريا.

الحرب يف سوريا انتهت ،وما تبقى عمليات تنظيف وتثبيت خطوط.

الرئيس الرويس يستعجل الحل ،وعازم عىل خفض التدخل العسكري.

الرئيس الرويس يبدو مستعجال الحل
وعازما عىل خفض درجة التدخل العسكري
الرويس ،ووضع الحرب السورية وراءه قبل
التفرغ لتجديد واليته الرئاسية يف اذار
املقبل .هو يريد توظيف الفرصة املثالية
السانحة له لفرض تصوره للحل والوصول
اىل تسوية سياسية تسمح لروسيا بتعزيز
نفوذها ووجودها يف سوريا ،وبالتايل ترسيخ
دورها الجيوسيايس الجديد قوة رئيسية يف
الرشق االوسط.
يحتاج الرئيس الرويس اىل خروج رسيع من
املستنقع السوري ،وهو يرى امامه فرصة
تاريخية ال تتكرر ،وتحققت نتيجة ضبابية
املوقف االمرييك العالق بني الرتدد والتلكؤ،
يضاف اليه غياب اورويب وعريب وصل اىل
درجة االستسالم يف سوريا .هذه املواقف
سمحت للروس بطرح رؤيتهم للحل ،وفقا
ملصلحتهم ومصلحة حلفائهم ويف مقدمهم
ايران التي استطاعت بفضل موسكو
تكريس وجودها السيايس والعسكري
وحتى االقتصادي يف سوريا.
نجحت موسكو يف تحويل خصوم االمس اىل
رشكاء اليوم ،واستفادت من تقاطع املصالح
بينها وبني انقرة وطهران يف سوريا ،وح ّولت
العداء التاريخي بينها اىل عالقة مستقرة

تحكمها املنافع املتبادلة .يف الطريق اىل
سوتيش ،يعمل االطراف الثالثة ،روسيا وايران
وتركيا ،عىل تثبيت الوقائع التي نشأت عىل
االرض من جراء االعامل العسكرية ،والتي
تم التأكيد عليها خالل جوالت استانة
التفاوضية .وقد سمحت لالتراك بالتوغل
داخل االرايض السورية بهدف ابعاد الخطر
الكردي املتصاعد عىل حدودها مع سوريا
الذي يشكل خطرا فعليا عىل امنها القومي.
وظهرت حاجة انقرة اىل موسكو وطهران يف
تحجيم دور الفصائل الكردية املسلحة التي
تقاتل بغطاء امرييك ،ما تسبب يف انقالب
انقرة عىل ثوابتها الجيوسياسية التقليدية.
امكن تركيا بعد املصالحة مع روسيا ان
تكسب بعض نفوذها الذي كادت تخرسه
كليا يف سوريا .يبقى هذا املكسب عىل
اهميته دون طموحاتها واهدافها ،بحيث
مل تستطع حتى االن اجتياح املناطق ذات
الغالبية الكردية وهي الهدف االسمى.
وهي لن تتخىل عن هاجسها التكويني،
محاربة الحضور والنهوض الكرديني يف شامل
سوريا ،الذي كان محددا رئيسيا لسياسة
تركيا السورية .وستواصل مامنعة القيود
املفروضة من الواليات املتحدة وروسيا
االتحادية عىل توسعها يف سوريا الهادف اىل

رضب االدارة الذاتية الكردية بوسائل شتى
من خالل عقد تفاهامت جانبية مع ايران
والنظام السوري.
عقدة عفرين تطرحها تركيا ،وعقدة
التدخالت االيرانية ووجود حزب الله
ومستقبل االسد تطرحها السعودية
واملعارضة املوالية لها ،فيام تتجاوز موسكو
مسألة النظام وانخراطه يف املسار املرسوم
للرتكيز عىل املهمة االصعب وهي الحفاظ
عىل توازن العالقات مع الرشيكني الرتيك
وااليراين .كام ان غياب التنسيق مع واشنطن
يزيد من تعقيدات املسار الرويس للتسوية.
ناهيك بغموض الفكرة التي تسعى موسكو
اىل تثبيتها حول تكامل مساري جنيف
وسوتيش .بهذا املعنى ،فان الطرف السوري
مبكونيه املوايل واملعارض بات الحلقة
االسهل يف املعادلة الروسية مهام بدت هذه
تخف روسيا ارتياحها
العبارة غريبة .اذ مل ِ
اىل ما وصفته ابتعاد "العنارص املتشددة"
يف املعارضة السورية عن تشكيلة الوفد
املفاوض بعد استقالة عدد من قيادات
الهيئة العليا للمفاوضات املنضوية يف
"منصة الرياض" .املعضلة التي تواجه
موسكو باتت تقترص ،وفقا العتقاد نخب
روسية ،عىل آليات ادارة توازنات املرحلة
املقبلة مع االطراف االقليميني والدوليني.
يدرك بوتني الذي اتفق مع رشيكيه االيراين
واالمرييك عىل مبادرة سالم النهاء االزمة يف
سوريا ،محاذير الغياب االمرييك والعريب عن
"مؤمتر سوتيش" السوري ،ويدرك ان روسيا
ال متسك بكل االوراق ،وان الواليات املتحدة
هي "الفيل يف غرفة التفاوض" .لذلك فانه
سعى اىل التوصل مع ترامب اىل تفاهم حول
مالمح التسوية "ما بعد داعش" يف سوريا.
يف مقابل تخفيف واشنطن نربة دعواتها اىل
رحيل االسد ،وافقت موسكو عىل مرابطة
عسكرية امريكية طويلة االمد يف رشق سوريا
وجنوبها .يدعو االتفاق املربم يف  8ترشين
الثاين بني امريكا وروسيا واالردن حول
منطقة خفض التصعيد يف جنوب سوريا ،اىل
الحفاظ عىل مجالس الحكم املحلية التي
تسيطر عليها املعارضة يف معزل عن النظام.
وقد ينطبق الرتتيب نفسه عىل جزء كبري

35

36

عدد  - 52كانون الثاني 2018

عدد  - 52كانون الثاني 2018

خسائر الحرب السورية باالرقام

تكلفة الدمار يف الحرب السورية  327مليار دوالر.

تظهر دراسة حديثة للبنك الدويل عن نتائج الحرب السورية وخسائرها:
• مقتل اكرث من  400الف شخص ،واضطرار اكرث من نصف السكان ،من اصل  23مليونا ،اىل
مغادرة منازلهم يف اكرب ازمة لالجئني منذ الحرب العاملية الثانية .وافادت الدراسة بأن الحرب يف
سوريا مزقت النسيج االجتامعي واالقتصادي للبالد .عدد الضحايا مدمر ،لكن الحرب تدمر ايضا
املؤسسات والنظم التي تحتاج اليها املجتمعات يك تقوم بوظائفها ،ويشكل اصالحها تحديا اكرب
من اعادة بناء البنية التحتية .وهو تحد ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب.
• ترضر او تدمري نحو ثلث املساكن ونحو نصف املنشآت الطبية والتعليمية ،ونحو  538الف
وظيفة تعرضت للتعطيل سنويا خالل السنوات االربع االوىل من الرصاع ،والشباب الذين
يواجهون نسبة بطالة تبلغ  %78لديهم خيارات قليلة للبقاء .ادى االستهداف املحدد للمنشآت
الطبية اىل تعطيل النظام الصحي بشكل كبري ،مع عودة االمراض املعدية كشلل االطفال اىل
االنتشار .ويقدر ان عدد السوريني الذين ميوتون بسبب عدم القدرة عىل الحصول عىل الرعاية
الصحية اكرب من عدد املتوفني يف نتيجة مبارشة للقتال.
• تعطل النظام التعليمي بسبب االرضار التي لحقت باملنشآت التعليمية واستخدام املدارس
منشآت عسكرية ،اضافة اىل ان نقص الوقود ادى اىل خفض امدادات الكهرباء للمدن الرئيسية
ما اثر يف الخدمات االساسية.
• وجود  9ماليني سوري عاطلني عن العمل ستكون له عواقب طويلة االجل بعد توقف املعارك.
كام ان من شأن رحيل ما يقرب من  5ماليني الجئ ،اضافة اىل عدم كفاية التعليم وسوء التغذية،
ان يؤدي اىل تدهور طويل االجل يف االصول االكرث قيمة للبالد ،وهي الرأسامل البرشي .ويف
املستقبل ،عندما تشتد حاجة سوريا اليها ،سيكون هناك نقص جامعي يف املهارات الحيوية.
• تبني ان الحرب تسببت يف خسارة يف اجاميل الناتج املحيل مبا قيمته  226مليار دوالر امرييك،
او  4اضعاف االجاميل عام  .2010وكان خرباء سوريون ودوليون قدروا يف دراسة لصالح "اسكوا"
تكلفة الدمار بـ 327مليار دوالر.
يف حال انتهت الحرب اليوم ،يقول الخبري االقتصادي االول يف البنك الدويل هارون اوندر،
سيستعيد االقتصاد السوري عىل مدى السنوات االربع التالية  %41من الفجوة مقارنة مبستواه
قبل الرصاع .وستبلغ الخسائر الناجمة عن الرصاع  7,6اضعاف اجاميل الناتج املحيل قبل نشوب
الرصاع عىل مدى عقدين من الزمن .لكن اذا استمرت الحرب اىل السنة العارشة ،فان الخسائر
االجاملية ستصل اىل  13ضعفا اجاميل الناتج املحيل عام  2010عىل مدار عقدين.

من شامل رشق سوريا الذي يسيطر عليه
اليوم "اتحاد القوى الدميوقراطية" السورية
والجيش االمرييك .وتشمل هذه املنطقة
الرقة  -عاصمة "داعش" السابقة  -وهي
مثابة اقليم حكم ذايت جديد للمعارضة.
وتضمن موسكو بقاء هذه املنطقة خارج
نفوذ ايران واالسد ،وسيشارك هذا االقليم
يف مرشوع تقاسم السلطة مبوجب الدستور
السوري الجديد.
هذا االتفاق هو اقرب اىل ارساء حكم ذايت
كردي يف سوريا .قسم كبري من "قوات
سوريا الدميوقراطية" هم مقاتلون يف
وحدات "حامية الشعب الكردية" ،عىل رغم
املشاركة الشكلية العربية السنية .يقيض
التفاهم بني امريكا وروسيا كذلك مبناعة
املناطق الخاضعة للحامية االمريكية يف شامل
الرشق والجنوب ،وتحولها اىل حصن ضد
التوسع االيراين .ورغم محدودية قدرتها عىل
احتواء نفوذ طهران يف سوريا ،وحاجتها اىل
قوات برية ايرانية الوالء للحؤول دون مترد
مرجح ،وافقت موسكو عىل قيود محددة
عىل انتشار القوات الشيعية املدعومة من
ايران يف جوار الحدود مع ارسائيل.
اما االوروبيون الذين يجلسون يف مقاعد
املتفرجني ،منكفئني اىل مشاكلهم الداخلية،
فانهم اعطوا فرنسا تفويضا للتحرك
باسمهم والدخول عىل خط مفاوضات
جنيف ،ويف سياق عملية االقتحام للمشهد
الرشق اوسطي من بوابة الرصاع االيراين ـ
السعودي .عمدت باريس اىل "تشغيل"
ماكينتها الديبلوماسية من خالل تحريك
مبادرتها املعروفة القامئة عىل اطالق
"مجموعة االتصال" املكونة من ممثيل
الدول الخمس دامئي العضوية يف مجلس
االمن والتشاور مع الدول االقليمية املؤثرة
يف امللف السوري .يف هذا السياق ،يندرج
التنسيق الجاري بني الرئيس اميانويل
ماكرون ونظريه االمرييك دونالد ترامب
ويركز عىل ان مفاوضات جنيف االطار
الوحيد الذي اقرته االرسة الدولية للبحث
عن حل سيايس يف سوريا.
الجانب الرويس يسعى اىل الرتويج لنظام

سوري شبيه بالنظام الحايل ،مع التزام
الحذر يف عملية االنتقال السيايس التي
يريدها الروس تحت السيطرة ،اي املحافظة
عىل مكونات الدولة وطبعا عىل املصالح
الروسية يف سوريا ،مع السعي اىل مباركة
امريكية لهذا التصور الذي يبدو انه يشكل
محور االتصاالت بني موسكو وواشنطن.
لكن املشكلة ،بحسب النظرة الفرنسية ،ان
االدارة االمريكية مل تحسم بعد موقفها ومل
تحدد اسرتاتيجيتها يف سوريا حتى االن.
حقيقة االمر ان باريس تعمل من اجل اال
تبقى خيوط الربط والحل موجودة فقط يف
االيدي الروسية ،لذا ،فان اوىل اولوياتها هي
استنهاض واشنطن يف امللف السوري وملف
املفاوضات ،باللجوء اىل ثالث حجج رئيسية
فصلتها املصادر الفرنسية كالتايل:
االوىل ،التشديد عىل ان واشنطن ال تستطيع
الخروج من امللف السوري اذا كان احتواء
ايران اهم اولوياتها يف املنطقة ،الن الساحة
السورية تشكل ابرز مظاهر التمدد االيراين.

عىل الدولة اللبنانية ان تسعى اىل حجز مقعد لها يف االعامر.

الثانية ،التأكيد عىل ان الوصول اىل تسوية
سيئة ،وخصوصا غري متوازنة ،يعني انها لن
تكون مقبولة من جميع االطراف الداخليني
او االقليميني ،وبالتايل لن تعني نهاية الحرب.
الثالثة ،حض الطرف االمرييك عىل عدم
االرساع يف سحب قواته وعدم تكرار

االخطاء التي ارتكبت يف العراق .يف املقابل،
فان باريس تروج لصورة حل شامل يحفظ
وحدة سوريا من جهة ،ويضمن استمرار
بنى الدولة من جهة ثانية ،باالضافة اىل
الوصول اىل نظام متوازن يحفظ مصالح
جميع االطراف السوريني.

اعمار سوريا و "منصة لبنان"
ما ان الحت بوادر الحل السيايس الذي يستلزم وقتا وجهدا ،حتى
فتح ملف اعادة اعامر سوريا عىل نطاق واسع .يرى خرباء ان
معركة اعادة االعامر يف سوريا باتت اخر املعارك الكربى املنتظرة
يف الرصاع السوري املعقد ،وهي املعركة التي تتكثف فيها رهانات
االطراف املختلفني ،وتشكل االختبار الحقيقي الراداتهم السياسية
ورؤاهم الجيوسياسية.
ترى روسيا ان اعادة االعامر فرصة ملكاسب سياسية واقتصادية ما
دامت قد ربحت يف مختلف مراحل الحرب .وعىل االرض ستحاول
اثبات ان اعادة االعامر مصلحة غربية وعربية اكرث منها روسية
سورية .فهي عدا عن كونها ستجعل هؤالء رشكاء يف صنع مسارات
االمور يف املنطقة ،فانها بال شك ستفيدهم اقتصاديا ،كام ان الغرب
والعرب ،عىل السواء ،الذين ال يريدون وقوع سوريا تحت سيطرة
ايران ،عليهم ترجمة ذلك يف مرشوع اعادة االعامر وباجراءات
عمالنية تؤدي اىل تقوية مواقعهم وتقوية الدولة السورية ،وليس
فقط عرب الضغط عىل روسيا لتحجيم نفوذ ايران الذي يبدو انه طلب
غري واقعي يف هذه الظروف.
صاغ االتحاد االورويب قبل اشهر اسرتاتيجيا نصت عىل ربط املساهمة
يف االعامر بحصول حل سيايس جدي يؤدي اىل معالجة ملفات
االرهاب والهجرة واالستقرار يف سوريا والرشق االوسط .وهذا ليس

رشطا مسبقا ،بل هو حافز لدى موسكو يك تدفع اىل انجاز حل سيايس
جوهري يف مقابل مساهمة اوروبا يف االعامر.
تظهر املعطيات واملؤرشات ان حصة لبنان من مرشوع اعادة اعامر
سوريا وازنة واساسية ،انطالقا من مؤرشات عدة:
 -1لبنان هو االقرب جغرافيا اىل سوريا ،برا وبحرا ،ماديا وفنيا ،اضافة اىل
ان القطاع الخاص اللبناين صاحب خربة وباع طويل يف عمليات اعادة
االعامر ،كام ان القطاع الخاص ،ال سيام املصارف ،يتمتع بالكفايات
املالية املطلوبة لولوج مشاريع االعامر ،خصوصا وان املصارف اللبنانية
دخلت السوق السورية قبل اندالع االحداث السياسية واالمنية يف هذا
البلد ،وباتت عىل معرفة وصاحبة تجربة يف السوق السورية.
 -2وفق بعض كبار الناشطني من رجال املال يف لبنان ،فان عددا من
رشكات االعامر والهندسة تم التأسيس لها يف لبنان يف الفرتة القصرية
املاضية ،كام ان عددا من املصانع ذات الصلة بانتاج مواد البناء
بارشت او تحرض الطالق عجلة انتاجها لتأمني الجهوز املطلوب للعمل
يف السوق السورية فور االعالن عن قرار انتهاء الحرب.
 -3تسليط املجتمع الدويل الضوء اكرث فاكرث عىل منطقة الشامل،
وتحديدا عاصمتها طرابلس التي يزداد االهتامم االجنبي بها يوما بعد
يوم ،بعدما شارفت الحرب السورية عىل االنتهاء ،وبدء الحديث عن
اعادة اعامر سوريا.
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اإلعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل:
وعواقب وخيمة
قرا ٌر خطير
ٌ

القدس ليست اي مدينة ،بل رمز تاريخي وديني مقدس.

ما بعد قرار الرئيس االمرييك دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة الرسائيل ليس
كام قبله .هذا ما يراه كثريون انطالقا من ان هذا القرار احدث تحوال يف مسار الرشق
االوسط ،ونقل املنطقة اىل ضفة التوترات والنزاعات والعصبيات الدينية والسياسية،
والحق ارضارا فادحة بعملية السالم التي توقفت حتى اشعار اخر .يف املقابل يرى
آخرون ان ما بعده كام قبله :لن يغري يف الواقع القانوين الدويل للقدس وال يف الواقع
السيايس التفاويض .عملية السالم لن تكون اال اساس حل الدولتني
فعلها الرئيس االمرييك دونالد ترامب ،واقدم
عىل ما مل يقدم ومل يتجرأ عليه اي رئيس
امرييك من قبل .تحدى العامل متجاهال كل
املواقف املعرتضة عىل قراره ،واملحذرة من
عواقبه الوخيمة ،مبا يف ذلك موقف رشكائه
االوروبيني الذين ال يوافقون عىل القرار
االمرييك بنقل السفارة اىل القدس ،واالعرتاف
بها عاصمة الرسائيل قبل التوصل اىل اتفاق
نهايئ حول وضعها الذي ال ميكن التفاوض يف
شأنه اال يف اطار حل الدولتني.

كثرية هي التوصيفات التي اعطيت لقرار
الرئيس االمرييك" :قرار انقاليب متهور ارعن
احمق"" ،وعد بلفور امرييك جديد"" ،زلزال
رشق اوسطي"...
كثريون يف املنطقة والعامل حذروا من
عواقبه لجهة:
• تفجري لغم سيايس ديني تاريخ سيؤدي
حكام اىل اذكاء اضطرابات ونزعات تطرف
يف املنطقة.
• استفزاز مشاعر املسلمني واملسيحيني

العرب الذين لن يقبلوا باعطاء اليهود الحق
يف القدس .فهي ليست اي مدينة ،بل رمز
تاريخي وديني مقدس .وهي ليست مكانا
للعبادة لجميع االديان فحسب ،وامنا ايضا
منظومة تاريخية وحضارية وانسانية.
وعليه فان اقحام الدين يف الرصاع سيعمل
عىل تأجيج مشاعر املسيحيني واملسلمني
واستفزازها ،وسيشعل املنطقة برمتها.
• تدمري عملية السالم والغاء اي امكان
الستئناف املفاوضات التي اصبحت طريقها
غري سالكة.
• تقويض حل الدولتني الذي ممره االجباري
التفاوض لحل وضع القدس بوصفها العاصمة
املستقبلية للدولتني.
• انتهاء الدور االمرييك يف عملية السالم الذي
كان دورا وسيطا وراعيا ،وسقط االن بفعل
انحياز مطلق اىل جانب ارسائيل ،خصوصا
وان الفلسطينيني يرفضون اي اجراء امرييك

يتعلق بالقدس باعتبارها احد ملفات "الوضع
النهايئ" يف املفاوضات ،ويريدون القدس
الرشقية عاصمة لدولتهم املوعودة ضمن
حدود عام .1967
تجاهل ترامب كل هذه التحذيرات ،ونظر
اليها نظرة ازدراء واستخفاف .كان يتوقع
ان عاصفة القدس لن متر بهدوء ،وان
تظاهرات غضب واعامل عنف ستحصل،
وان اجتامعات طارئة ستعقد للجامعة
العربية ومؤمتر مجلس التعاون االسالمي،
وترصيحات وبيانات عنيفة ومنددة
ستصدر .لكنه كان يتوقع ايضا ان تقف
االمور عند هذا الحد ،وان تتالىش ردود
الفعل مع الوقت ،وال اهمية ملا يحىك عن
تفجري االوضاع يف منطقة هي متفجرة
منذ سنوات ،وعن تقويض عملية سالم
متوقفة منذ عقود ،وعن ثورة شعوب
عربية منهمكة ومنهكة بثوراتها وانظمتها،
وعن تهديد للمصالح االمريكية يف منطقة
عربية حليفة.
ويرجح ان حسابات الرئيس االمرييك مبنية
عىل ثالثة عنارص اساسية:
 -1اللحظة الدولية ـ االقليمية املثالية لتمرير
قرار يف هذا الحجم باقل كلفة وضجة :العرب

منشغلون باوضاعهم ومشاكلهم ،وخطر ايران
بات اولوية عندهم .االوروبيون منكفئون عن
الرشق االوسط اىل ازماتهم الداخلية (الهجرة
واالمن واالرهاب واالنفصال) .روسيا لديها
اولويات اخرى يف سوريا واوكرانيا وبولونيا.
 -2توقع رد فعل عريب معتدل يبقى تحت
السيطرة ،فلم يكن ترامب ليقدم عىل هذه
الخطوة لو مل يكن مطلعا عىل حقيقة املواقف
وسقفها املنخفض بعد جولة اتصاالت مسبقة
اجراها ،ولو مل يكن متأكدا من ان العرب
يحتاجون اىل الواليات املتحدة اكرث من اي
وقت مىض.
 -3تقديم هذه الخطوة عىل انها داعمة
ومرسعة لعملية السالم ،ومن خلفية انه قدم
ّ
الرسائيل هدية مثينة مل تكن تحلم بها .وعليها
االن ان تقدم يف املقابل تنازال لرتامب وعىل

قضية فلسطني
بالنسبة الى العرب
تحولت الى عبء

اقدم الرئيس االمرييك دونالد ترامب عىل ما مل يتجرأ عليه اي رئيس امرييك من قبل.

قاعدة "القدس الرسائيل يف مقابل الدولة
للفلسطينيني".
اما الحوافز واالسباب التي دفعته اىل اتخاذ
هذا القرار فابرزها:
• ارضاء القاعدة االنجيلية املحافظة ،السيام
ان نقل السفارة كان من وعود حملته
االنتخابية .وهو يريد تقديم صورة معاكسة
السالفه يف املؤسسة الحاكمة الذين استمروا
يف تأجيل مفاعيل قرار الكونغرس.
• الهروب من مشاكله الداخلية وارضاء
اللويب اليهودي.
• اظهار الدعم الرسائيل للحصول عىل تنازالت
منها يف اي خطة او صفقة محتملة لتسوية
مع الفلسطينيني.
• يضاف اىل هذه الحوافز ترضية رئيس
الوزراء االرسائييل بنيامني نتنياهو الذي
ضغط لعقود عىل االدارات االمريكية املتعاقبة
يف واشنطن لتحقيق هذا االمر ،والذي كان
رفع اىل ترامب الئحة مطالب هي :االعرتاف
بالقدس عاصمة الرسائيل ،منع وصول ايران
اىل حدود ارسائيل مع سوريا ،اقامة حزام
امني يف الجوالن ،االعرتاف بقرار ارسائيل ضم
الجوالن اىل اراضيها ،ضامن تف ّوق ارسائيل
العسكري النوعي يف املنطقة.
نتنياهو هو اكرث املبتهجني بهدية ترامب
الثمينة .توجه اليه بعبارات ودية" :عزيزي
الرئيس ،انت صنعت التاريخ .سنبقى ممتنني
لك اىل االبد" ،واضعا قرار االعرتاف االمرييك
بالقدس عاصمة الرسائيل يف خانة اللحظات
التاريخية ،من وعد بلفور ( )1917اىل اقامة
الدولة ( )1948اىل تحرير القدس (،)1967
وصوال اىل "اعالن ترامب" الذي اضفى عليه
االرسائيليون ابعادا تاريخية واسرتاتيجية.
وكان بارزا انه مل يكن هناك متايز يف ارسائيل
يف املوقف من "اعالن ترامب" بني ميني
ويسار ،بني علامنيني ومتدينني ،وامنا كان
هناك موقف موحد يف املضمون واملفردات.
نتنياهو مثل ترامب مل يظهر قلقا حيال رد
الفعل العريب ،ويعترب ان قضية فلسطني
بالنسبة اىل العرب الغارقني يف مشاكل وازمات
كثرية ،تحولت اىل عبء وباتوا يريدون
التخلص منها باي مثن ،كام ان دول الخليج
تضع يف اولوياتها العداء اليران وتعاظم
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نفوذها وخطرها يف املنطقة ،وتتطلع اىل
وترسع الخطى لالنتقال
التعاون مع ارسائيلّ ،
اىل املرحلة العلنية ،يف وقت تحتاج انظمة
دول االعتدال العريب اىل الواليات املتحدة
واىل دعمها العسكري واالقتصادي واملايل.
لكن رغم االرتياح الظاهر اىل اعالن ترامب
وانعكاسه عىل مفاوضات السالم ،وتحديدا
لجهة انه ارىس معادلة "ال مفاوضات وال
عملية سالم من دون القدس عاصمة
الرسائيل" .اال ان مثة شكوكا وهواجس يف دوائر
ارسائيلية لجهة ان تكون هذه الهدية ليست
مجانية ،وان تكون ارسائيل مطالبة باعطاء
مقابل الحقا ،ان يف موضوع املستوطنات
او يف القدس نفسها .وهذا ما بدأت تلمح
اليه اوساط امريكية تعترب ان اعالن الرئيس
االمرييك ال ميكن ان يكون الغراض االستهالك
الداخيل فقط يك يظهر لليهود انه مختلف،
حتى لو كان مثن قراره خسارة العامل العريب
والصدام معه.
وترى هذه االوساط ان مثة احتامال ايضا ان
تكون خلف هذا القرار مخططات منظمة
تعوض العرب ،ويكون القرار يف شأن القدس
مجرد دفعة مقدمة .ورمبا يكون ترامب مينح
ارسائيل هدية مثنها اكرب بكثري من قدرة
نتنياهو عىل تحمله ،وهو الذي ينوء االن
تحت ثقل التحقيقات .رمبا يقول ترامب
للعرب :ساعطيهم القدس واخرج موضوعها
من املفاوضات ،لكنني سامنحكم فلسطني،
فلسطني من دون كتل استيطانية ،وباعرتاف
امرييك .فان مل يتمكن نتنياهو من قبول
االمر ،فسيصبح هو الرافض .نتنياهو لن
يتمكن من رفض طلبايت .انا ساعطيه القدس،
وهو سيمنحني موافقته عىل اقامة دولة
فلسطينية.
هناك احتامل قيام ترامب باعالن القدس
عاصمة الرسائيل يف مقابل اعالن نتنياهو انهاء
بناء املستوطنات يف الضفة الغربية .يستطيع
ترامب الوفاء بوعده ودفع عملية السالم بان
تغدو مدينة القدس عاصمة مشرتكة للدولتني
االرسائيلية والفلسطينية ،مع سيطرة ارسائيل
عىل الضواحي اليهودية (حيث تقام سفارة
امريكية) ،والفلسطينيني عىل االحياء العربية
(حيث تقام ايضا سفارة امريكية).
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استراتيجيا حزب الله لـ"مرحلة القدس"

 70ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
 16ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
 3ﻓﺮوع ﻓﻲ أوروﺑﺎ
 5ﻓﺮوع ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
 3ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ

ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻟﻨﻮﻓّﺮ ﻟﻜﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺮوت ﻣﻌﻜﻢ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﺣﺪود.

ترتيب االولويات واسرتاتيجيا جديدة للمواجهة.

اوضح الردود العربية واقواها صدرت عن حزب الله يف لبنان ،ان لجهة التظاهرة الضخمة التي
جابت شوارع الضاحية الجنوبية لبريوت ،او لجهة املوقف العايل السقف الذي حدده االمني العام
للحزب السيد حسن نرصالله وجاء يف مستوى الحدث واملرحلة .فقد اعطى اشارة بدء مرحلة
جديدة وجهتها القدس وستشهد اعادة ترتيب لالولويات ،بحيث تتم العودة اىل املسألة املركزية
والقضية االم ،مسألة الرصاع مع ارسائيل وقضية فلسطني.
حزب الله يترصف من خلفية ان هذه اللحظة املناسبة العادة الرصاع يف املنطقة اىل سكته الصحيحة
بعدما حرفه "الربيع العريب" عن مساره ،والعادة تجميع كل قوى املقاومة وفصائلها يف املنطقة
تحت قيادة ايران يف ظل ضبابية املوقف العريب وعودة الرشخ بني االنظمة والشوارع .بذلك يكون
الرئيس االمرييك دونالد ترامب اعطى ايران هدية غري منتظرة عندما ادى قراره اىل طمس الرصاع
االيراين ـ العريب الذي كان بلغ مرحلة متقدمة جدا ،مثلام ادى اىل اعادة الوهج واالعتبار اىل الرصاع
العريب ـ االرسائييل واىل القضية الفلسطينية التي كانت منسية ومهملة طيلة السنوات املاضية
ووضعت يف اسفل الئحة االولويات الدولية.
اشار السيد نرصالله اىل جملة خطوات عملية ملواجهة قرار ترامب واسقاطه ،وابرزها:
• مامرسة اقىص درجات الضغط الشعبي والجامهريي والسيايس يف العامل العريب واالسالمي.
• قطع كل اشكال العالقات واالتصاالت مع ارسائيل من "دول عربية واسالمية".
• تفعيل عملية املقاطعة يف كل البلدان العربية واالسالمية.
• طرد كل الوفود التي تأيت اىل فلسطني للتطبيع.
• وقف كل املفاوضات وعملية السالم ،وسحب املبادرة العربية للسالم عن الطاولة اىل ان يرجع
ترامب عن قراره.
لكن االجراءات االمنية ـ العمالنية هي التي متيز موقف حزب الله يف دعوته اىل:
• اعالن انتفاضة فلسطينية ثالثة عىل كامل االرايض الفلسطينية ،مع تعهد الحزب املساندة والدعم.
• التقاء كل فصائل املقاومة يف املنطقة لوضع اسرتاتيجيا موحدة واضحة ومحددة للمواجهة ،ولوضع
خطة ميدانية عمالنية متكاملة تتوزع فيها االدوار وتتكامل فيها الجهود يف هذه املواجهة الكربى.
ﻟﺒﻨﺎن | أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ | اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة | أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ | ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن | ﻗﺒﺮص | ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة | ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ | ﻏﺎﻧﺎ
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مع اإلعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

عبد الرحمن الصلح :القرار األميركي باطل

شكل االعالن الرسمي للرئيس االمرييك دونالد ترامب االعرتاف بالقدس املحتلة
عاصمة الرسائيل ،ونقل السفارة االمريكية من تل ابيب اليها ،تحوال دراماتيكيا يف
مسار القضية الفلسطينية بعدما حرصت االدارات االمريكية املتعاقبة عىل عدم
التعرض العميل ملسألة القدس ،وتركها ملا عرف بـ"مفاوضات الحل النهايئ" .اعقبت
خطوة االدارة االمريكية ادانات وانتقادات عربية ودولية
هذا االعالن االمرييك دفع اىل تحرك عريب ،ترجم
بداية يف مواقف رافضة للقرار من قادة هذه
الدول ومجالسها النيابية وحكوماتها .عقد يف 9
كانون االول  2017اجتامع طارئ لوزراء الخارجية
العرب يف القاهرة ،خرج بقرارات رافضة ايضا
القرار االمرييك ،ووضعت خطة متدرجة للتعامل
معه ،مع فتح الباب امام امكان عقد قمة عربية
طارئة يف االردن كونه رئيس القمة الحالية.
عن حدود التأثري العريب عىل القرار الدويل عىل
مستوى جامعة الدول العربية ،يف بعده االيجايب،
وما ميكن ان تصل اليه االمور من خالل طرق
املعالجة العربية لالزمة املستجدة ،تحدث االمني
العام املساعد لجامعة الدول العربية ورئيس
املركز العريب للبحوث القانونية السفري عبد
الرحمن الصلح اىل "االمن العام" ،عارضا الواقع
واالفاق املستقبلية وحقيقة ما يعمل عليه عىل
مستوى الجامعة.
■ كيف تنظر جامعة الدول العربية اىل قرار
الرئيس االمرييك بنقل سفارة بالده اىل القدس
واالعرتاف بها عاصمة لدولة ارسائيل؟
□ القرار االمرييك املتعلق باعتبار القدس
عاصمة الرسائيل ونقل السفارة االمريكية اليها
باطل ،وما يبنى عليه باطل .ترى الجامعة
ان هذا القرار ال يرتب اية اثار قانونية عىل
وضعية القدس الثابتة بفعل القرارات الدولية
وعىل رأسها قرار مجلس االمن رقم  478عام
 1980الذي ال يقبل بضم ارسائيل القدس،
واخرها القرار  2334عام  2016الذي يؤكد
عدم االعرتاف باية تغيريات تجريها ارسائيل
عىل حدود عام  1967بغري طريق املفاوضات.

■ ما هي الخطوات التالية بعد اجتامع مجلس
وزراء الخارجية العرب والقرارات التي اتخذت؟
□ كشف رد الفعل العاملي عىل قرار االدارة
االمريكية املدان واملرفوض ،مدى عزلة املوقفني
االمرييك واالرسائييل بعدما تداعت دول العامل من
الرشق والغرب اىل رفض هذا القرار وادانته ،وتبيان
اثره السلبي عىل االستقرار يف املنطقة وعىل فرص
الحل السلمي والعملية السلمية القامئة عىل
رؤية الدولتني .اننا اذ نقدر هذه املواقف الدولية
املساندة ،فان الجامعة العربية وامينها العام
يعربون عن تقديرهم لهذه املواقف ،ويدعون
كل الدول املحبة للسالم رفعت صوتها رصيحا
برفض القرار ،مؤكدة ان الرد العميل عىل هذا
القرار املجحف وغري القانوين ينبغي ان يكون
باالعرتاف رسميا بالدولة الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس .لذا ،الدعوة موجهة اىل هذه
الدول التي مل تعرتف بعد بالدولة الفلسطينية،
ان تقوم بذلك يف اقرب فرصة اذ ان هذا االعرتاف
يكتسب اليوم اهمية اكرث من اي وقت مىض،
ان من حيث دعم املوقف الفلسطيني او من
حيث باب االنتصار للرشعية الدولية التي انتهكها
قرار الرئيس االمرييك .القرار الذي اتخذته االدارة
االمريكية يعكس ضبابية يف هذا الصدد .سوف
تعمل االمانة العامة لجامعة الدول العربية وفقا
للقرار الصادر عن مجلس الجامعة عىل املستوى
الوزاري ،عىل متابعة الحملة الديبلوماسية ،ووضع
خطة تحرك اعالمية للحد من تبعات هذا القرار،
وكشف اثاره الخطرية عىل االستقرار يف املنطقة،
وضامن ان يظل قرارا معزوال يدين الدولة التي
اتخذته .املوقف من قضية القدس يجب ان يظل
معيارا حاكام يف عالقة الدول العربية بالدول

االخرى .واننا نتطلع اىل التزام كل الدول عدم
نقل سفارات بلدانها اىل مدينة القدس املحتلة.
من هنا نرى انه يجب عىل جامعة الدول العربية
ودولها بذل الجهود الديبلوماسية لتثمري مواقف
الدول هذه ،والسعي لديها اىل تطبيق رؤيتها
وتوجهاتها السياسية يف هذا االطار.
عب عنه
■ ما هو تقييمكم ملوقف لبنان الذي ّ
وزير الخارجية واملغرتبني جربان باسيل يف خطابه
امام املجلس الوزاري؟
□ شكلت مشاركة الوزير باسيل يف جامعة
الدول العربية ،ومن ثم مشاركة الرئيس العامد
ميشال عون يف القمة االستثنائية ملنظمة التعاون
االسالمي التي انعقدت يف اسطنبول ،فرصة
العالن موقف لبنان من مناهضة القرار االمرييك،
والذي اكد رضورة الزام واشنطن الغاءه والقيام
بحملة ديبلوماسية لزيادة عدد الدول املعرتفة
بدولة فلسطني ،والعمل عىل اعتبارها دولة كاملة
العضوية يف االمم املتحدة ،واتخاذ االجراءات
القانونية العتامد القدس الرشقية عاصمة لها.
علام ان القرار االمرييك يعترب باطال ويشكل خرقا
كبريا للقانون الدويل وقرارات مجلس االمن ،وال
يساعد يف احالل السالم ،ما يدعونا اىل ان نحذر
من خطورة تبعاته .كام يجب وضع الجمعية
العمومية لالمم املتحدة امام مسؤولياتها باعتبارها
راعية للقانون الدويل ومعنية بحامية قراراتها.
■ هل من اجراءات ستتخذ خشية ان يتحول
االعرتاف االمرييك اىل امر واقع؟
□ القدس بالنسبة اىل الشعب الفلسطيني
واالمتني العربية واالسالمية ليست موضوعا
سياسيا فحسب ،وامنا هي مكون رئييس يف
الوجدان الديني املسلم واملسيحي ،وركن
ركني يف الهوية القومية والثقافية .يخطئ من
يظن ان العرب مع انشغالهم مبا يتعرضون له
من ازمات وتهديدات قد يضعف دفاعهم عن
قضيتهم املركزية او يقل اهتاممهم بالقضية

االمني العام املساعد لجامعة الدول العربية السفري عبد الرحمن الصلح.

الفلسطينية .هذه القضية تظل محط اهتامم
العرب من املحيط اىل الخليج بل هي قضيتهم
االوىل ،لذلك فان الغضب الشعبي الفلسطيني
والعريب الذي نلمسه جميعا مفهوم بل متوقع،
والشعب الفلسطيني يف الداخل ميارس صمودا
اسطوريا ،وصموده رشف لالمة كلها .هنا يتعني
علينا اسنادهم ودعمهم بكل سبيل ممكن،
لذلك فان الجامعة تناشد الجميع العمل عىل
رسعة سد الفجوة املالية التي يعاين منها صندوقا
القدس واالقىص ،بل بذل املساعي والعمل عىل
زيادة مواردهام مبا يتناسب مع جسامة التحدي
وخطورة املوقف الذي يواجهه شعبنا الفلسطيني
واهلنا يف القدس .كل هذا يف سبيل ان ال يتحول
هذا املوضوع اىل امر واقع ،ودفع االدارة االمريكية
اىل العودة عن قرارها.
■ ماذا عن التنسيق مع االمم املتحدة ومجلس
االمن يف ظل القرارات الدولية السابقة التي
جعلت من القدس وضعا خاصا ال يبت اال يف
املفاوضات؟
□ القرار االمرييك يف جوهره ومضمونه رشعنة
لالحتالل واعرتاف بجواز فرض االمر الواقع بالقوة
واهدار للرشعية الدولية ومبادئ العدالة ،وهو
يقوض الثقة العربية يف الطرف االمرييك كر ٍاع
لعملية التسوية السياسية والعملية السلمية

القرار االميركي يشكل
خرقا للقانون الدولي ،وال
يساعد في عملية السالم

بني الفلسطينيني واالرسائيليني ،بل يدفع الجانب
الفلسطيني و ِمن ورائه الدول العربية اىل اعادة
النظر يف محددات هذه العملية وغاياتها ومدى
تحقيقها الهدافها من انهاء االحتالل واقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة عىل خطوط الرابع
من حزيران  1967وعاصمتها القدس الحالل
السالم .هذا الواقع يفرض عىل الجامعة وعىل
العرب كافة وعىل الفلسطينيني خصوصا ،بذل
الجهود بشتى الوسائل والسبل والتنسيق مع
كل الدول بالتنسيق مع االمم املتحدة ومجلس
االمن لتطبيق القرارات الدولية الصادرة عنهام
يف ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ووضع القدس
الذي يجب ان ال يتغري اال من طريق املفاوضات،
والقرارات التي اتينا عىل ذكرها السيام قرار
مجلس االمن الذي يدعو اىل عدم حصول اي
تغيري يف وضع القدس اال عرب طريق املفاوضات.

■ هل ما زال مثة امكان لجامعة الدول العربية
ان تلعب دورا ايجابيا يف التأثري الدويل بعد قرار
الرئيس ترامب؟
□ ينبغي ان ال ينسينا القرار االمرييك الواقع
الخطري عىل االرض ،فالقدس تتعرض لهجمة
ارسائيلية رشسة غري مسبوقة يف رضاوتها تستهدف
الرتكيب الدميغرايف للسكان ،وعزل املدينة عن
محيطها الفلسطيني من خالل غرس املستوطنات
واخرها القرار ببناء سبعة االف وحدة استيطانية
رشق القدس .وهذا يستهدف قلب االحياء العربية
يف القدس الرشقية ومحيط البلدة القدمية ويف ما
بني القدس والضفة الغربية ،فضال عن املحاوالت
املتكررة واملستمرة ملس االماكن املقدسة وتغيري
الوضع القائم فيها .هذا االمر يحتم عىل الجميع
ان يكونوا مدعوين اىل االضطالع مبسؤولياتهم
والقيام بدورهم يف هذه املرحلة املصريية من اجل
الحفاظ عىل القدس وعروبتها وهويتها ،وعىل
رأس املدعوين جامعة الدول العربية واجهزتها.
■ هل من اتجاه لتصفية الخالفات العربية -
العربية كقوة وركيزة يف مواجهة هذا الخطر
الذي يهدد القضية املركزية فلسطني؟
□ العرب مل يرتكوا بابا للسالم العادل اال طرقوه،
ومل يجدوا سبيال اىل التفاوض اال سلكوه .لكن
املحصلة كانت ترسيخا لالحتالل وامعانا يف
االستيطان والفصل العنرصي ،حتى وصلنا اىل هذا
االفتئات الصارخ عىل العملية السياسية باستباق
نتائج املفاوضات عرب محاولة تغيري الوضع
القائم بالفرض والقوة ،وبخاصة يف موضوع
القدس .وهذا خروج عىل مبادئ التسوية ،ما
يدفع الجميع دوال عربية وصديقة ومنظامت
اقليمية ،وعىل رأسها جامعة الدول العربية ،اىل
رضورة مراجعة مواقفها واعادة حساباتها .اذ
ان الخطورة املاثلة تقتيض منا جميعا التفكري
يف البدائل املتاحة امامنا بعقل منفتح وحساب
دقيق لنتائج التداعيات التي ميكن ان تنتج من
وضع خطري كهذا ،السيام ان ما تتعرض له الدول
العربية من اوضاع ليست واقعا مفروضا ،بل هي
اوضاع طارئة استغلتها بعض القوى .هذه اللحظة
الفارقة تفرض عىل الجميع عربا وفلسطينيني
تنحية الخالفات واالنقسامات جانبا ،والعمل
املنسق والجاد لخدمة القضية املركزية.
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صراع جيوـ سياسي على بالد كانت سعيدة

اليمن وجغرافيا النعمة والنقمة
هي ذاتها الجغرافيا التي جعلت اليمن سعيدا لقرون ،جعلته محط االطامع
والحروب واالقتتال الداخيل .مل تكن الحرب التي يعيشها حاليا حدثا استثنائيا يف
تاريخ هذه البالد التي ينسب اليها الكثري من اصول العرب ،وتعد من بني اكرث
دول العامل فقرا
صحيح ان الحرب الحالية التي يكاد يبلغ عمرها
ثالثة اعوام ،تعترب االكرث تدمريا النها طاولت كل
مناحي الحياة والبنى التحتية ،ناهيك بخسائرها
البرشية الكبرية التي فاقمها انتشار االوبئة
واالمراض والجوع .اال ان اليمن قلام عرف مراحل
هادئة يف تاريخه الحديث ،بينام اقام يف املايض
ماملك مل تكتف بحكم ما يعرف باليمن حاليا،
لكن سيطرتها امتدت بعيدا ،حتى سلطنة عامن
رشقا ،وشامال وصوال اىل مكة يف السعودية ،وغربا

نحو الساحل االفريقي وتحديدا يف اثيوبيا الحالية.
تق ّلب اليمن الحديث ما بني االحتالالت واالنقالبات
واالغتياالت والحروب االهلية والحروب الخارجية.
كلام كانت املنطقة والعامل متوج بتغيريات
وتبدالت ورصاعات ،كانت الرشارة تصيبه بشكل
او اخر .لهذا اسباب كثرية لفهم املشهد املعقد،
لكن من بينها حيوية مينية استثنائية م ّيزتها عىل
مر العصور عن محيطها الجغرايف ،وسمحت لها
بانشاء حضارات قوية اثرت البرشية الالف السنني،

تق ّلب اليمن الحديث ما بني االحتالالت واالنقالبات واالغتياالت والحروب االهلية والحروب الخارجية.

وبسط نفوذها وقوتها العسكرية وتجارتها ولغتها
عىل محيطها ،وحالت ايضا دون ان تكون اي قوة
خارجية قادرة عىل احتالل اليمن بكامل اراضيه،
من الرومان والعثامنيني والربيطانيني واملرصيني
والسعوديني وصوال اىل يومنا هذا.
اال ان السمة االكرث اهمية التي جعلت اليمن
يعيش ازدواجية النعمة والنقمة يف آن ،متثلت
يف موقعه الجغرايف االسرتاتيجي ،كبوابة جنوبية
للرشق االوسط التي جعلته مرات كثرية ضحية
الرصاعات الجيوـ سياسية .انه يف وقت واحد ،ميثل
عمقا اسرتاتيجيا لشبه الجزيرة العربية يف منطقة
القرن االفريقي ،وعمقا اسرتاتيجيا ايضا للقارة
االفريقية يف االرايض االسيوية .اي انه نقطة تقاطع
والتقاء مصالح ،وتصارعها ايضا .وهي نقطة صارت

اليمن رابط بني الرشق والغرب عىل ساحل بحري ميتد  2500كلم.

اكرث التهابا مع اكتشاف النفط يف منطقة الجزيرة
العربية.
ان جزءا كبريا من تجارة الرشق والغرب بحريا صار
عىل مرمى حجر من سواحل اليمنيني ،واطاللتهم
عىل باب املندب ،احد اكرث معابر البحار يف العامل
نشاطا تجاريا ...وعسكريا .وضعتهم الجغرافيا
بني سلطنة عامن بحدود مشرتكة تبلغ نحو 290
كلم ،وبني السعودية بحدود مشرتكة تبلغ نحو
الفي كلم .صار اليمن ،بشكل او باخر ،يف موقع
التواصل البحري ما بني بحر العرب والخليج العريب
واملحيط الهندي والبحر االحمر ،شامال نحو البحر
املتوسط عرب قناة السويس .هو اذن يف قلب
حركة تجارية هائلة ،صادرات وواردات ،وتحركات
بحرية عسكرية لدول اقليمية وكربى.
ما ساعد عىل تعزيز هذا املوقع الجغرايف
االستثنايئ ،مجموعة الجزر التابعة له ،وبعضها
مأهول ،سواء يف بحر العرب ام يف البحر االحمر،
كجزر كمران وجزر حنيش وجزيرة ميون،
الواقعة عند مضيق باب املندب ،باالضافة اىل
جزر سوقطرى وسمحة ودرسة.
ومثلام ادركت بريطانيا ،التي كانت الشمس ال
تغيب عن امرباطوريتها ،االهمية الجيوـ سرتاتيجية
لليمن منذ زمن طويل ،ادركه ايضا االتحاد
السوفيايت والواليات املتحدة .امللك السعودي
املؤسس عبدالعزيز ادرك ذلك ايضا ،ومثله الرئيس
املرصي جامل عبد النارص .الكل كان  -وال يزال -
مبا يف ذلك عصابات القراصنة البحرية ،يدرك ان
اليمن يرتبع عىل مدخل احد اكرث املعابر البحرية
حيوية ،الرابط بني الرشق والغرب عىل ساحل
بحري ميتد عىل طول  2500كلم.
بحسب احصاءات متداولة ،فان  %10من حجم

السمة االكثر اهمية
في اليمن موقعه
الجغرافي االستراتيجي
التجارة العاملية مير عرب مضيق باب املندب .نحو
اربعة ماليني برميل نفط مير يوميا ايضا ،وهو
يشكل  %4من حجم الطلب العاملي عىل النفط.
بذلك يحتل باب املندب املرتبة الثالثة عامليا يف
االهمية نفطيا بعد مضيقي هرمز وملقا .اما
سنويا ،فتمر عربه اكرث من  20الف سفينة تجارية.
يقول العقل انها نعمة .ويقول التاريخ انها ميكن
ان تكون نقمة شديدة املرارة .اليمن الذي مل يعد
سعيدا ،ازدهر الالف السنني .عادة ،ما من لحظة
تاريخية حاسمة ومحددة تسجل للدول واملاملك
عىل انها لحظة انهيارها .لكن عددا من املؤرخني
يربطون التدهور اليمني التاريخي باالنهيار الثالث
لسد مأرب.
والن ما من انهار دامئة الجريان يف اليمن ،فان
السدود كانت سبيال ال مفر منه للحياة .بهذا
املعنى ،فان سد مأرب برغم انهياراته التي تكررت،
كان رمزا للبقاء واستمرار املاملك منذ القرن الثامن
قبل امليالد حتى عام  575ميالدي .كان السد
يعني يف ما يعنيه باالضافة اىل العظمة مبعجزته
الهندسية الفريدة يف ذلك الوقت ،االكتفاء الذايت
مائيا وغذائيا.
تالىش دور اليمن تدريجا ،السباب عدة ،من بينها
انهيار السد .انتقل الثقل عىل مر السنوات اىل

مكة ،يف عمق شبه الجزيرة العربية ،عززه الحقا
ظهور االسالم .ومهام يكن ،فان من بني ابرز
املاملك التي تسيدت اليمن واملنطقة "مملكة
سبأ"" ،مملكة قتبان"" ،مملكة معني"" ،مملكة
حرضموت"" ،مملكة حمري"" ،مملكة اوسان"،
"مملكة دمت"" ،مملكة نجران"" ،مملكة ديدان".
مل يكن نفوذ هذه املاملك يقترص عىل االرض
اليمنية الحالية .عىل اطرافها ،ويف جوارها ،كانت
تنشأ ماملك صغرى ،موالية لها ،تقاتل معها،
وتساهم يف حامية خطوط تجارتها الربية مع
العامل ،من اليمن نحو بالد فارس والهند وبالد
الشام والرافدين ،وعرب البحر نحو افريقيا.
وكام اسلفنا ،فإن الكل كان يرى االهمية الجيوـ
سياسية ملوقع اليمن .اذا انتقلنا اىل مرحلة تاريخية
اخرى ،فان االيوبيني ،عىل سبيل املثال ،مبجرد
فرض سيطرتهم عىل مرص ،كان اول ما ارادوه عىل
صعيد االهتامم الخارجي ،الذهاب للسيطرة عىل
اليمن ،وذلك السباب عدة من بينها تأمني الحامية
لتجارتهم يف البحر االحمر.
تأخر االيوبيون كثريا يف السيطرة عىل صنعاء (عام
 ،)1189لكنهم فشلوا يف السيطرة عىل صعدة
حيث واجهوا اسلوب حرب عصابات ضدهم .مل
تستمر سيطرتهم عىل صنعاء سوى اقل من عرشة
اعوام ،بانتفاضة زيدية ضدهم اخرجتهم منها
عام  .1197لكن من املهم االشارة اىل ان االيوبيني
مدوا سيطرتهم الحقا شامال نحو نجد والحجاز.
الدراكهم اهمية اليمن ،اعتنوا كثريا بتنظيم التجارة
عرب ميناء عدن مع العامل الخارجي ،وصوال اىل
الصني والهند والعراق وبالد الشام ومرص.
بعد انتهاء حكم االيوبيني ،امتد حكم امللك عمر
بن رسول الذي اسس حقبة حكم الرسوليني ،من
اليمن نحو الشامل وصوال اىل مكة .وقد تأسست
دولته عام  ،1229وكانت من القوة بحيث انها
سمحت لليمنيني بالتنافس مع حكم املامليك يف
مرص ،عىل احقية كسوة الكعبة يف مكة.
وحتى ما قبل وحدة اليمنني ،الجنويب والشاميل ،يف
 22ايار  ،1990ظلت هذه االرض محط االطامع
والرصاعات ،متاما مثلام كانت يف عهود الوثنيني
واملسيحيني واليهود عندما كانت تسمى باسم
البالد السعيدة ،بحسب املؤرخني اليونانيني.
وبينام كان اليمن يتخلص من االستعامر الربيطاين
بعد الحرب العاملية الثانية ،ثم يستقل شطراه ،مل
تكف نريان الرصاعات فيه ،مرورا بحرب

45

46

عدد  - 52كانون الثاني 2018

عدد  - 52كانون الثاني 2018

االنفصال الجنويب عام  ،1994وصوال اىل الحرب
الحالية واغتيال الرئيس االسبق عيل عبدالله صالح
يف كانون االول .2017
فامذا يف التفاصيل؟
يف مشهد التاريخ الحديث لليمن ،قام عبدالله
السالل وعيل عبد املغني بانقالب ضد االمام
محمد البدر حميد الدين يف  25ايلول ،1962
واعلنت الجمهورية اليمنية يف اليوم التايل ،ما
اشعل مشاعر املد القومي التي كانت تجتاح
املنطقة والجنوب اليمني الذي كان ال يزال تحت
االحتالل االنكليزي.
بطبيعة الحال ،كان االنكليز يف رصاع مع القومية
العربية وجامل عبد النارص ،وكانوا يرون يف
انقالب السالل واعالن الجمهورية مساسا
مبصالحهم يف مستعمرتهم اليمنية .لكن ذلك مل
مينع القوميني من التحرك املسلح يف ثورة قمعها
االنكليز عام .1964
مل يكن االنقالب باسم الجمهورية محط اجامع
بني القوى والقبائل اليمنية ،خصوصا يف ظل
وجود القوات االنكليزية ،والرصاع االقليمي بني
اململكة السعودية وجمهورية مرص بقيادة عبد
النارص الذي ارسل يف البداية مئات الجنود لدعم
الجمهوريني بعد ايام عىل االنقالب ضد النظام
االمامي .رسعان ما تطور التدخل املرصي ليصل
عديد القوات اىل نحو  20الف جندي ،واجهوا
مقاومة وحرب عصابات من مسلحي االمام
محمد البدر حميد الدين الذي تحصن يف الجبال،
مدعوما بشكل طبيعي من االنكليز والسعوديني.
هنا ال بد من االشارة اىل ان من املفارقات التاريخية
ان مسلحي مناطق محافظتي صعدة وحجة ،كانوا
يقاتلون الجمهوريني والقوات املرصية دفاعا عن
االمامية ،وتلقوا دعام من اململكة السعودية التي
تخوض االن الحرب ضد قوى مينية ينارصهم
الزيديون وصعدة وغريها.
كان كل هذا يجري يف ظالل الحرب الباردة التي
كانت قامئة يف الستينات بني االتحاد السوفيايت
والواليات املتحدة .لهذا ،سعت اململكة السعودية
اىل اثارة مخاوف االمريكيني من الجمهورية
الجديدة يف اليمن .لكن الرئيس االمرييك انذاك
جون كينيدي اعلن االعرتاف بالجمهورية يف كانون
االول  .1962وتشري تقارير اىل ان كينيدي ذهب
اىل ابعد من ذلك مبطالبته السعودية نفسها

الجنويب والشاميل ابراهيم حمدي وسامل ربيع عيل
تقاربا وتفاهام عىل اعالن الوحدة عام .1977
لكن الرجلني اغتيال قبل هذا التاريخ يف جرميتني
احاط بهام الكثري من الغموض .اىل ان حان زمن
عيل عبدالله صالح (الشاميل) وعيل سامل البيض
(الجنويب).
بخالف مسار التاريخ وانهيار جدار برلني ،تقارب
الشطران اليمنيان تدريجا .شعر االشرتاكيون
الجنوبيون ان سقوط االتحاد السوفيايت سيرتك
بصامت قاتلة عىل وجود الكيان .لعل ذلك من
بني اسباب اخرى ساهمت يف تحقيق الوحدة
اخريا عام .1990
مل يدم التعايش طويال .عام  1994اندلعت الحرب
بني الطرفني ،وكتب فيها االنتصار للشطر الشاميل
الذي وجد مؤيدين يف الجنوب من جامعة الرئيس
االسبق عيل نارص محمد ومن التيارات االسالمية

خاض عيل
عبدالله صالح
ست حروب
مع الحوثيني
انتهت
باغتياله.

باجراء اصالحات داخلية عىل الرغم من الحرب
الباردة مع موسكو التي كانت اول من اعرتف
بالجمهورية اليمنية الوليدة.
استنزف الجيش املرصي عىل مدى سنوات يف
الحرب اليمنية .هناك تقارير تتحدث عن  15الف
قتيل مرصي يف الحرب .صحيح ان مرص تعرثت يف
املستنقع اليمني ،اال انها مل تغرق كام جرى مع
العثامنيني قبلها .جيوش باكلمها كانت ترسل من
الوالة العثامنيني بأمر من االستانة ،وال يتبقى منها
سوى كتائب صغرية مترشذمة.
املهم هنا ،ان السعودية وقفت مساندة النظام
االمامي الذي تلقى يف الوقت نفسه دعام عسكريا
بريطانيا غري مبارش عرب توفري السالح وتجنيد
املقاتلني ضد انصار الجمهورية .هناك تقارير
كثرية ايضا تحدثت عن دور ارسائييل كبري يف دعم
القوات املعادية للجمهورية والجيش املرصي.
يف خالصة االزمة ،فان اململكة السعودية كانت
يف رصاع وجودي مع عروبيي عبد النارص ،وكان
اليمن ساحة من ساحات املواجهة املفتوحة
بينهام .كان الطرفان يدركان ان السيطرة عىل زمام
االمور يف صنعاء وعدن ،يشكل ورقة رابحة يف هذا
التجاذب الجيوـ سرتاتيجي القائم.
لضامن نفوذها ،نقلت السعودية دعمها ،خالل
مسار الحرب من امللكيني االماميني ،اىل شخصية
بديلة متثلت يف احمد محمد نعامن الذي رأت
فيه الرياض ورقة رابحة اكرث ،ال تنتمي اىل امللكيني

وال اىل الجمهوريني .حصل نعامن عىل تأييد امللك
فيصل .عام  1967تم عزل الرئيس عبدالله السالل
وتوىل عبد الرحمن االرياين رئاسة الجمهورية،
وتوقفت الحرب موقتا عام  1970بحصول
الجمهورية الجديدة عىل اعرتاف رسمي سعودي،
بعد وفاة جامل عبد النارص.
مل تتوقف االنقالبات واالغتياالت .الضابط ابراهيم
الحمدي اطاح االرياين ،وحاول تعزيز دور
املؤسسة العسكرية النظامية عىل حساب نفوذ
القبائل وزعامئها .ثم حاول الزعيم القبيل عبدالله
بن االحمر اطاحة نظام الحمدي لكنه فشل .مع
ذلك اغتيل الحمدي الحقا .ثم توىل احمد الغشمي
رئاسة الجمهورية عام  ،1977وقتل بعدها بثامنية
شهور .خلفه القايض عبد الكريم العريش لفرتة
قصرية ،ليظهر بعدها عيل عبدالله صالح اآليت من
املؤسسة العسكرية ،ويتوىل الرئاسة يف صنعاء.
مل يكن املشهد يف الجنوب اليمني مغايرا .يف
منتصف الستينات كان االحتالل الربيطاين ال يزال
قامئا .من رشوط انسحابه من اليمن ان ال تتدخل
عدن الجنوبية يف شؤون مستعمرات بريطانيا
يف الخليج .خرج االنكليز من عدن عام 1967
واصبحت برئاسة قحطان الشعبي (من الجبهة
القومية للتحرير).
توالت االحداث والحروب الداخلية خصوصا يف
الجنوب وصوال اىل السبعينات .كان من الواضح
ان الوحدة بني شطري اليمن ممنوعة .الرئيسان

التي كانت تعادي الحزب االشرتايك الحاكم يف
الجنوب .اما السعودية فبدا انحيازها واضحا اىل
الجنوبيني .لكن عيل عبدالله صالح الذي قال
الحقا يف مقابالت صحافية انه كان يرى انتصار
الشامل شبه مستحيل ،استطاع بحنكته ،من خالل
مجموعة من التحالفات الداخلية مع القبائل
واالسالميني ،ان يكرس شوكة عيل سامل البيض
ويؤكد ثبات الوحدة اليمنية.
لكن قضية الجنوب اليمني ظلت جرحا مينيا
مفتوحا ،ومناسبة للقوى الخارجية للتالعب
بالساحة الداخلية يف اليمن .الجنوب ،القليل
السكان ،املتمتع مبساحة ضعف مساحة الشامل،
يتميز برثوات اقتصادية مهمة من بينها احتياط
الغاز والنفط ،اىل جانب مرفأ عدن االسرتاتيجي يف
نشاطه تاريخيا.
رشيان اسايس للتجارة العاملية مير عرب سواحل

اليمن .باب املندب صار اكرث جذبا للطامعني،
بعد شق قناة السويس يف القرن التاسع عرش .يف
العرص الحديث ،صارت الواليات املتحدة العبا
جديدا وكبريا يف االزمات اليمنية .ساهم انتشار
تنظيم "القاعدة" يف االرايض اليمنية ،ثم استهداف
البارجة االمريكية "كول" قبالة سواحل عدن ،يف
تسهيل التغلغل االمني االمرييك يف الساحة اليمنية.
لكن االقتصاد ،ظل عامل الجذب االكرث اهمية.
الرشيان االقتصادي هذا الذي تستفيد منه الصني،
العمالق االقتصادي ،واوروبا ،وخصوصا نقل
موارد الطاقة بني الرشق والغرب ،جعل االمريكيني
والفرنسيني والربيطانيني واالرسائيليني والروس
وااليرانيني يبحثون عن مواطئ القدامهم اما عىل
السواحل اليمنية نفسها او يف السواحل الخليجية
واالفريقية املجاورة.
اما اليمن ،فام زال يعيش ما بني النعمة والنقمة.

علي عبدالله صالح
الحسابات االخيرة للداهية
عيل عبدالله صالح عفاش 33 ،سنة يف الحكم ،من كان يظن انه سيقوم
بحسابات سياسية اخرية تودي به؟
سريته من سرية بالده الحزينة ،يف تحالفاتها وانقالباتها وحروبها وتعقيداتها
السياسية والقبلية واملجتمعية.
عارص زعامء ورؤساء وملوكا .راحت انظمة وشخصيات وجاء بديلها ،وظل
هو يعرف كـ"الساحر" الذي يقوم بحركة مباغتة ،تعيده يف الحسابات
الداخلية والخارجية ،العبا اساسيا ال تقوم قامئة ملعادلة من دونه.
الداهية الذي عرف كيف يتحرك بني الغام الرتكيبة اليمنية واالقليمية،
فاخطأ مرات واصاب مرات كثرية ،قام مبقامرة اخرية العادة التموضع
سياسيا وعسكريا يف الحرب ،فانتهى باصطدام اخري مع انصار الله الذين
حاربهم ست مرات يف جبال صعدة ،وانتهى به االمر حليفهم يف مواجهة
حرب التحالف العريب.
هو اشياء كثرية بالنسبة اىل حلفائه وخصومه .هو الرئيس ،هو الزعيم
الشعبوي ،هو الديكتاتور ،هو ملك السياسة ،هو املحظوظ ،هو الراقص
عىل رؤوس الثعابني ،وهو صاحب اطول فرتة حكم لليمن يف العرص
الحديث ،وهذه يف ذاتها تكاد تكون معجزة.
ولد يف  21اذار  1942يف قرية بيت االحمر يف منطقة سنحان التابعة
ملحافظة صنعاء ،الرسة فقرية وعاش معاناة كبرية بعد طالق والديه يف
سن مبكرة .كان يعمل كراع للغنم .انضم اىل الجيش االمامي ،لكنه التحق
بالقوات الجمهورية الحقا ،ومن هناك تدرج يف الجيش.
توىل الرئاسة عام  ،1978ثم اسس حزب املؤمتر الشعبي .عام 1990
اصبح اول رئيس لليمن املوحد (الشاميل والجنويب) بعد مفاوضات شاقة

مع عيل سامل البيض الذي اصبح نائبا للرئيس .اختلف الرجالن ،وسعى
البيض اىل االنفصال مجددا فاندلعت حرب  1994التي انتهت بفرار
البيض وبقاء الوحدة.
اتخذ عيل عبدالله صالح موقفا صعبا يف مرحلة غزو الرئيس صدام حسني
الكويت عام  ،1990اذ كان يجمعه تحالف معه ومع الرئيس املرصي
السابق حسني مبارك وامللك االردين السابق حسني .جاهر مبعارضته
تدخل قوات اجنبية يف تحرير الكويت ،ففرس موقفه مثابة تأييد للغزو
العراقي للكويت.
كانت عالقته مع السعودية والواليات املتحدة بني مد وجزر .لكنه نجح
يف فرض نفسه كالعب اسايس يف اليمن ،خصوصا مع صعود خطر تنظيم
"القاعدة" ،وتلقى الكثري من الدعم من واشنطن .شكل قوات "الحرس
الجمهوري" االكرث قوة يف املؤسسة العسكرية .عمل عىل تعزيز وجود اقاربه
وابناء قبيلته والقبائل الحليفة يف الجيش واالجهزة االمنية .عام  2000س ّوى
الخالف مع السعودية مبوافقته عىل ترسيم الحدود مع اململكة.
خاض ست حروب مع الحوثيني بني عامي  2004و ،2010وتلقى دعام
مبارشا من السعودية .مل ينجح صالح يف قمع محافظتي صعدة وعمران.
عام  2011اندلعت احتجاجات "الربيع العريب" فتجاهلها الرئيس اليمني
حتى كرب الحراك ضده ،وتعرض ملحاولة اغتيال اصيب فيها بحروق شديدة،
وسافر للعالج يف السعودية .ثم اعلن عن ترتيبات نقل السلطة اىل نائبه
عبد ربه منصور هادي عام  2012لينتهي حكمه بعد  33سنة ،حتى تم
اغتياله يف كانون االول  2017بعدما سعى اىل االنشقاق عن تحالفه مع
انصار الله فيام يعيش اليمن حربا مل يشهدها يف تاريخه.
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تكريم
"اليونيفيل" اإليطالية كرّمته بأرفع ميدالية

اللواء إبراهيم :نج ّدد إلتزامنا تنفيذ القرار 1701
نوه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم مبا تقوم به القوات الدولية
العاملة يف جنوب لبنان من مهامت ومبا "بذلته من التضحيات الجسام يف سبيل
وعب عن تطلعه اىل ترجمة نتائج
الوفاء مبهمتها كقوة سالم يف جنوب لبنان"ّ .
القمة التي جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس االيطايل رسجيو
ماتاريال الذي اكد دعم لبنان يف كل امليادين

الجرنال كالوديو غراتزيانو واللواء عباس ابراهيم يف طريقهام اىل االحتفال.

تقديرا لدور املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم وانجازاته يف املجاالت املختلفة ،اقامت له
الكتيبة االيطالية يف قوات "اليونيفيل" يف جنوب
لبنان احتفاال تكرمييا يف مقر قيادة القطاع الغريب،
يف بلدة شمع ،قلد خالله رئيس اركان الدفاع
يف القوات املسلحة االيطالية الجرنال كالوديو
غراتزيانو اللواء ابراهيم امليدالية االيطالية The
Italian Service Commendation Medal
حرض الحفل سفري ايطاليا يف لبنان ماسيمو مارويت
ومدير الشؤون املدنية والسياسية يف "اليونيفيل"
عمران ريزا وقائد قطاع جنوب الليطاين العميد
الركن روبري العلم وقائد الدرك العميد جوزف
الحلو ومفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن
عبدالله واملفتي الشيخ مدرار حبال واملطرانان
مخايل ابرص وشكرالله نبيل الحاج وقامئقام
صور محمد الجفال ورئيس اتحاد بلديات صور

حسن دبوق ورئيسا اتحادي بلديات بنت جبيل
عطالله جميل شعيتو والقلعة وتبنني نبيل فواز،
اىل رؤساء بلديات واعضاء مجالس بلدية ومخاتري
وشخصيات.
والقى الجرنال غراتزيانو كلمة نوه فيها باللواء
ابراهيم وتفانيه يف خدمة وطنه .وشكر له جهوده
حيال انتشار قوات "اليونيفيل" بعد عدوان متوز
 ،2006وهنأ اللبنانيني وقوات اليونيفيل باالعياد.
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة" :رستني جدا مبادرة
الجرنال كالوديو غراتزيانو مبنحي The Italian
 ،Service Commendation Medalواذ اشكر
له ومن ميثل هذه االحتفالية ،اشدد عىل ان
هذا التكريم يجسد العالقة القدمية بني لبنان
وايطاليا ،كام بني لبنان وقوات االمم املتحدة
العاملة يف جنوب لبنان ( ،)UNIFILالتي بذلت
التضحيات الجسام يف سبيل الوفاء مبهمتها كقوة

سالم ،وان اصطدمت يف بعض االحيان ببعض
املعوقات بسبب ضخامة االحداث التي واجهتها.
اننا يف لبنان نحفظ لـ"اليونيفيل" ،ومنها القوات
االيطالية ،كل االحرتام والتقدير عىل ما بذلوه من
جهد وتضحيات ساعدت اهلنا وشعبنا منذ نهاية
سبعينات القرن املايض حتى اليوم".
اضاف" :كام اننا نحفظ للدولة االيطالية وبامتنان
شديد وقوفها املستمر واملتواصل اىل جانب لبنان
يف املحافل الدولية ،ودعمها كذلك من خالل
مجموعة العمل الدولية ،ويف الداخل من خالل ما
قدمته من مساعدات يف شتى املجاالت ،اضافة اىل
التعاون مع املديرية العامة لالمن العام ،السيام عىل
مستوى الدورات التدريبية املختلفة التي يتابعها
عسكريو االمن العام من مختلف الرتب يف الداخل
والخارج يف ارشاف مدربني ايطاليني .ونتطلع اىل
ترجمة نتائج قمة رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون والرئيس االيطايل رسجيو ماتاريال الذي اكد
مواصلة الدعم يف املجاالت كلها ،خصوصا يف املجال
العسكري ،وعزم ايطاليا عىل تنظيم مؤمتر لدعم
الجيش اللبناين من ضمن سلسلة مؤمترات سوف
تعقد خالل العام املقبل".
وتابع" :اىل اثنتي عرشة سنة تعود يب الذكرى اليوم،
حيث التقينا ،الجرنال غرازيانو وانا ،للمرة االوىل
يف صيدا بعد عدوان عام  ،2006وقدومكم عىل
رأس قوات اليونيفيل  ،2 -العادة السالم اىل ربوعنا
تنفيذا للقرار  .1701الصديق الجرنال غرازيانو،
كنت دامئا تحب ان اناديك كالوديو .لقد كان
يل رشف العمل معا لتثبيت السالم واالستقرار
يف بلدي هنا بعد معاناة طويلة مع االحتالل
واالعتداءات املتكررة عىل سيادة لبنان ،والتي مل
تزل ويا لالسف مستمرة اىل يومنا هذا عرب الرب
والبحر والجو يف خرق فاضح ويومي للقرار .1701
مل نجد فيك اال صديقا للبنان ،حريصا عىل امنه
وسيادته واستقرار شعبه وتعزيز قواه الرشعية
من جيش واجهزة امنية .اشهد انك نجحت يف
مهامتك ما اهلك لتبوؤ اعىل املراكز العسكرية يف
بالدكم .اال انك ،حيث انت ،كنت مرصا دامئا عىل
ان تحفظ لبنان يف قلبك وعقلك فكنت خري سند

الجرنال غراتزيانو يلقي كلمة.

لنا عىل الدوام .انا متيقن من ان لك دورا اساسيا
يف مؤمتر دعم الجيش اللبناين ،املزمع انعقاده يف
روما قريبا ،ما ميكن لبنان من بسط سيادته عىل
ارضه بواسطة قواه الرشعية والوطنية .شكرا لك
من القلب ،وشكرا اليطاليا الدولة الصديقة التي
وقفت اىل جانبنا عىل الدوام".
اضاف اللواء ابراهيم" :ان وجودكم بيننا لهو مصدر
طأمنينة الهلنا يف الجنوب ،وهو مؤرش عميل عىل
ان املجتمع الدويل ممثال بكم ،يقوم بدوره شاهدا
عىل الحق ،عامال للسالم ولو مل تساعده الوسائل
والسياسات الكربى وتعقيداتها .امامكم اعلن
التزامنا الدائم واملستمر تنفيذ القرار  1701بكل
مندرجاته ،اخذين يف االعتبار عند تنفيذ مهامتنا
احرتام حقوق الجنوبيني يف الحرية ،كام احرتام
ممتلكاتهم الخاصة وقدسيتها ،ومل ولن ننزلق
تحت اي ضغط اىل الخروج عىل القرار االممي باي

اللواء ابراهيم متكلام.

اتجاه كان .اذ ليس مسموحا االجتهاد يف تنفيذ قرار
كانت دونه دماء اللبنانيني وممتلكاتهم ،كام ودماء
عدد من الجنود الدوليني".
وختم" :الصديق كالوديو ،الحضور الكريم ،يف
حرضتكم ال استطيع ان اذهب بعيدا يف اضفاء
الطابع الرسمي للحفل .دوما معكم وبينكم يطغى
عيل الشعور بانني بني اصدقاء ،يشدين اليهم

الخاص اكرث من العام والتزاماته .لكم ،اليطاليا،
للبنان والجنود املتأهبني عىل حدود الحق يف
مواجهة التهديد املستمر بالعدوان .لكم جميعا
امتنى ميالدا مجيدا وعاما سعيدا ملؤهام االمل
بغد افضل يعمهام السالم واالمن واحرتام االنسان
وحقه يف الحرية والعيش الكريم .عشتم ،عاشت
صداقتنا كام هي واىل االبد".

الجرنال غراتزيانو يقلد اللواء ابراهيم امليدالية االيطالية.

الصورة التذكارية.
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قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

تعزيزًا لثقافة اإلبالغ عن األخطار والجرائم

تح ّول من ّ
فضل عدم االبالغ عن جرمية اىل
مجرم مالحق امام القضاء املختص.

األمن العام يط ّبق إستراتيجيا "الشرطة املجتمعية"
«الرشطة املجتمعية» مصطلح اطلق عامليا عىل اسرتاتيجيا امنية  -اجتامعية
تتضمن اجراءات تهدف اىل كرس كل الحواجز النفسية بني املواطن والرشطة،
وتحقيق التعاون بينهام والوصول اىل مجتمع متضامن يف مواجهة كل الجرائم،
السيام التي تطاول املواطن عرب هاتفه او حاسوبه ،داخل منزله او يف عمله ،حيث
ال وجود للرشطة وال يعلم بها سواه

يضم لبنان عىل اراضيه اكرث من سبعة ماليني
مواطن ومقيم ،لبنانيني واجانب ،علام ان
مجموع افراد كل السلطات االمنية اللبنانية ال
يتجاوز مئة وخمسني الفا .واقع يستحيل معه
تخصيص رجل امن لكل مواطن ليك يحميه.
لذا تستدعي املصلحة الوطنية العامة ،اسوة
بتضامن االبناء مع االهل لسالمة املنزل ،تضامن
املواطنني مع الرشطة تحقيقا المنهم ،وامن
املجتمع والوطن اللذين يضامن اهلهم واقاربهم
واصدقاءهم واخوتهم يف املواطنة واالنسانية.
املديرية العامة لالمن العام ،اسوة باحدث
املؤسسات االمنية العاملية وارقاها ،طبقت
اسرتاتيجيا "الرشطة املجتمعية" من خالل
اطالقها عددا من املشاريع ،وتفعيلها كل
رسع تواصل املواطنني
االجراءات التي تسهل وت ّ
معها ،كذلك انجاز معامالتهم االدارية من
ضمنها.
تحفيز املواطنني عىل التعاون
مصطلح "الرشطة املجتمعية" الذي بدأ
يتبلور عامليا يف مثانينات القرن املايض،
عقب تطور مفهوم العوملة وما رافقه من
ثورة تكنولوجية هائلة افرزت انواعا جديدة
من الجرائم ،كالجرائم االلكرتونية واملنظمة
العابرة للحدود الوطنية وغريها ،يرتكز يف
مضمونه عىل مبدأ قانوين عاملي ،مفاده ان
كل مواطن خفري يف مجتمعه.
يف اطار هذا املصطلح الحديث راحت الكثري
من الدول املتحرضة ،كربيطانيا وفرنسا
والواليات املتحدة وسويرسا وغريها ،تتخذ ما
يتناسب مع طبيعة مجتمعاتها من اجراءات
عملية تحفز املواطنني عىل التضامن
والتعاون مع الرشطة يف مكافحة الجرمية،
وتسهل عليهم ذلك.

التواصل مع االمن العام متاح بكل الوسائل الحديثة.

رأي القانون اللبناين
وفق املفهوم الشعبي السائد عموما بني

عدم االبالغ عن جرمية يعترب قانونا ...جرمية.

املواطنني اللبنانيني وغريهم ،يعتقد هؤالء
عند مشاهدتهم اي جرمية ،ان االنسب لهم
هو االبتعاد عن مرسحها وعدم االبالغ عنها،
يك ال يواجهون الحقا بالف سؤال وسؤال
امام الضابطة العدلية ،او امام القضاء الناظر
يف الجرمية.
غري ان هذا املفهوم يعترب خاطئا من الناحية
القانونية ،كون عدم االبالغ عن جرمية ما
شاهدها شخص معني يعترب يف ذاته ارتكابا
لجرمية يعاقب عليها القانون .فاملادة 398
من قانون العقوبات اللبناين الصادر مبوجب
املرسوم االشرتاعي رقم  340يف االول من آذار
 1943نصت حرفيا" :كل لبناين علم بجناية
عىل امن الدولة ومل ينبىء بها السلطة
العامة يف الحال ،عوقب بالحبس من سنة اىل
ثالث سنوات ،وباملنع من الحقوق املدنية".
كام ان املادة  28من قانون اصول املحاكامت
الجزائية الصادر تحت رقم  328يف  2آب
 2001نصت حرفيا" :عىل كل شخص شاهد
اعتداء عىل االمن العام او عىل سالمة االنسان
او حياته او ملكه ان يخرب بذلك النائب
العام االستئنايف او احد مساعديه التابع له
محل وقوع الجرمية او محل القاء القبض
عىل مرتكبها او محل اقامته .ان امتنع من

اللواء ابراهيم:
يجب ان ال ننتظر ان يطلب
املواطن املساعدة ،بل
نذهب نحن اليه لخدمته

دون عذر مرشوع عن االخبار يالحق امام
القايض املنفرد الجزايئ التابع له محل وقوع
الجرمية ويعاقب بغرامة حدها االدىن 200
الف لرية واالقىص مليون لرية".
استطرادا ،نعلم جميعنا ان القضاء يف اثناء
نظره يف جرمية معينة يستمع اىل اقوال
كل الشهود الذين يعددون كل االشخاص
الذين كانوا موجودين يف مرسح الجرمية او
شاهدوهم .كام يستند اىل كامريات املراقبة،
علام ان جميع شوارع مدينة بريوت اصبحت
مجهزة بها ،كام ان الكامريات تنترش يف
معظم املناطق اللبنانية ايضا ،سواء التابعة
للقوى االمنية او الرشكات واملؤسسات
الخاصة واملنازل .بالتايل ،هذه الوقائع قد

اهداف االسرتاتيجيا
السرتاتيجيا "الرشطة املجتمعية" ،عامليا
ومحليا ،جملة من االهداف ،ابرزها:
• تعزيز الثقة بني افراد املجتمع وجهاز
الرشطة ،وخلق روح الود والثقة واالحرتام
املتبادل والتعاون بينهام ،عىل اعتبار
ان الرشطة تعمل لحفظ امن املواطنني
وسالمتهم وصون ممتلكاتهم ،ال ملامرسة
السلطة عليهم.
• تطوير اطر التواصل بينهام ووسائلها.
• تحسني خدمات الرشطية املقدمة اىل افراد
املجتمع ،وتبسيط اجراءاتها قدر املستطاع
قانونا.
• نرش الثقافة االمنية والوعي االجتامعي
وتنمية روح املشاركة واملسؤولية الكاملة بني
املواطنني والرشطة ،يف مواجهة كل االخطار
والجرائم.
• التعاون بني الرشطة وجميع االدارات
واملؤسسات الرسمية ومنظامت املجتمع
املدين املحلية والدولية وهيئاته عىل نرش
الوعي ،مساعدة الضحايا ،مالحقة الجرائم،
بهدف خفض معدل الجرمية.
االمن العام يبادر
"تؤمن الدولة رواتب موظفيها والعاملني
يف مؤسساتها وكل املشاريع االمنائية
والتقدميات عىل انواعها ،من املكلف اللبناين
من طريق الرضائب والرسوم التي يدفعها
اضافة اىل واردات اخرى .ومن ابسط
واجباتها والعاملني يف اجهزتها املختلفة
تقديم الخدمة للمواطن .يجب ان ال ننتظر
ان يطلب هو املساعدة ،بل ان نذهب نحن
اليه لخدمته".
هذا النهج الذي اطلقه املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم عقب توليه
سدة املسؤولية يف املديرية العامة لالمن
العام ،متت ترجمته عمليا عرب اطالقه
اسرتاتيجيا "الرشطة املجتمعية" وتطبيقها
التي تضمنت ،حتى االن ،استحداث عدد
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* ب ّلغ االمن العام (عن اي خطر امني او
جرمية ،بوسائل يتضمنها التطبيق).
* عناوين االمن العام (جغرافيا  +ارقام
الهواتف).

• الخدمات االلكرتونية (:)E-Services
مرشوع تم استحداثه يف ايار  .2014وقد اتاح
للمواطنني من خالل موقع دولتي (www.
 )dawlati.gov.lbعىل شبكة االنرتنت،
انجاز خمس معامالت لالمن العام كمرحلة
االوىل ،هي :طلب تجديد سمة دخول ،طلب
الغاء سمة ،طلب شطب العاملة يف الخدمة
املنزلية ،طلب ابدال رقم جواز سفر عىل
سمة دخول ،طلب افادة مغادرة .تجدر
االشارة اىل انه خالل فرتة قصرية ،سيتم اطالق
العمل بسبع معامالت اضافية.

سبع معامالت اضافية عرب االنرتنت قريبا.

من املشاريع واالجراءات ،وتطوير ما
كان موجودا منها ،بهدف تشجيع املواطنني
واملقيمني عىل التضامن والتعاون مع
املديرية يف مكافحتها لكل الجرائم واالخطار
التي تطاولهم .واستطرادا ،بهدف تسهيل
انجاز معامالتهم االدارية لديها وترسيعها،
واستقبال شكاواهم ملعالجتها وافادتهم
بالنتيجة ،اضافة اىل مالحظاتهم واقرتاحاتهم
بهدف العمل عىل تحسني االداء.
من ابرز تلك املشاريع واالجراءات:
• خدمة االتصاالت :1717
قسم خدمة االتصاالت تم استحداثه اواخر عام
 .2013يضم عرشات املندوبني الذين يتلقون
عرب الرقم  ،1717كل ايام االسبوع ،اتصاالت
املواطنني الراغبني يف االبالغ عن اي خطر امني
او جرمية ،يك تتم متابعة املوضوع من الجهات
املعنية يف املديرية .كذلك يف امكان املواطنني
ايضا االستفسار عربه ،بني الساعة السابعة
صباحا والسابعة مساء ،عن تفاصيل املعامالت
التي تنجز لدى االمن العام ورشوطها ،اضافة
اىل عدد من الخدمات االخرى.

• تطبيق الهواتف الذكية:
تم استحداثه يف حزيران  ،2016وهو يحمل
اسم "االمن العام اللبناين" او باالجنبية

القانونية واالنضباط يف االمن العام وعنارصها،
عىل كل مكاتب املديرية ودوائرها ومراكزها
بصورة دورية ،يقف ضباطها وعنارصها عىل
اراء املواطنني ومالحظاتهم الذين يصادفونهم
ضمنها ،ويرفعونها اداريا اىل رؤسائهم
الذين يقومون مبتابعتها ومعالجتها وفقا
لالصول االدارية ،ومن ثم اعالم صاحب
العالقة بالنتيجة.

مفهوم "الشرطة
املجتمعية" انطلق عامليا
في الثمانينات
" ."General securityميكن استخدامه
عىل جميع الهواتف الذكية التي تعتمد
نظامي  Androidاو  IOSمن خالل تنزيله
عليها عرب اي من برنامجي "،"Appstore
او " ."Playstoreمتوافر باللغتني العربية
واالنكليزية .يتضمن عددا كبريا من الخدمات
التي تم تبويبها تحت ستة عناوين خدمات
اساسية تظهر عىل الشاشة فور دخول
املستخدم اليه ،وهي:
* عن االمن العام.
* اعالنات وتعاميم (كل ما يصدر عن االمن
العام لحظة بلحظة).
* الخدمات (تفاصيل كل رشوط املعامالت
ومستنداتها ورسومها ،وخريطة الوصول اىل
جميع الدوائر واملراكز  ..الخ).
* تعقب معامالتك (ملعرفة املواطن تاريخ
انجاز ومكان تسلمه انواعا عدة من املعامالت
عرب رسالة قصرية تصله عىل هاتفه).

• املوقع االلكرتوين:
خاص باالمن العام وهو (general-security.
 .)gov.lbيتضمن كل اخبار االمن العام
ونشاطاته ،االعالنات والتعاميم ،تفاصيل
املعامالت ،وامكان تواصل املواطنني مع
املديرية الي استفسار او االبالغ عن اي خطر
او جرمية ،اعداد مجلة "االمن العام"...الخ.
• حساب :Twitter
خاص باالمن العام ،يحمل اسم(_DGSG
 @ )Securityاالمن العام اللبناين يتضمن كل
ما يتصل بعمل االمن العام ،نشاطاته ،معامالته،
االعالنات والتعاميم ،وامكان التوصل املبارش مع
االمن العام لالبالغ عن اي خطر او جرمية...الخ.
• حساب :Facebook
خاص باالمن العام يحمل اسم (Lebanese
 )General Securityاو (املديرية العامة
لالمن العام اللبناين) .يتضمن كل ما يتصل
بعمل املديرية ،نشاطاتها ،معامالتها،
االعالنات والتعاميم ،وامكان التوصل املبارش
معها لالبالغ عن اي خطر او جرمية...الخ.
• "امنك بامان":
برنامج اذاعي اطلقه االمن العام بالتعاون

مع اذاعة صوت لبنان ( )93.3عام ،2014
ويبث عرب اثريها كل يوم اثنني الساعة 11.20
ظهرا .كذلك ينقل يف التوقيت نفسه عرب موقع
النرشة االلكرتوين ،والحقا عرب املوقع االلكرتوين
لالذاعة ( ،)vdl.com.lbواملوقع االلكرتوين
لالمن العام (.)general-security.gov.lb
الربنامج مخصص لالضاءة عىل كل ما يهم
املواطنني من معلومات تتصل بعمل مديرية
االمن العام ونشاطها ،االطر القانونية التي
تحكم عملها ،االضاءة ايضا عىل مواضيع مجلة
"االمن العام" ،وغريها .كام يتلقى استفسارات
املواطنني ومالحظاتهم املتصلة بعمل االمن
العام من االثنني اىل الجمعة ،بني الساعة
الثامنة صباحا واالوىل ظهرا ،ليتم اعطاؤهم
االجابات عنها.

الراغبني يف االبالغ عن اي خطر امني او جرمية
او ما شابه ،لتتم متابعة موضوع االتصال من
املديرية.

• صناديق الشكاوى واالقرتاحات:
منذ ما يقارب سنة ونصف سنة تم تجهيز
كل دوائر االمن العام ومراكزه بها ،يك
يتاح للمواطنني االبالغ خطيا عربها عن
اي شكوى او مالحظة او اقرتاح يتصل
بعمل االمن العام ،لتتم معالجة الرسائل
برسية تامة ومن ثم افادة املواطن املعني
بالنتيجة عند الحاجة .الصناديق مقفلة
وتفتح حرصا من الدائرة املعنية بها يف
مكتب الشؤون القانونية واالنضباط يف
االمن العام.

• هاتف الدائرة االمنية:
• التفتيش:
هو الرقم  01.425610الذي يستقبل ،ليال يف اثناء جوالت التفتيش التي يجريها ضباط
ونهارا يف كل ايام االسبوع ،اتصاالت املواطنني دائرة التفتيش التابعة ملكتب الشؤون

• شعبة الشكاوى:
تم تطوير شعبة الشكاوى التابعة لدائرة
امانة الرس العامة يف املديرية ،وتفعيل دوام
عملها ليصبح متواصال ،ليال ونهارا ،يف كل
ايام االسبوع ،بعد ان كان يف السابق مقترصا
عىل دوام العمل الرسمي فقط .تعنى الشعبة
بتقديم االجابات وااليضاحات عن كل اسئلة
املواطنني واستفساراتهم ،واستقبال شكاواهم
ملعالجتها وافادتهم بالنتيجة .يف امكان اي
مواطن لبناين او اجنبي التواصل معها عرب
وسائل التواصل الست االتية:
الهاتف 398116 :ـ  389117 01ـ 01
الفاكس 538855 :ـ 01
املوقع االلكرتوين لالمن العامWWW. :
GENERAL-SECURITY.GOV.LB
االنرتنتCOMPLAINTS@. :
GENERAL-SECURITY.GOV.LB
صندوق الشكاوى املوجود يف املبنى رقم ()1
يف مقابل قرص العدل يف بريوت.
الحضور الشخيص اىل امانة الرس العامة يف
املبنى رقم (.)1
• مجلة "االمن العام":
سياسية اجتامعية شاملة ،تم اطالقها عام
 .2013تصدر شهريا ،وتعنى بكل مواضيع
السياسة وشؤونها وتحقيقاتها ،االمن،
االقتصاد ،املجتمع ،الرتبية ،التغذية ،الثقافة
والفنون ،القانون ،الرياضة ،االحصاءات،
وغريها .كذلك تتضمن رشح كل االطر
االدارية والقانونية املتصلة بعمل معامالت
االمن العام وقراراته وتعاميمه بهدف
التوضيح والثقافة العامة ،اضافة اىل تغطية
نشاطات املديرية.
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تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

نجز الكثير من الخطة الخمس ّية والمتبقي على ّ
السكة
أُ ِ

مؤسسة نخبوية
ملفات أساسية ستجعل األمن العام ّ
مع طي اخر اوراق عام  ،2017انتهت مفاعيل الخطة الخمسية التي وضعها املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
عام  .2012والن الخطط الطموحة تحتاج اىل ارادة كانت متوافرة ومتابعة دؤوبة ،يبقى العنرص املادي الخاضع للموازنات
املرصودة .االمر الذي ادى اىل انجاز نحو  %80من الخطة ،وما تبقى عىل سكة التنفيذ

يعكس هذا التوجه والتصميم رئيس مكتب
التخطيط والتطوير يف املديرية العامة لالمن
العام العميد الركن روالن ابوجودة متحدثا بثقة
عالية عن االنجازات املحققة وتلك املنتظرة
للوصول باملديرية العامة لالمن العام اىل ارقى
درجات التطور والحرفية واملهنية .وهي التي
ضاهت حتى االن مثيالتها يف دول متتلك قدرات
عالية ،بعدما استطاعت بفعل االمكانات املتوافرة
تحقيق قفزة نوعية عىل مستوى الكادر البرشي
والتجهيزات اللوجستية ،السيام خريطة املراكز
املستحدثة عىل مساحة الوطن.
االهم االنجازات املبهرة عىل صعيد االمن
االستباقي ،وتفكيك الخاليا واملجموعات
االرهابية ،والدور الحاسم يف ملفات امنية
اساسية .اال ان املشاريع املنوي تنفيذها وبورشت
وستشهد زخام تنفيذيا عام  ،2018ستكون ترجمة
لالهداف التي حددها املدير العام اللواء عباس
ابراهيم والتوجهات التي رسمها منذ تسلمه سدة
املسؤولية عىل رأس املديرية.
ما املرتقب تنفيذه عىل صعيد عملية التطوير
والتحديث عىل مختلف الصعد يف سنة 2018
والسنوات املقبلة؟
يقول العميد ابوجودة" :يف قراءة عناوين خطة
العمل املوضوعة ،يظهر بوضوح ان قفزة نوعية
وكبرية جدا تتحرض لها املديرية العامة لالمن العام،
ستجعل منها مؤسسة متتلك هيكلية تشغيلية
انسيابية وسلسة ،ترفع من مستوى انتاجيتها
اىل الحد املطلوب ،وتجعل منها ندا ملثيالتها
يف اكرث الدول تطورا وبحبوحة ،ورقام صعبا يف
االمساك مبا هو منصوص عليه يف قانون تنظيم
املديرية .هذا االمر خاضع لقدرات متويلية ذاتية
من املوازنات املرصودة ،واالخر خاضع بالرشاكة
لربامج تعاون مع جهات دولية ترتبط باتفاقات
وبروتوكوالت مع االجهزة االمنية اللبنانية ،ومنها

املديرية العامة لالمن العام .لذا يتم العمل حاليا
عىل ملفات اساسية تتفرع منها توجهات عدة يف
اختصاصات محددة ،وهي املواضيع االتية:
 -1متابعة العمل لتطوير انظمة ادارة املعلومات
والنشاطات واالعامل املتعلقة بشؤون مكاتب:
• املدير العام.
• العديد واملعلومات (االستخبارية ،املصادر
املفتوحة واملحظورة).
• العمليات.
• االدارة (لوجستية ،متوين ،صيانة ،طبابة).
• التخطيط والتطوير.
• االعالم (تواصل داخيل وخارجي).
• قانونية وانضباط.
• الجنسية والجوازات واالجانب (حقوق انسان).
• املكننة.
 -2انشاء معهد للتدريب الخاص باالمن العام
ووضع املناهج التدريبية املناسبة.
 -3اخضاع عسكريي االمن العام لدورات تدريبية
وفقا ملتطلبات العمل لكل منهم (لغات  -مكننة
 اتصاالت  -برامج .) computer -4انشاء مبان جديدة (مراكز ،دوائر )...وصيانة
املباين القدمية.
 -5تطوير شبكة تواصل بريدي بني مكاتب االدارة
املركزية ودوائرها ،ومن ثم توسيعها لتشمل كل
دوائر ومراكز االمن العام مع املديرية.
 -6العمل عىل اعتامد بوابات العبور االلكرتوين
( )e-gatesلترسيع خدمة وعبور املسافرين.
 -7العمل عىل اعتامد خدمات الكرتونية خاصة
باملديرية العامة لالمن العام بدءا من موضوع
التأشريات االلكرتونية.
 -8متابعة تنفيذ مرشوع تطوير عمل مكتب
شؤون االعالم.
 -9العمل عىل الحد من البريوقراطية
والروتني االداري توصال اىل ادارة تعتمد

املراسالت االلكرتونية يف عملها.
 -10متابعة العمل يف تأهيل واعداد نظام ارشفة
جديد لتنقية امللفات من مصدرها.
 -11استكامل مرشوع االدارة املتكاملة للحدود
وتطويرها (املشاريع التي متولها جهات خارجية،
مثال االتحاد االورويب)".
يضيف" :ما نفذ من الخطة الخمسية عىل كل
املستويات االدارية والتقنية والبرشية ،السيام
عىل مستوى وضع الهيكلية ،ترجم من خالل:
• مركز تقني لتلقي الشكاوى يعرف بـ"call
."center
• مركز ادارة الجودة الذي يعنى بفعالية االمن
العام ونوعية الخدمات التي يقدمها.
• اصدار مجلة "االمن العام" لتكون مرآة االمن
العام وصوته ،وتؤمن التواصل الداخيل والخارجي
بني افراد املؤسسة ومع املجتمع املدين ،وذلك يف
اطار التعاون العسكري املدين.
• اطالق برامج اذاعي اسبوعي عرب اثري اذاعة
صوت لبنان ( )93،3بعنوان "امنك بامان".
• انشاء مستودع كبري للمعلومات فيه مخازن
عدة لكل القطاعات لجمع اكرب قدر من ""data
املعلومات.
• تطوير تقنيات وآليات مكافحة التطرف
واالرهاب.
• انشاء مراكز جديدة يف مختلف انحاء الوطن".
ويقول العميد ابوجودة" :كان من ضمن الخطة
الخمسية وعد بنهضة ادارية تجعل املديرية
مؤسسة منوذجية عىل املستوى االداري وتوفري
الخدمات للمواطنني واملقيمني .من بني الخطط
التي وضعت خطة لتطوير انظمة ادارة خاصة
بكل نشاطات االمن العام عىل صعيد نظام
ادارة العديد ،املعلومات ،الجنسية والجوازات،
العمليات ،اللوجستي واملايل ،اضافة اىل استحداث
مراكز امن عام تغطي كل انحاء الوطن ،ما يقرب

رئيس مكتب التخطيط والتطوير العميد الركن روالن ابوجودة.

االدارة من املواطن ويسهل توفري الخدمات التي
نقدمها باقل كلفة ووقت ممكنني ،وهو امر
يهدف اىل ترجمة التزام االمناء املتوازن والالمركزية
االدارية .عىل هذه الخلفية ،استحدثنا املزيد من
املراكز االقليمية بالتعاون مع البلديات وهيئات

املجتمع من املجتمع املدين ومؤسسات محلية،
وقد تضاعف عدد املراكز من نحو  30مركزا عند
تويل اللواء ابراهيم املديرية اىل  63مركزا عىل
مساحة الوطن .علام ان مثة مراكز يجري تجهيزها
وسيعلن عنها تباعا .وقد افتتحت اخريا اربعة

استراتيجيات جديدة ملكافحة االرهاب
يرى العميد الركن روالن ابوجودة ان هناك سياسة عامة للدولة والحكومة "تضع
الزامات عىل االجهزة عىل تنوعها .بالنسبة اىل االمن العام يعمد املدير العام اللواء
عباس ابراهيم اىل رسم اسرتاتيجيا استنادا اىل هذه االلزامات .يف خالل الفرتة من عام
 2011اىل عام  2017كنا السباقني يف الكثري من االمور .نفذ القسم االكرب من الخطة
املوضوعة واملتبقي تأخر بسبب نقص يف املوارد الناتجة من االلزامات املادية وااللزامات
السياسية للحكومة ،واالتجاه عىل مستوى العديد هو مضاعفة عديد االمن العام الن
متطلبات املرحلة املقبلة قد تكون اكرب بكثري من املرحلة الراهنة ،ومع مليون ونصف
مليون وافد سوري واجهنا مشاكل يف السيطرة عىل مختلف الصعد ،ما حتم استنفار
كل الجهد باالمكانات املتوافرة ومتكنا من السيطرة عىل الوضع ،وبالتايل نقص املوارد
اخرنا عن استكامل تنفيذ امور عدة .نحن يف صدد التحضري السرتاتيجيات جديدة يف
مكافحة االرهاب والدعاية املضادة ،ونحرض اسرتاتيجيا ملكافحة التطرف كونه املنشأ
لالرهاب ،ولذلك استحدثنا دائرة تحليل للمعلومات الن املشكلة ليست يف توافر
املعلومات امنا يف تحليلها .هدفنا عىل املدى البعيد تطوير انظمة ادارة خاصة بنشاطات
االمن العام ،والخطة الجديدة لالمن العام االلكرتوين ستكون عىل مدى خمس سنوات
وهي من ضمن الحكومة االلكرتونية ،ولدينا روزنامة تعليم الن للتعليم اهدافا .هدف
عام وهدف خاص لكل نوع من التعليم ،وهذه االهداف تخدم النشاطات االساسية
التي يقوم بها االمن العام وايضا الرؤية املستهدف تحقيقها ،لذلك علينا تأمني العديد
لتنفيذها ،ومخابرات تحمي الوطن لتحقيقها ،وعمليات توصلنا اليها".

مراكز هي :الطيبة ،مركز الشهيد املفتش اول عبد
الكريم حدرج يف الغبريي ،اللبوة ،القاع .ويرتقب
ان يفتتح يف السنة املقبلة مراكز :الجديدة،
النبطية ،بعلبك ،النظارة املوقتة يف رياق ،وسيتم
تأهيل مركز العبودية شامل لبنان .من ضمن
الخطة الخمسية كانت هناك مشاريع لرفع عديد
االمن العام .اذ ان الضغط الذي طرأ عىل العمل
من جراء ازمة النزوح السوري مع ما تستتبعه
من مخاطر امنية واجراءات ادارية تتطلب
ارتفاع عديد الضباط والعنارص ،وقد تم تحقيق
جزء منها حتى اليوم ورفع عدد العسكريني اىل
ما يقارب  480ضابطا و 7500مفتش ومأمور،
وخطة الجديدة تقيض برفع العديد اىل 1000
ضابط و 11000مأمور ورتيب وفرد ،ضمن برنامج
تطويع سنوي .واطلق بالتعاون مع منظامت
ومراكز ثقافية برامج تدريب يف مجاالت اللغة
واالختصاصات عىل مستوى االدارة واللوجستية،
وانجزت خطوات عدة ابرزها:
• تحقيق التوازن الطائفي الكمي والنوعي يف
املديرية.
• تكريس صورة املدير العام ،واملقصود صورة
املؤسسة لتكون عىل مثاله ومناقبيته .فهو ابن
مؤسسة لها ثقافتها ،وقد اكتسبها كاملة يف خالل
خدمته عىل مدى  30عاما يف الجيش ،وكان شعاره
العمل بجهد واخالص وتفان وصمت يف سبيل
اعالء شأن املؤسسة وليس الشخص.
• ان يكون لالمن العام هدف ودور كام رسمته
القوانني واالنظمة الداخلية.
• تعزيز وسائل النقل واالنتقال للعسكريني وتأمني
االمور اللوجستية بانواعها املختلفة.
• تطوير بروتوكوالت التعاون مع املصارف
اللبنانية ،لتسهيل منح القروض االسكانية
لعسكريي االمن العام.
• دعم النشاطات الرياضية من خالل انشاء فرق
رياضية يف االلعاب املختلفة.
• تطوير بروتوكوالت التعاون مع الجامعات
اللبنانية الرسمية والخاصة وذلك لتسهيل منح
قروض والحسومات للعسكريني واوالدهم ،اضافة
اىل تعزيز الخربات واالختصاصات.
نشري هنا اىل ان من شأن تأمني الوضع االجتامعي
للعسكريني اراحتهم يف املهمة التي ينفذونها .مثال
عند تأمني الطبابة الشاملة مئة يف املئة ،والسكن
من خالل قروض سكنية ميرسة ،والتعليم
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من خالل منح تصل نسبتها اىل اكرث من %60
اىل  %70يف السنة ،تكون قد ارحت العسكري
وجعلته ملتزما بشكل كامل املهمة التي ينفذها.
من الواضح ان املديرية العامة لالمن العام لجأت
اىل نوع من الالمركزية االدارية قضت بفتح
وتأسيس مراكز اقليمية واخرى فرعية ،بحيث
وضعت خطة شاملة عزز من خاللها عديدها،
وخصوصا يف املناطق ذات الكثافة السكانية من
اجل تقريب الخدمات من طالبيها ،بانشاء دوائر
اقليمية جديدة يف الشامل والبقاع والجنوب وجبل
لبنان وبريوت ،اضافة التي املراكز التي افتتحت،
تم تحويل دائرة جبل لبنان االوىل يف بعبدا اىل
مركز منوذجي ،واستحداث مراكز اقليمية جديدة
يف االقضية ،ومنها يف ضهور الشوير وبيت الدين
وقرطبا وريفون وغزير وبينو ،كذلك يف شبعا اي
ابعد النقاط الحدودية لتأكيد حضور االمن العام
يف كل شرب من لبنان .كام تم انشاء مراكز لتقديم
الخدمات للوافدين السوريني الذين تدفقوا
عىل نحو غري مسبوق ،يف مدينة كميل شمعون
الرياضية يف بريوت ،وبرج حمود يف ساحل
املنت ،وعرسال يف البقاع الشامل ،وحارة صخر يف
كرسوان ،وشبعا يف الجنوب ،كذلك يف كل دائرة
اقليمية".
يضيف" :كل هذه املشاريع ال ميكن تنفيذها ما
مل يتم تطويع املزيد من العسكريني وتدريب
العسكريني واملدنيني لتنمية القدرات البرشية،
وعىل مستوى املكننة من اجل بلوغ مرحلة

تضاعف عدد مراكز االمن العام من  30مركزا اىل .63

الخدمات االلكرتونية توفريا للوقت وتجاوزا
لالجراءات البريوقراطية ،وعىل هذا الصعيد فقد
تم وضع اآلليات الالزمة لهذه االمور:
• درس نوع الخدمة الفضىل لالدارة والعسكريني
بهدف زيادة االنتاجية.
• املداورة يف تويل الوظائف.
• العمل عىل انشاء كلية ومكتبة خاصتني باالمن
العام.
• تطوير اآلليات املعتمدة ملراقبة املعابر
الحدودية (الجوية ،والربية ،والبحرية).
• وضع آلية ملكافحة شبكات التهريب املنظم
للعامل والعامالت االجنبيات والهجرة غري
الرشعية.
كام تم تحقيق ما ييل:
• اعتامد الوثائق البيومرتية.
• متابعة اصدار بطاقات اقامة ممغنطة للمقيمني
يف لبنان التي بدأ اصدارها يف بعض املراكز ،عىل
ان تعمم عىل ما تبقى منها تدريجا وفق الربنامج
املقرر.
• متابعة اصدار جواز السفر البيومرتي مبا يتامىش
مع املواصفات العاملية ،وهو مرشوع سيعلن
الحقا عام تحقق منه وتاريخ اعتامده ملساواة
لبنان بالدول املتطورة.
• تقديم عدد من املعامالت االلكرتونية (e-
 )general securityما يسمح للمواطنني
بالتواصل مع ادارات املديرية لناحية االستعالم
وتقديم الطلبات وتسلم الرد الكرتونيا.

• التعاون مع البعثات اللبنانية للحصول عىل
املستندات املطلوبة من املغرتبني".
يف ضوء هذه املعطياتُ ،يطرح السؤال ما اذا كان
ذلك سيستلزم اعادة نظر يف الهيكلية االدارية
والعسكرية ملواكبة التطور املحقق واملرتقب؟
يقول العميد ابوجودة" :ان ما تسألون عنه هو
وضع آلية مراجعة دامئة ملا تحقق من سياسات
واسرتاتيجيات وهيكليات ،اذ يجب وضع هيكلية
تضمن التواصل واملراجعة بشكل دائم ومستمر،
عىل ان تكون مراحل التقييم قابلة للقياس
ومحددة .من املعلوم ايضا ان املديرية العامة
لالمن العام ركزت عىل املشاريع التي تالمس
التزامها واحرتامها الدائم والشامل رشعة حقوق
االنسان واالتفاقات واملواثيق االقليمية والدولية،
بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات املجتمع املدين
املحلية واالقليمية والدولية .يف هذا السياق،
تم نقل مركز التوقيف املوقت لالجانب من
تحت جرس اىل ساحة العبد يف مبنى يستوعب
 800موقوف موقتا اىل حني معالجة اوضاعهم
عدليا واداريا ،وهو يتميز برشوط صحية وبيئية
تراعي املعايري الدولية من كل جوانبه ،ويتم
التعاون يف هذا االطار مع "رابطة كاريتاس
لبنان" ومنظامت محلية واقليمية ودولية تعنى
بالشؤون االجتامعية وحقوق االنسان .واستنادا
اىل ما تم انجازه ،وبعد االستحصال عىل شهادة
الجودة ( ،)ISO9001وعىل الجائزة اللبنانية
لالمتياز ( ،)LEAيع ّول كثريا عىل مشاريع
املساعدات التي تقوم الجهات االجنبية بتقدميها
لتتالءم مع حاجات املديرية العامة لالمن العام.
ضمن هذا االطار تسعى اىل اقامة معهد تدريب
خاص باالمن العام يف منطقة الدامور ليكون
عالمة فارقة بني املعاهد العاملية ،باالضافة اىل
تعزيز املراكز الحدودية وعملها وارتباطها بغرف
العمليات املركزية وذلك تسهيال للمواطنني
واملقيمني العابرين".
اما شعار العام  2018الذي يعمل عليه عىل
مستوى املديرية ضمن رؤية مستقبلية ،فيحدده
العميد ابوجودة بالقول" :امن عام لبناين حديث
ومحرتف يحفظ امن الوطن وسالمته ويحصنه
ضد التطرف واالرهاب والتهديدات االخرى .اىل
ذلك ،من االهمية مبكان ان يتم تأمني الخدمات
للمواطن واملقيم بالكلفة االدىن والفرتة االقرص
والنوعية االفضل والكمية االكرب".

ماجستير في علوم األمن النووي للنقيب فادي ملك

اللواء إبراهيم :إنجاز علمي يفخر به لبنان واألمن العام

رعى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ممثال بالعميد الركن خالد موىس حفل تكريم النقيب يف االمن العام فادي
ملك اقامته الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية واملجلس الوطني للبحوث العلمية ،يف مناسبة حصوله عىل شهادة ماجستري دويل
يف علوم االمن النووي ،يف احتفال اقيم يف  6كانون االول املايض

من احتفال التكريم.

النقيب فادي ملك يلقي كلمته.

حرض االحتفال النائب خالد زهرمان ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
الدكتور بالل نصويل واالمني العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية
الدكتور معني حمزة وشخصيات.
النشيد الوطني ،ثم القى الدكتور نصويل كلمة اعترب فيها ان االهتامم مبوضوع
االمن النووي نشأ بعدما بات جزءا من برامج الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وقال" :عملت الهيئة منذ عام  2007مع
قيادة الجيش واالجهزة االمنية ،وحققت انجازات بزيارة مدير قسم االمن
النووي يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية اىل لبنان بداية عام  ،2016عارضا
عىل رئيس الحكومة السابق متام سالم فتح مجاالت جديدة ومهمة للتعاون.
ومولت الوكالة خمس عرشة منحة ماجستري دويل يف االمن النووي خصصت
واحدة منها للبنان ،واختري مبوافقة اللواء عباس ابراهيم النقيب فادي ملك
لتحضري املاجستري التي انجزها بدرجة ممتاز ،وكان االول يف دفعته ،فاستحق
هذا التكريم بهدف تعزيز دور االمن العام يف منظومة االمن النووي يف لبنان".
ثم القى النقيب ملك كلمة استهلها" :هذه الدراسة باكورة تعاون بني
االمن العام والهيئة يف مجال االمن النووي مبا يخدم املصلحة الوطنية.
ذلك ان موضوع االمن النووي اصبح يحظى باهتامم بالغ ضمن السياسات
الدفاعية الحديثة عىل الصعيد االقليمي والدويل وحتى الوطني .ومبا ان
االمن العام اللبناين جزء ال يتجزأ من منظومة املحافظة عىل االمن يف
الوطن ،لذلك فان كل ما قد ميس االمن يعترب من سلم اولوياته .وقد
تبني من خالل التحقيقات املحلية وتبادل املعلومات بني مختلف االجهزة

املعنية املحلية والدولية ،ان لبنان ليس يف منأى عن هذه التهديدات".
اضاف" :اختتمت دراستي بكتابة اطروحة املاجستري الدويل يف االمن النووي
مبا ينسجم مع حاجة بلدي ،وكانت بعنوان "مكافحة االرهاب االشعاعي يف
لبنان باستخدام النهج الوقايئ" .وقد القى املوضوع اهتامما خاصا من الوكالة
والجامعة والهيئة ،كونه تناول مواضيع ذات اهمية عىل الصعيدين الوطني
والدويل .علام انه موضوع جديد مل يتم طرحه سابقا يف العامل العريب ،كام انه
االول عامليا من ناحية استناده اىل احصاءات وارقام تنرش للمرة االوىل لتناوله
مقاربات احصائية امنية مفصلة حول وجود وخطر الالجئني والنازحني عىل
امن املصادر املشعة".
والقى العميد الركن موىس كلمة قال فيها "اننا احوج ما نكون يف هذه االيام
اىل كل عمل يعطي امال يف ان يكون لنا مكان يف عامل يتأكد يوما بعد يوم ان
رشطه االرادة والعقول الخالقة واملبدعة ،وهذا بالتحديد ما قدمه لنا النقيب
ملك بنيله هذه الشهادة بعد جهد حثيث ،ولعامني متتاليني تكلال بنجاح
تقديره ممتاز .صحيح اننا نكرم النقيب ملك عىل ما حققه .لكن بانجازه
العلمي قد ّ
رشف به اهله وشعبه ومؤسسته ووطنه ،الن ما حققه ليس
عاديا ،وهو املتميز دامئا يف مناقبيته وادائه يف املديرية العامة لالمن العام
بالقدر الذي متيز فيه يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ختاما ،سلم الدكتور حمزة ميدالية املجلس للنقيب ملك ،منوها بقدراته
وبرعاية اللواء ابراهيم الحدث .كام تسلم العميد موىس درعا باسم الهيئة
اىل راعي التكريم.
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تحقيق
ّ
وتفقد معبر الجوس ّية ومنشآت مركز بعلبك
إفتتح مركز اللبوة

اللواء إبراهيم :لبنان ال يكون منيعًا بال أطراف قوية

اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان "الشعب اللبناين ال يشعر بالطأمنينة واالمان اال بوجود املؤسسات
الرسمية اىل جانبه لتؤمن له الخدمات ،وتسهل عليه العيش يف وطنه بعزة وكرامة ،ومن دون منة من احد" .واعترب ان
لبنان "لن يكون منيعا ما مل تكن اطرافه قوية"
تحدث املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم يف تدشني مركز امن عام اللبوة
االقليمي ،ويف تفقده االعامل الجارية لتشييد
مبنى دائرة امن عام البقاع الثانية يف مدينة
بعلبك ،بعد زيارته معرب الجوسية عىل الحدود
اللبنانية  -السورية.
حرض افتتاح مركز امن عام اللبوة االقليمي
شخصيات سياسية وحزبية وامنية ودينية .وهو
استهل بالنشيد الوطني ونشيد االمن العام ،ثم
القى رئيس بلدية اللبوة محمد رباح كلمة
رحب خاللها باللواء ابراهيم وشكر له "جهوده
الدامئة يف الحفاظ عىل االمن واالستقرار يف
الداخل اللبناين ،خصوصا وانه صاحب اليد
البيضاء يف زمن النزاعات الداخلية التي تعرتض
لبنان".
بعدها القى النائب نوار الساحيل كلمة شكر
فيها للواء ابراهيم انجاز املركز الجديد "يف ظل
اهامل الدولة منطقة بعلبك ـ الهرمل".
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :لبلدة
اللبوة الواقفة عىل باب التاريخ تشهد له وعليه
منذ الحقبة الرومانية ـ البيزنطية .لها والسمها
اشتقاقا من لغة يسوع املسيح ،اللغة االرامية
والرسيانية فتكون القلب الذي ما توقف عن
حب البقاع سهال وجردا .لها والسمها العريب،
وهي اللبوة الرابضة ،التي توزع انتباهها بني
سلسلتي جبال لبنان الرشقية والغربية .لهذه
البلدة كل الحب واالحرتام ،كونها تحتضن
التنوع وعصور التاريخ ورموزه الدينية".
وقال" :تستذكر يف حرضتها الحقبة الرومانية
التي خلفت معبدا وسدا وكذلك حصنا بيزنطيا.
لهذه البلدة حق مستحق منذ زمن يف ان تكون
عىل روزنامة االمناء املتوازن .ولهذا نحتفل
اليوم بافتتاح مركز امن عام اللبوة االقليمي،
بناء عىل الخطط التطويرية التي وضعناها منذ

سبع سنوات ،ومن بينها انشاء دوائر ومراكز
ِ
جديدة ،يعلو بنيانها الخدمايت واالمني عىل
مساحة الجغرافيا اللبنانية .اما الغاية فانتم،
الشعب اللبناين الذي ال يشعر بالطأمنينة
واالمان اال بوجود املؤسسات الرسمية اىل

جانبه ،تؤمن له الخدمات وتسهل عليه العيش
يف وطنه بعزة وكرامة ،ومن دون منة من
احد .ان الحديث عن الدولة وبنائها يبقى
منقوصا ومشوبا بعيب التنفيذ ما مل تكن هناك
مامرسة فعلية لسياسة االمناء املتوازن بوصفها

العصب واالساس لتحقيق االستقرار االجتامعي
واالقتصادي ،ولتعزيز بقاء املواطنني يف االطراف
واملساهمة يف امنائها ،الن لبنان لن يكون منيعا
ما مل تكن اطرافه قوية .حضور الدولة يعني ان
لصالح املواطنني ،الن
تكون مؤسساتها فاعلة
ِ
قاعدة الحقوق والواجبات تعني تقديم الحق
ليقابله الواجب".
اضاف" :والن التنمية يف معناها الحديث ليست
فقط تنمية للموارد االقتصادية ،بل هي تنمية
اقتصادية واجتامعية وسياسية وثقافية وتربوية
وبيئية لتتعدد ابعادها ،فان افتتاح هذا املركز
يندرج يف سياق تنفيذ الخطة التي وضعناها يف
املديرية العامة لالمن العام والهادفة اىل افتتاح
مراكز اقليمية يف سائر املناطق احرتاما لجهد

اللواء عباس ابراهيم لدى وصوله اىل مكان االحتفال يف اللبوة.

يقص رشيط افتتاح املركز الجديد.

متكلام.

يتوسط الوزيرين غازي زعيرت وحسني الحاج حسن.

ووقت املواطنني واملقيمني عىل السواء".
وقال" :تتعلق التنمية بالبرش ومستوى
معيشتهم ،اما يف الشق املتعلق باملديرية
العامة لالمن العام وصالحياتها ،فان وعدنا
للبنانيني هو االمناء الجغرايف املتوازن حتى

اللواء ابراهيم:
الشعب اللبناني لن يشعر
بالطمانينة اال بوجود
املؤسسات الرسمية

نصل اىل مرحلة نطمنئ فيها بامللموس والواقع
اىل ان الخدمات مؤمنة ومتوافرة يف كل
املناطق كام يف العاصمة .ولن يكون بند االمناء
املتوازن الذي كفله الدستور مادة للتناحر بل
ضامنا لالستقرار اللبناين العام ،وهو وضع اصال
احرتاما للمواطنة ويك يكون املواطن منتميا
انتامء طوعيا اىل دولة تحرتم حقوقه ويقابلها
باداء واجباته".
ختاما ،تبادل اللواء ابراهيم ورئيس البلدية
الدروع التذكارية.
ثم تفقد اللواء ابراهيم برفقة وفد من ضباط
االمن العام املركز الحدودي الجديد عىل معرب
الجوسية ،كام تفقد االعامل الجارية لتشييد مبنى
لدائرة امن عام البقاع الثانية يف مدينة بعلبك.
والقى رئيس بلدية بعلبك حسني اللقيس كلمة
نوه من خاللها مبناقبية اللواء ابراهيم "العالية
وشجاعته املميزة و تضحياته الرائدة يف سبيل
وطننا الحبيب لبنان".
بعدها توجه وزير الزراعة غازي زعيرت اىل
اللواء ابراهيم قائال" :اراك انت وحدك كام
حرصك عىل القسم العسكري ورشف الخدمة
والتفاين ،يف سبيل امن اللبنانيني ،ترتجم وتقدم
حيث مل يجرؤ االخرون عىل تطبيق الالمركزية
االدارية يف الجهاز الرائد الذي تقف قائدا
عىل رأسه ،جهاز االمن العام الذي يعد اليوم
من املؤسسات الرائدة عىل مستوى االجهزة
العاملية ذات االختصاص واالهتامم".
بعدها كانت كلمة لوزير الصناعة حسني
الحاج حسن توجه خاللها بالشكر اىل اللواء
ابراهيم واىل "كل فرد من االجهزة االمنية
عىل االنجازات االمنية الكبرية التي تحققت
خالل السنوات املاضية يف مواجهة التحديات
الصهيونية واالرهابية ،وجعل من بلدنا اكرث
استقرارا عىل رغم كل التحديات".
ختاما القى اللواء ابراهيم كلمة بدأها بتوجيه
التحية اىل املشاركني وقال" :يحار املرء من اين
يبدأ وهو يف بعلبك مدينة الشمس التي ترشق
التاريخ عىل لبنان ،بينام هي االمينة
منذ فجر
ِ
عىل اهراءات روما لتمد عامل تلك االمرباطورية
مبا يلزمه ،فيام هي تنتظر ان تفي شعبها حقه
يف االمناء والتطوير يك تخرج من النسيان ،حتى
اننا نسينا ايضا وجوب الوفاء لشاعر القطرين
خليل مطران ،ولفلذات اكبادها الذين قدمتهم
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جولة يف املركز الجديد.

يتفقد ورشة بناء دائرة امن عام البقاع الثانية.

ويتفقد األعامل يف مركز أمن عام القاع الحدودي.
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عربون حب ووفاء للمؤسسة العسكرية
واالجهزة االمنية ،والوفاء لقوافل شهدائها ضد
االحتالل الصهيوين واالرهاب املتأسلم .لكن
ما يبدد بعضا من هذه الحرية ،هو اننا يف
املديرية العامة لالمن العام ماضون يف تنفيذ
خططنا املنسجمة واملتسقة مع الدستور لجهة
االمناء املتوازن ،ولهذا كانت جولتي التفقدية
عىل اعامل بناء دائرة امن عام البقاع الثانية
االقليمية .يف هذه املناسبة ،اتوجه بالشكر اىل
التكريم والضيافة
كل فرد منكم عىل هذا
ِ
املميزين ،علام ان الشكر والتكريم مستحقان
لبلدية بعلبك ،واهلها وفعالياتها ونوابها
الكرام ،عىل التعاون الوثيق مع املديرية العامة
لالمن العام النجاز ما نحن يف صدده ،وغريه
املشاريع التي سنعلن عنها تباعا ،ما يؤكد
من
ِ
مرة بعد اخرى ان هذه املدينة ومنطقتها
كلها تنتسب بالجهد والعطاء اىل الدولة ،بينام
يفرتض العكس من ذلك متاما لسد النقص
املتامدي يف البنى التحتية والخدمات .وهكذا
فان بعلبك تأيت اىل الوطن بينام هناك الكثري
الكثري الذي يجب ان تقدمه الدولة".
اضاف" :احتفل لبنان بعيد االستقالل وهو
يواجه تحديات سياسية شديدة الحساسية،
سببها وضع املنطقة برمتها عىل خط نار
التهديدات االرسائيلية التي ال تتوقف ضد
لبنان ،واالرهاب الذي استثمر ادواته التدمريية
محاوال احراق وطننا واشعال الفتنة فيه لتدمري
كل قيمه الحضارية والروحية والثقافية .لكن
ما يجب ان نفخر به ،وقد شكل لنا عامل قوة
النتصارنا الحاسم كان وحدتنا الوطنية التي ما
فتئت تتوطد يوما بعد يوم ،وذلك عىل الرغم
من التحديات الخطرية .فكانت معركة تحرير
ارضنا من االرهاب ليعود لبنان سيدا حرا
مستقال يف وجه ارسائيل كام يف وجه االرهاب
وهام وجهان لعملة واحدة".
وقال" :لعيد االستقالل هذا العام قيمة مضافة
صنعها الجيش ببطولة استثنائية حررت حدودنا
الرشقية من االرهاب شهد لها العامل ،وبتنسيق
تام وكامل مع املؤسسات االمنية ،ما يجعل
اعتزاز اللبنانيني مبؤسساتهم وااللتفاف حولها
هو الخيار والقرار االسلم لبقاء لبنان مستقال
عزيزا بني دول العامل ،ولن يكون لبنان دولة ما
مل تقم الدولة بدورها ووظيفتها وواجباتها".

مبنيان بقاعا
بعد مركز امن عام اللبوة
خالل االحتفال الرسمي والشعبي الذي رافق افتتاح مركز امن عام اللبوة
االقليمي ،كان لـ"االمن العام" حديث مقتضب مع رئيسه النقيب عيل
شحادي الذي استهل كالمه" :نحو  20بلدة ضمن البقاع الشاميل كان
املقيمون فيها ،من ابنائها وسواهم من اللبنانيني واالجانب ،وعددهم
االجاميل يقارب نصف مليون نسمة ،يتكبدون املشقة ونفقات االنتقال
اىل بعلبك حيث اقرب مركز امن عام اليهم ،قاطعني بذلك مسافة ساعة
يف السيارة تقريبا بهدف انجاز معامالتهم .اعتبارا من  21ترشين الثاين
 ،2017تاريخ افتتاح مركز امن عام اللبوة االقليمي ،اصبحت مشقاتهم
تلك من املايض .تجدر االشارة اىل انه يف سياق خطة التطوير التي تشهدها
املديرية العامة لالمن العام عىل مساحة كل املحافظات اللبنانية ،سيشهد
البقاع ايضا خالل الشهرين املقبلني تدشينا ملبنيني جديدين تم تشييدهام
ويجري العمل حاليا عىل تجهيزهام".
■ ما هو النطاق االداري والجغرايف لعمل مركز امن عام اللبوة االقليمي؟
□ نطاقه يشمل  20بلدة وقرية جميعها ضمن البقاع الشاميل ،هي :اللبوة
 حلبتا  -صبوبا  -العني  -وادي فعرا  -الفاكهة  -القاع  -النبي عثامن -النقرة  -الحرفوش  -حربتا  -زبود  -عرسال ـ مقراق  -الجديدة  -رأس
بعلبك  -جبولة  -التوفيقية  -قليلة  -الجبانية.

رئيس مركز امن عام اللبوة االقليمي النقيب عيل شحادي.

الوسطية تقريبا بالنسبة اىل البلدات التابعة له اداريا .مقره محاذ
للطريق العام ومتاح الدخول يف اتجاهه عرب طريقني رئيسيني ،ما يسهل
عملية الوصول اليه ومغادرته .مساحته االجاملية تقارب  500مرت مربع،
موزعة بني مبناه الذي يتألف من  15غرفة ومنتفعاتها ،وبني ساحة
عند مدخله ،قسم منها مسقوف يقي الناس حرارة الشمس وامطار
الشتاء يف اثناء انتظارهم السيارات التي تقلهم ،وقسم اخر مخصص
لركن االليات العسكرية .هو مجهز بكل وسائل التدفئة والتربيد ،وكذلك
مكاتبه باحدث التجهيزات اللوجستية واجهزة الكومبيوتر وبرامج
العمل الحديثة .كام انه مجهز باربع معدات النجاز جوازات السفر
اللبنانية البيومرتية ،واالقامات البيومرتية .اما صالة االستقبال الكربى
فمجهزة ،كام كل مكاتبه ،مبقاعد اسرتاحة للمواطنني املنتظرين تقديم
او تسلم معامالتهم .يضم املركز  15كونتوارا مخصصة الستقبال
معامالت املواطنني.

■ ملن يتبع اداريا املركز ،وما ابرز املسؤوليات واملهامت امللقاة عىل عاتقه؟
□ اداريا يتبع دائرة امن عام البقاع الثانية املتمركزة يف بعلبك .اما يف ما
خص مسؤولياته ومهامته ،فهو اسوة بكل املراكز االقليمية يعنى ضمن
النطاق االداري التابع له بكل االعامل واملهامت ،االدارية واالمنية ،التي ■ كيف تصف انطباع الناس وتفاعلهم مع هذا الحدث؟
□ نشعر ،ضباطا ورتباء وافرادا ،باننا بني اهلنا .ان ما شهدته اليوم كل
توليها القوانني واالنظمة النافذة للمديرية العامة لالمن العام.
بلدات البقاع من استقبال رسمي وشعبي حاشد للواء ابراهيم يشكل
اصدق وصف ملدى تفاعل الناس مع افتتاح املركز ومدى املحبة الكبرية
■ ماذا بالنسبة اىل مواصفات مبنى املركز؟
□ يتميز املركز الذي ساهم اتحاد بلديات شامل بعلبك وبلدية اللبوة التي يكنونها للواء ابراهيم ،صاحب االنجازات الوطنية االستثنائية والعابرة
وغريهم يف تأمني مبناه وتجهيزاته مشكورين ،بوجوده يف منطقة اللبوة للطوائف ،ورجل االمناء املتوازن.

تقديم املعامالت.

التدقيق فيها.
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تحقيق
كمنت اهمية اعادة افتتاح مركز
امن عام القاع الذي كان يبعد عرشة
كيلومرتات عن االرايض اللبنانية يف
موقعه الجيو ـ سيايس ،يف آخر بلدة
لبنانية عىل خط بعلبك  -حمص

اللواء عباس ابراهيم لدى وصوله اىل مكان االحتفال.

مع إعادة افتتاح مركز أمن عام القاع الحدودي

اللواء إبراهيم :نحن هنا لتثبيت حدودنا بالجهد والتضحية

دشن املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم اعادة افتتاح مركز امن عام القاع
الحدودي يف حضور النواب نوار الساحيل
ومروان فارس وعيل املقداد وكامل الرفاعي
ورئيس املجلس االعىل اللبناين  -السوري نرصي
الخوري واملدير العام للجامرك بدري ضاهرو
محافظ بعلبك بشري خرض وقامئقام الهرمل
طالل قطايا ،اىل رؤساء بلديات واعضاء مجالس
بلدية ومخاتري وشخصيات.
بعد النشيد الوطني ونشيد االمن العام ،القى
النائب فارس كلمة رحب فيها باملشاركني يف
االحتفال ،ونوه بدور اللواء ابراهيم الذي "قدم
للبنان الكثري الكثري يف مجاالت شتى ،ووفر
للمؤسسة التي يرئسها دعام كبريا فاضحت
املعرب اىل الحرية ،حرية املخطوفني واملسجونني
عن غري وجه حق ،وجعل من املديرية مؤسسة
مهمة يف تاريخ لبنان الحديث ،الجميع يف لبنان
يرون ويعرفون ذلك".
والقى املدير العام للجامرك كلمة نوه فيها
باالهمية االقتصادية واالجتامعية للمعرب،
وشكر للواء ابراهيم جهوده يف فتح املعرب
"برسعة قياسية بعيدا من الروتني االداري".
ثم تحدث راعي االحتفال اللواء ابراهيم،
فاستهل كلمته متوجها اىل اهايل املنطقة وقال:
"للقاع ،االرض السهلة املطمئنة التي صنعت
تاريخا من الصمود ،للقاع البلدة التي افرجت
عنها الجبال عىل ما يقول االديب انيس فريحة،
لتكون شبيهة باسمها ،كرمية كاهلها ،البلدة
التي اخترصت كل حكايا القرى ،وبالرغم من
انها تنتظر االمناء منذ زمن ،ال تزال تتمسك
بالصمود والتضحية دفاعا عن لبنان واللبنانيني،
بعدما اضحى اسمها مقرونا مبعركة فجر الجرود

التي صاغت ملحمة وطنية جديدة من مالحم
لبنان العايت عىل املعتدين ،لتتميز ايضا وايضا
بالتمسك بلبنان العيش الواحد ،لكم منا يا اهل
القاع والجوار كل الحب والعهد بالوفاء".
اضاف" :احتفالنا بتدشني املبنى الجديد ملركز
امن عام القاع الحدودي ،الذي تقرر انشاؤه
مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم  7الصادر يف
 ،2012/3/28يكتسب اهمية كبرية يف ظروف
استثنائية دقيقة .نحن هنا لنثبت حدود وطننا
بالجهد والتضحية ،فيام مصائر دول عدة باتت
اسرية االرهاب العابر للحدود واملناكفات
الدولية ومصالحها التي ال تقيم اعتبارا لحق
الشعوب او حرية انسانها او تقرير مصريها،
واعني هنا:
اوال :ما حصل قبل اسبوع يف شأن مدينة
القدس ،واسطة عقد عروبتنا وفضائها الذي

متكلام.

نتلو فيه قداديسنا وصلواتنا .عىل وقع استمرار
العدو االرسائييل يف اطالق تهديداته ،يتسرت
امام املجتمع الدويل بالدميوقراطية وحقوق
االنسان ،غري آبه بقرارات االمم املتحدة وال
بعودة الفلسطينيني اىل ارضهم.
ثانيا :االرهاب الذي تكرست امواجه عىل
حدودنا والذي تتناغم اهدافه مع اطامع
العدو االرسائييل وخروقاته شبه اليومية للقرار
."1701
وقال" :ان اهمية املعرب الحدودي الذي كان
يبعد عرشة كيلومرتات من هنا داخل االرايض
اللبنانية ،تكمن يف موقعه الجيو  -سيايس.
فبلدة القاع مالصقة للحدود السورية ،هي
آخر بلدة لبنانية عىل خط بعلبك  -حمص،
وبهذا املعنى شكلت ممرا وبوابة عبور عىل
مدى التاريخ".

اضاف" :اليوم ،بعد اقفال قرسي للمركز السابق
نتيجة العمل االرهايب الذي تعرضت له املنطقة
بارسها ،نحتفل واياكم بافتتاح هذا املعرب
ونعلن امامكم استئناف العمل فيه ،مجهزا
بالعديد والعتاد ليكون اوال محطة امن وامان
الهل القاع واللبنانيني ،ويضمن ثانيا للوافدين
من لبنان واليه حرية االنتقال مبا تفرضه
القوانني واالجراءات واالتفاقات ،وان تعود
ثالثا بلدة القاع ومشاريعها كام كانتا ،قبل ان
تتخذ الهجمة االرهابية الرببرية عليهام ،وعىل
املنطقة ،طابعا فائق الخطورة منذ ارتسمت
خطوط املواجهة اللبنانية مع تداعيات الحرب
السورية ،بحيث يتمكن اهل القاع وجوارها
من صون امالكهم واستثامر اراضيهم من دون
معوقات او صعوبات".
ورأى "ان وجود هذا املركز يف هذه البقعة
العزيزة عىل قلوبنا وانطالق العمل فيه،
بالتعاون مع باقي االجهزة االمنية ،كل
بحسب صالحياته ومهامته كام يف كل النقاط
الحدودية ،يشكل ركيزة اساسية من دعائم
السيادة الوطنية ،مع االلتزام التام باملواثيق
واالتفاقات الدولية والقوانني املحلية لجهة
احرتام حقوق االنسان من دون تفرقة
او متييز ،الننا نرى ان قوة الوطن هي يف
فعالية ابنائه ودورهم ومتسكهم بسلمهم
االهيل ،وعيشهم املشرتك عىل مساحة
الجغرافيا اللبنانية ويف بالد االنتشار .صالبة
الدولة ومؤسساتها هي يف انتظام سلطاتها
الدستورية والترشيعية والتنفيذية ،وتطبيق
القانون ،والتزام الشفافية ومحاربة الفساد.
ودرء الخطر هو يف تعزيز صمود الجيش
واالجهزة االمنية واستقاللية القضاء".
وختم متوجها بالشكر لكل من ساهم وساعد
يف تشييد املبنى الجديد "كام اعدكم مهام
كانت الصعوبات سنبقى كام عاهدنا اللبنانيني،
ملتزمني تطبيق شعارنا التضحية والخدمة
يف سبيل الوطن واالنسان فيه تحت سلطة
القانون ،وكلنا امل يف عهد يضع نصب عينيه
رفاهية شعبه وازدهاره ،وينقل لبنان من
محطة االمان اىل واحة السالم".
يف نهاية الحفل ازاح اللواء ابراهيم الستارة
عن اللوحة التذكارية ،معلنا انطالق العمل
عىل املعرب.

يزيح الستارة عن اللوحة التذكارية.

يتفقد عمل مركز امن عام القاع.

مدخل املعرب.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2017/11/15لغاية 2017/12/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اردني
الماني
بريطاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
بينية
تركي
توغولي
تونسي
جزائر
ساحل العاج
سعودية

103
258
2
1
1
157
4
3
3
2
3
1
2
1

سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني سلطة
فلسطيني الجىء
فلسطيني مصري
فيليبيني
قيد الدرس

15
1481
18
11
1
4
1
24
9
1
61
1
39
3

كاميرون
كندي
كيرغيزية
كيني
مدغشقر
مصري
مكتوم القيد
نيبالي
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

11
1
1
5
2
87
15
2
7
26
1

2368

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2017/11/15لغاية  2017/12/15ضمنا
حركة تنقل لبنانيون عرب
219192 235204
دخول
223146 217673
مغادرة
442338 452877
املجموع

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

لبناني
اثيوبي
اردني
الماني
اميركي
بريطاني
بنغالدش
بوركينا فاسو
بينية
تركي
توغولي
تونسي
جزائر

106
254
5
1
1
1
114
2
3
2
2
1
1

ساحل العاج
سعودية
سوداني
سوري
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غاني
فلسطيني
فلسطيني  -سوري
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني سلطة
فلسطيني الجىء

4
1
15
1481
14
13
1
4
1
25
7
1
66

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

43
3
10
1
1
6
2
57
15
2
4
17

2287

534348 79952
520006 79187
1054354 159139

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2017/11/15و2017/12/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

5

سوريا

8

السودان
المغرب

23
1

مصر

383

المجموع

427

تونس

7

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2017/11/16لغاية 2017/12/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2017/11/15لغاية 2017/12/15
العدد

اجانب املجموع

الدولة
اثيوبيا
اريتريا
اسبانيا
السنغال
الصين الشعبية
المانيا
النمسا
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اليونان
اوزباكستان
اوكرانيا
ايرلندا
ايطاليا
االكوادور
باكستان
بريطانيا
بلجيكا

العدد

7889
1
1
8
4
6
1
35
4
1
18
156
2
6
1
3
1
1

الدولة
بلغاريا
بنغالدش
بنين
بوركينا فاسو
بيالروسيا
تايلندا
توغو
جمهورية سلوفينيا
الدومينيك
روسيا
رومانيا
زامبيا
سويسرا
سري النكا
غامبيا
غانا
فرنسا
فنزويال

العدد

1
876
34
10
44
1
28
1
2
53
2
1
1
76
10
55
6
2

الدولة

العدد

الفيليبين
كازاخستان
الكاميرون
كرواتيا
كندا
كولومبيا
كونغو
كيرغيز
كينيا
ليتوانيا
مالي
مولدوف
نيبال
نيجيريا
هولندا

456
20
19
1
2
1
1
11
17
1
2
25
8
16
1

المجموع

9922
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المزورة
الوثائق
ّ

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية :ترشين الثاين 2017
جدول اجاميل ّ
مطار
سوريا

جوازات

اقامات

17

تأشريات

اختام

هويات

مختلف

مجموع

3

8

16

2

46

لبنان
فنزويال

6

1

4

5

ايطاليا
تركيا
املغرب

5

3
2

2

2

1

2

العراق
جنوب افريقيا

3

3

1
1

1

املانيا

6
10

2

1

ليبيا
اليونان

1

6

2

1

2

1

2

السويد

1

1

بلغاريا

1

1

فرنسا

1

1

اسبانيا

1

1

الكويت

1

1

بلجيكا
االردن
الواليات املتحدة

املجموع

1

1
1
33

7

18

9

22

3

رسامن بيانيان بالوثائق املز ّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية :ترشين الثاين 2017
نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات:
ترشين الثاين 2017

رسم بياين بعدد الوثائق املز ّورة
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع
الوثائق املزورة
الدوائر واملراكز الحدودية
ترشين الثاين 2017

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي :ترشين الثاين 2017

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها :ترشين الثاين 2017

1
1
1
92

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة :ترشين الثاين 2017

الدوائر واملراكز الحدودية
ترشين الثاين 2017

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

عدد املسافرين
595227
371744
76050
68682
26645
2127
854
1141915

حاملو وثائق مز ّورة
54
13
0
0
0
4
0
71

نسبة حاميل الوثائق املزورة مقارنة باملسافرين
9.07/100000
3.49/100000
0
0
0
188/100000
0
5.43/100000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

لغة

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com

شرح الف ّية ابن مالك

القواعديةالعرب ّية
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ّ
شرح ألفية ابن مالك في القواعد العرب

شرح ألفّية ابن مالك
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

الجنرال ويغان في بكركي
يف املكتبات الخاصة والعامة ،والسيام القدمية منها ،مؤلفات نفيسة وضعها
مسافرون ،ورحالة ،وعلامء ،واثريون اجانب ضمنوها بحوثا ،وتحقيقات،
وتدقيقات علمية وادبية وتاريخية واثرية ذات قيمة .بعض هذه الكتب ُترجم
اىل العربية كامال او جزئيا و ُنرش ،بينام بقي البعض االخر من دون ترجمة رغم
ما يحتويه من الفوائد ،ومن االخبار التي تستطاب معرفتها والتبرص بها .ومن
املؤسف ان تصبح هذه الكتب نادرة وغري معروفة لدى كثريين يف بالدنا
بحوث هؤالء العلامء االجانب الذين ا ّموا
بالدنا يف ازمنة مختلفة واحوال معينة ،مل تكن
مثرة مرور عابر ،ونقل مسموعات واقاويل
ومفرتضات وصلت اليهم فتبنوها وط ّعموها
باستنتاجاتهم واهدافهم السياسية وميولهم

الجرنال ماكسيم ويغان.

العقائدية كام يظن البعض ،بل هي ،بكل
تأكيد ،حصيلة دروس اضافية وفحوص دقيقة
قاموا بها بجد ونشاط ومعرفة خدمة للعلم
والتاريخ والحقيقة.
من غرائب املفارقات ان الذين يرتابون
مبندرجاتها ووقائعها هم السباقون اىل
االستشهاد بها ،واستعارة مقتطفات منها،
تدعيام لكتاباتهم وتعزيزا الرائهم .املؤلفون
الذين نعنيهم غالبتهم من الكتّاب ،لكن مثة
مؤلفني من الحكام العسكريني واملدنيني الكبار
الذين اداروا مقدرات بالدنا زمن االنتداب
ووضعوا مذكراتهم بانفسهم او فوضوا اىل
غريهم كتابتها بعد تزويدهم االخبار والوثائق
املحلية والعامة ،فصدرت كتبا غري مرتجمة يف
علمنا ،ومنهم املفوضون السامون:
 الجرنال ويغان ،املفوض السامي الثالث،وعنوان كتابه االول" :عودة اىل الخدمة"،
 ،1950والثاين "رساب وحقيقة" ،1957 ،وهام
من اصدارات دار النرش "فالماريون".
 الجرنال رساي ،وعنوان كتابه "صمت الجرنالرساي" ،حققه بول كوبلوتز.1930 ،
 املسيو غربيال بيو ،واسم كتابه "سنتان يفالرشق 1939 :ـ  ،" 1940صدر عن دار النرش
"هاشيت".
 الجرنال دنز ،واسم الكتاب "الجرنال دنز،باريس  1940ـ سوريا  ،"1941حققه اندريه

الفارج ،وهو عن مسرية هذا القائد ،قدم له
الجرنال ويغان.
وهذه الكتب من محتويات مكتبتنا.
استقى هؤالء الحكام االدباء عنارص مؤلفاتهم
من اختباراتهم الشخصية ،ومن املصادر
واملراجع املوثوق بها ،ومن االطالع عىل
الوثائق واملستندات ،ومن زيارة االماكن
االثرية والتاريخية ،ومن تعمقهم يف الدروس
عرب الوسائل الرسمية والخاصة املوضوعة يف
ترصفهم ،ومبا لهم من سلطة وقدرة ،فجاءت
كتاباتهم غاية يف املعرفة والدقة والصدق.
نتناول يف ما يأيت جانبا من كتاب الجرنال
ماكسيم ويغان "رساب وحقيقة".
قال ويغان" :اعلمني املسيو بوانكاريه ان
مجلس الوزراء قرر تعييني مفوضا ساميا يف
بريوت بدال من الجرنال غورو الذي شغل هذا
املنصب طوال اربع سنوات .وكانت الحكومة
قد فكرت اوال يف تعيني شخص مدين خلفا
له ،لكن احتامالت الحرب التي كانت ال
تزال قامئة مع تركيا حملتها عىل ان تبقي يف
الرشق رجال عسكريا مفوضا ساميا وقائدا اعىل
لجيش الرشق ،لذا وقع اختيارها عيل باالتفاق
مع املارشال فوش ،وكان بوانكاريه ينتظر
قبويل هذا العرض لينرش التعيني يف الجريدة
الرسمية".
يف  9ايار  1923وصل الجرنال ويغان اىل
بريوت ونزل يف قرص الصنوبر ،واتخذ من
الرسايا الكبرية مركزا له ،وتع ّرف اىل معاونيه
وكبار املوظفني فرنسيني ووطنيني ،وانرصف اىل
تنظيم االعامل.
وحدّث ويغان يف احد فصول كتابه فقال:
"العمل الذي قام به الجرنال غورو بانشائه
لبنان الكبري احيا الوالية القدمية (املترصفية)
جسام وروحا ،وتزويد لبنان الكبري سكانا

وموارد جديدة امن له وجودا ممكنا كدولة
مستقلة .هذا التكبري رفع عدد السكان
اىل نحو  700,000نسمة ،وهو ميثل عددا
متوازيا بني املسيحيني واملسلمني .وكان من
جراء هذا االنشاء املوافق للحياة االقتصادية
للدولة الجديدة تعديل املشكلة السياسية.
اذ مل تبقَ السلطة من نصيب املسيحيني
وحدهم ،بل صار اىل تنظيمها بحيث تشرتك
فيها الطائفتان بصورة عادلة ُتبعد اللجوء اىل
العنف .فاملسيحيون كانوا يعتربون ان الوقت
قد حان ليصري اىل انصافهم باستعامل عملة
االستخفاف والرضر والقسوة التي دُفعت
لهم زمن السيطرة العثامنية .ومل يكن مفهوم
املسلمني طبعا عىل هذا الشكل ،النهم حرصوا
عىل ان يتمتعوا ،انصافا لهم ،بكامل الحقوق
السياسية التي تضمنها لهم املساواة العددية
نفيا لالحقاد والخصومات .هذا عمل تهدئة
كانت الوصاية الفرنسية تتشبث بتحقيقه عرب
سلطة حازمة وعطوفة وعدالة متساوية بني
الجميع .كان ممثلو فرنسا ،يف تقيدهم بهذه
املبادئ ،يعملون يف االن نفسه يف االتجاه الذي
ترسمه لهم انبل التقاليد وااللتزامات ،بوصف
بالدهم دولة مسيحية كربى .مل يكن عبثا ،من
اجل الحكم عىل ذلك ،ان يصري اىل معرفة
اوسع لهذين العنرصين اللذين يتألف منهام
السكان اللبنانيون .فاملسيحيون منقسمون اىل
عدد كبري من الطوائف ،ونتكلم عن اهمها:
ثالث منها متحدة مع روما :املوارنة ،والروم
الكاثوليك ،والرسيان الكاثوليك .والروم
االرثوذكس يؤلفون طائفة كبرية العدد.
بعددهم ونفوذهم يشغل املوارنة الصف
االول .مثة صداقة قدمية تجمع ما بني "االمة"
املارونية وفرنسا التي ارسعت اىل تلبية طلب
اوروبا عام  1860بحامية املوارنة .عام 1919
قدم البطريرك املاروين اىل باريس ليطلب اىل
مؤمتر الصلح ان يعهد اىل فرنسا يف الوصاية
عىل لبنان.
البطريرك املونسنيور الحويك يتمتع يف الجبل

شارع ويغان يف بريوت.

قرص الصنوبر.

اللبناين مبقام وسلطة شخصية كبريين ،دل
عليهام االستقبال اململوء عطفا واحرتاما الذي
وفره له املسيو بوانكاريه واملسيو كليمنصو.
للبطريرك مقران .املركز الشتوي يرشف عىل
جون جونيه ،واالخر مركزه يف ملء الجبل عىل

حافة منحدر نهر قاديشا ،غري بعيد من غابة
االرز املشهورة التي هي مقدس لبنان وحرمه.
بوصفه رئيسا سياسيا ودينيا فهو يعيش
عيشة اقطاعي كبري .يف ايام االعياد ،او عند
زيارة احدى الشخصيات الكبرية ،يفتح
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صفحات من لبنان

البطريرك
الياس الحويك.

القرص البطريريك ابوابه لجمهور املؤمنني
الذين يسارعون دوما اىل االحاطة برئيسهم
الروحي .تتواىل عىل مائدته وجبات الطعام،
ويتقدم اليها اشخاص من عامة الشعب.
هناك عىل االخص يف الدميان ،املركز الصيفي،
يجب رؤية البطريرك يف املقر القديم الذي
مل تتغري هيئته عىل مدى القرون ،ويف هذا
الحصن الذي تحميه ،عند االقتضاء ،املعوقات
الطبيعية وارتفاعه عن البحر ،والسيام صدور
الجبليني ،يقيم البطريرك يف كريس سلطته
الروحية والزمنية.

تأثرت املحافل املاسونية عندما قلت للبطريرك
الحويك" :ان تسلمي مقاليد وظيفتي يف لبنان
بقي ناقصا حتى اليوم الذي متكنت فيه من
املجيء لتحيتكم يف الدميان" .لقد عربت يف
ذلك ،بسالمة نية ،عن حقيقة اساسية .يعاون
البطريرك املاروين عدد من االساقفة يتميز
بينهم املونسنيور عبدالله الخوري النائب
العام ،وهو تلميذ قديم للمعهد االكلريييك
يف باريس .يف ايام االحتفاالت يزيد حضور
جميع االساقفة الذين مراكزهم غري بعيدة يف
روعة االستقبال.

يف يوم الزيارة استقبل املفوض السامي ،عند
النائب العام ،فاجتاز
ترجله من السيارة،
ُ
دارا صغرية عند منتهاها سلم وسيعة تؤدي
اىل مقاصري البطريرك ،ويف اعىل هذه السلم
وقف غبطته يحيط به االساقفة ورؤساء
االساقفة ،فتألف من الجميع موكب تابع
سريه حتى دخل بهو االستقبال الوسيع حيث
جلس البطريرك وضيفه يف صدر املكان واحتل
الحارضون املقاعد املرصوفة عىل دائر البهو،
وبعد الطواف بفناجني القهوة التقليدية بدأت
املحادثة .عندما يتجاوز االمر االشياء االحتفالية
اىل املسائل الرسمية فاملراسم ُت َخفض .اذا اراد
البطريرك ،الذي يجيد الفرنسية ،اجراء محادثة
"خاصة" فانه يقود محدثه اىل الغرفة املجاورة.
نوعية االساقفة املوارنة االتني من االديار تزداد
رفعة بوجود عدد منهم خريج املعهد االكلريييك
يف سان سولبيس ،كام ان بعضهم امىض ايضا
سنوات عدة يف روما .اما االكلريوس العلامين
فيبدو غالبا غري ُم َعد اعدادا كافيا لوظيفته
الكهنوتية ،اذ ليس يف استطاعة التدريب
القصري االمد الذي يجري يف الديورة ان يقوم
مقام االعداد املتمهل والعميق الذي يتوافر
يف املعهد االكلريييك .تاليا فان هذا االكلريوس
الذي يتمتع بنفوذ كبري نظرا اىل ورع االهلني،
ال يقيم الدليل عىل روحانية جد عالية .يصعب
عىل البطريرك و ُمجالسيه ان يفهموا كيف ان
مجيء الفرنسيني مل يحقق ما لهم من ثأرات
اتية من املايض ،ويعتربون كل عمل منصف
نحو خصومهم مظلمة لهم ،وبديهي ان العدالة
الفرنسية ال تكمن يف مثل ذلك".
تواصلت الزيارات بني املفوض السامي
والبطريرك تسودها عالقات كانت ،رغم
مظاهرها الودية ،غري حميمة الختالف االراء
واالهداف والنيات.
يف  29ترشين الثاين  1924نقلت الحكومة
الفرنسية الجرنال ويغان من مركزه يف الرشق
اىل رئاسة مركز الدروس العسكرية العالية،
بعد ميض نحو سنة ونصف سنة عىل وجوده
يف بالدنا ،وحل محله الجرنال رساي ،فجاء
ويغان اىل بكريك مودعا البطريرك.
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بأقالمهم

بقلم
نبيه البرجي

*

أزمة الشرق األوسط
ولدت مع األزل وتموت مع االزل
لتفجر ما يف صدرها من عشق ،ومن
كام لو انها كانت تبحث عني ّ
كراهية ،لهرني كيسنجر.
بالصدفة جلست اىل جانبي يف مطار اثينا .لفتني اسمها عىل الحقيبة
"ايلينا كيسنجر" .سألتها اذا كانت ّ
متت بالقرىب اىل وزير الخارجية
االمريكية السابق .اجابت" :هرني ابن عمي .ارتحلنا سوية من املانيا".
فلسفته الديبلوماسية ،باالضافة اىل الحقيبة والدبابة ،اي السيناريو
الذي تتقاطع فيه االيدي الحديدية والقفازات الحريرية ،هي
"الخطوة خطوة" .شخصيا تابعته خطوة خطوة.
نرجيس الالمعقول .اطروحته للدكتوراه كانت حول نجم مؤمتر
فيينا عام  1815املستشار النمساوي كليمنت ميرتنيخ .حني وصفوه
مبيرتنيخ القرن العرشين ،ع ّلق بعصبية" :بل ميرتنيخ هو كيسنجر
القرن التاسع عرش".
يف ذلك الوقت الوجيز ،كان عيل ان االحق ايلينا باالسئلة .هي كانت
تعمل "مساعدة" يف معهد واشنطن للرشق االدىن .املثري ان تبدأ
حديثها عن نرجسية "هرني"" :مل يكن يعشق سوى نفسه .وكان يكره
امريكا الن الدستور مينع وصوله اىل البيت االبيض" .
الذي غادر املانيا وال يزال فتى ،كان يبدو يف بعض اللحظات كام لو
انه مفتون بادولف هتلر .رمبا لوجود شبه ما بني الشخصيتني .
وصفت االثنني بـ"الظاهرتني الفرويديتني" الحافلتني بالعقد .هو
من اطلق نظرية "االلتباس الخالق" .رمبا انطالقا من تشكيله
"الجيولوجي" امللتبس .
ّ
كان يحبها حني كانا يف سن املراهقة" :مراوغ ،وينظر ايل احيانا عىل
انني غبية ،مع انني كنت اتفوق عليه يف الدراسة .حني احبني كان
يصفني بالبطة البيضاء ،وحني ازداد وزين قال يل ان قلبه ال يتسع
لبقرة".
بلهجة صاعقة قالت" :كام لو ان سيغموند فرويد نيس حذاءه يف
رأسه .كوكتيل من الشخصيات .اللقاءات استمرت .امامي كان يجاهر
برأيه من دون مواربة .قال انه قاد ريتشارد نيكسون باذنيه اىل

الصني .بدأ الرئيس مشدوها امام ماوتيس تونغ كام لو انه يشاهد
التنني فعال".
وقال" :ال ادري كيف ينتخب االمريكيون مثل تلك الديناصورات
الضاحكة".
الغريب انه كان يتوقع اغتيال انور السادات .حني رقصت نجوى
فؤاد امامه قال يل انه تخيل "سالومي تؤدي رقصة املناديل السبعة
بالصينية التي عليها رأس يوحنا املعمدان .بدت الفنانة املرصية كأنها
ترقص وعىل الصينية رأس انور السادات".
اضافت" :هرني الذي كان عبقريا يف مامرسة الفالس الديبلومايس،
كان يبدو يف بعض االوقات وحيدا ويائسا .كان يعترب ان ال احد يفهم
عليه يف هذا العامل".
عن ازمة الرشق االوسط رأى ان هذه االزمة "ولدت مع االزل ومتوت
مع االزل" .كان يعتقد انه ،كيهودي ،االكرث براعة يف "خلع املالبس
الداخلية لالزمة" .هكذا كان تعبريه .كان واثقا من انه الوحيد القادر
عىل عقد الصلح بني نصف املطلق والنصف االخر.
بعدما ابتعد عن املنصب بقي موجودا داخل جدران وزارة الخارجية.
الوزراء الذين تعاقبوا مل يكونوا يطيقون حتى ذكر اسمه ،لكنهم كانوا
يوعزون اىل مساعديهم االتصال به واستشارته يف بعض املسائل
الديبلوماسية او االسرتاتيجية الحساسة واملعقدة .
التبي ما اذا كانت ايلينا تعشق ابن عمها
من خالل حديثها ،مل اكن ّ
او تكرهه .قالت يل" :لو كان هرني يف البيت االبيض الغتسل الرشق
االوسط من الدم والرماد".
رمبا بات اشد هوال.
هرني كيسنجر يف الرابعة والتسعني .دونالد ترامب التقاه اكرث من
مرة .لعله قال له اياك ان تدع اي قدم ،غري القدم االمريكية ،تطأ
الرشق االوسط.
* كاتب صحايف

ضيف العدد

بقلم الدكتور
*
نسيب غبريل

توقّ عات نسبة النمو في العام 2018
من املبكر توقع نسبة النمو يف العام  ،2018اذ ان مثة عوامل عدة سيكون
لها واقع عىل الحركة االقتصادية يف السنة الجديدة.
اوال ،سيكون وضع القدرة الرشائية للمواطن واالرس اللبنانية العامل االهم
للدورة االقتصادية عام  .2018اذ ان مصدر  %87من النفقات يف االقتصاد
الوطني هو االرس اللبنانية .لكن القدرة الرشائية لهذه االرس ترزح تحت
ارتفاع نسبة التضخم ،وارتفاع الرضائب عىل االستهالك والدخل واالرباح،
باالضافة اىل وضع عدم اليقني السائد حيال فرص العمل واالستقرار
الوظيفي .هذه العوامل تظهر يف استطالع بنك بيبلوس الشهري عن ثقة
املستهلك يف لبنان ،اذ ان اخر النتائج تعكس الشك السائد لدى االرس
اللبنانية ،حيث ان  %10,9فقط من اللبنانيني الذين شملهم مسح الفصل
الثالث من عام  2017توقعوا ان تتحسن اوضاعهم املالية يف االشهر الستة
املقبلة ،بينام اعترب  %66,6منهم ان اوضاعهم ستتدهور ،واعتقد %20,2
ان هذه االوضاع ستبقى عىل حالها .كام توقع  %10فقط من اللبنانيني
الذين شملهم املسح خالل ايلول  2017ان تتحسن بيئة االعامل يف لبنان
يف االشهر الستة املقبلة ،يف حني توقع  %74من املواطنني املستطلعني ان
تتدهور بيئة االعامل يف لبنان يف الفرتة ذاتها.
وهذا يظهر جليا ان التداعيات السلبية الرتفاع الرضائب والرسوم ستق ّوض
اي اثر ايجايب مزعوم لالنفراج السيايس عىل االستهالك ،وتاليا عىل النشاط
االقتصادي.
ثانيا ،توقعات الحركة االقتصادية عام  2018ستكون مرتبطة مبنحى ثقة
املستهلك اللبناين واتجاهاته .وقد اثبت مؤرش بنك بيبلوس والجامعة
االمريكية يف بريوت لثقة املستهلك يف لبنان ،ان ثقة املستهلك تتأثر بشكل
اسايس بالتطورات السياسية واالمنية ،سواء كانت هذه التطورات ايجابية
او سلبية .لكن االرس اللبنانية تحتاج اىل ان ترى االنفراج السيايس يف
البالد ينعكس ترجمة عملية يف ارتفاع مستوى معيشتها وتحسن اوضاعها
االقتصادية واملالية من اجل ان تبقى ثقتها وتوقعاتها املستقبلية عند
مستويات مرتفعة .وهذا يعني عمليا تحسني تغذية الكهرباء ليتجنب
املواطن دفع فاتورتني للكهرباء ،وخفض كلفة االتصاالت وتحسني نوعيتها،
واعادة تأهيل شبكات الطرقات لحل ازمة السري الخانقة ولئال تستمر

رداءتها يف التسبب يف اعطال يف السيارات ،وخفض الفاتورة االستشفائية
والطبابة ،وتجنب ازمة نفايات جديدة ،وايجاد حل ملعضلة املياه ليتوقف
املواطن عن رشاء مياه الرشب ويتكلف فاتورتني للمياه.
لن يكرتث املواطن اللبناين بالوعود الرنانة التي يعرف جيدا انها مرتبطة
باالنتخابات النيابية املقبلة .ولن نرى اندفاعة يف ثقة املستهلك قبل
ان يلمس املواطن فعليا ،وليس يف الخطابات ،ارتفاع مستوى معيشته
وتحسن اوضاعه االقتصادية واملالية.
ثالثا ،صحيح ان ثقة املستهلك اللبناين تتأثر بشكل مبارش بالتطورات
السياسية واالمنية ،اكانت ايجابية او سلبية .لكن تحسن الوضع
السيايس هو احد رشوط تحسن حركة االقتصاد اللبناين ،وليس هو
الرشط الوحيد او حتى االسايس .اذ ان االعباء التشغيلية عىل كاهل
مؤسسات ورشكات القطاع الخاص هي العائق االسايس للنمو االقتصادي
يف لبنان ،وذلك بسبب تردي مستويات الخدمات العامة ،وترهل البنى
التحتية ،وصعوبة املعامالت يف الدوائر الرسمية وكلفتها .وهذا واضح
يف جميع املؤرشات العاملية التي تعنى مبناخ االستثامر وبيئة االعامل
وتنافسية االقتصاد.
صنف املنتدى االقتصادي العاملي ( )World Economic Forumلبنان
يف املرتبة  105بني  137بلدا ،ويف املرتبة  12بني  14بلدا عربيا ،عىل مؤرش
التنافسية العاملي يف مسح  .2018 - 2017عالوة عىل ذلك ،صنف البنك
الدويل ومؤسسة التمويل الدولية لبنان يف املرتبة  133بني  190بلدا يف
العامل ،ويف املرتبة  12بني  22دولة عربية ،يف ما يخص سهولة مامرسة
انشطة االعامل لعام  ،2018اي ان  %77من بلدان العامل لها اقتصاد اكرث
تنافسية من االقتصاد اللبناين ،و %70من هذه البلدان متلك بيئة اعامل
افضل من بيئة االعامل يف لبنان.
ما دام القطاع الخاص يرزح تحت هذه االعباء ،كام هو متوقع عام 2018
بغض النظر عن الوعود االنتخابية الطنانة ،لن يتمكن االقتصاد اللبناين من
النمو بنسبة مرتفعة.
* خبري اقتصادي
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تربية

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

ّ
مكي :اإلنطوائية عند الطفل انتحا ٌر بطيء
الكبت سببها وإعادة تأهيل األهل عالجها
تبدأ االنطوائية عند الطفل يف املراحل االوىل من عمره ،وتحديدا من احتضان امه
يف اثناء الرضاعة ،ليصبح االنفصال عنها صعبا عليه .االحساس بالخوف عنده من
عالمات االنطوائية نابع من هذا االنفصال ،وما تفسري عدم مشاركته يف االنشطة
املدرسية سوى رغبة يف العودة اىل حضنها
املرحلة االصعب التي يرافقها جنون الخوف
من اصابة الطفل باالنطوائية ،هي يف بلوغه
السادسة او السابعة من عمره ،الن التحضري
للبنية التحتية لالنطوائية قد بدأ منذ لحظة
والدته .ال يخفى ان اصابة الطفل بهذا
املرض تكشف عن اصابة االرسة نفسها به.
فاالنطوائية هي حال دفاع عن النفس يقوم
به الطفل كرد فعل عىل ترصف ازعجه او
اهامل اصابه ،ليكون مرضه هذا ،او التذرع
به ،للفت اهله اليه ،عله يجد اهتامما او
مكانا له.
االنطوائية اقرب اىل العدوانية لناحية السلوك
املتبع والنتيجة الواحدة يف الحالني ،تخترص
رفض االخر والسعي اىل الغائه من اجل ان
يبقى الشخص لوحده.
اسباب كثرية تقبع وراء هذا العامل السوداوي،
من ابرزها القمع والكبت والحرمان من
التعبري .واقع لن يدرك االهل فظاعته اال بعد
اكتشافهم اىل اي مدى اصبح ابنهم مسحوقا.
لهذه االسباب كلها يفرض العالج النفيس
للطفل االنطوايئ اعادة تأهيل اهله.
يف حواره مع "االمن العام" يتوقف نائب
رئيس املجلس العاملي للعالج النفيس ممثل
املرشق العريب الربوفسور عباس ميك عند بعد
اخر لهذه الظاهرة النفسية.
■ ما هي االنطوائية وكيف تبدأ عند الطفل؟
□ حينام ينغلق الطفل عىل نفسه وينسحب
من دائرة التفاعل مع االخر .االنطوائية
تعكس صعوبة ما يف االندماج واالكتساب
االجتامعيني يف مواجهة الصعوبات العملية
سواء كان ذلك مع البرش ام مع الحجر .يف علم

النفس التحلييل تأخذ االنطوائية بعدا آخر ال
يتطابق مع الرنجسية بشكل كيل ،لكن بشكل
جزيئ .الرنجسية كحال مرضية هي انغالق
عىل الذات وعدم تواصل اال معها .لذلك اقول
االنطوائية املبكرة عند الطفل قد تكون خطرة
يف حال وصلت اىل ما يسمى الرنجسية الثانية
التي تحدثت عنها .خطورة هذا الوضع هي
يف رغبة الطفل ،حني يكرب ،يف التواصل مع
اآلخر ليجد نفسه غري قادر عىل ذلك فينغلق
عىل نفسه ،ما يس ّبب له اسوأ حاالت التوتر
االنفعايل واالمراض النفسية .مرد ذلك اىل
عدم قدرته عىل مواجهة الناس والدنيا .يف
هذا املوضوع جانب مهم علينا التوقف عنده،
هو عالقة الطفل بأمه حيث عاش يف احشائها
مدة تسعة اشهر ،لتليها مرحلة الرضاعة التي
تحسس فيها اهمية عالقة الحضن ليواجه
صعوبة االنفصال عنها فانطوى عليها .يف
االنطوائية يشء من الخجل والرتدد والخوف.
لكل طفل خوفه بسبب انفصاله عن امه،
علام ان هذه املسألة متعلقة بطريقة ادارة
هذه العالقة من االهل ،ومن االم تحديدا ،يف
البداية ،عىل ان تتوالها االم واالب واالخوة
يف ما بعد ،واملدرسة واملجتمع يف مرحلة
الحقة .من الطبيعي ان يكون الطفل انطوائيا
يف مراحل عمره االوىل يف انتظار ان تتك َون
طباعه مع عملية االندماج االجتامعي.
■ هل انطوائية الطفل رد فعل عىل سلوك او
ترصف ازعجه؟
□ طبعا .يف العالج التحلييل النفيس نرتكز
عىل تفعيل قدرات الطفل ومهاراته يك يكون
منرشحا ومنفتحا ،يرغب يف التواصل مع الغري

عىل املستوى االجتامعي بهدف بناء عالقات
مع محيطه .عندما ال يسمح له االهل بالتعبري
عن مهاراته التي نعمل عىل تفعيلها يف عالجنا
له ،سيقدم عىل رد فعل من خالل انطوائيته.
االصابة بهذا املرض تحمل مؤرشا يكشف عن
اصابة االرسة نفسها به ،الن االرسة املنطوية
عىل نفسها تنتج اطفاال انطوائيني .هناك منوذج
عام اقوله تخترصه االقليات والعنرصيات لدى
الشعوب ،والغيتوات التي تنطوي عىل ذاتها
اىل درجة تعلقها بداخل كيانها ال بخارجه ،فال
اختالط مع شعوب اخرى ،النه من الناحية
العملية وعىل املستوى السوسيولوجي يسعى
االنطوايئ اىل ان يكون دامئا ضمن الطائفة
او الجامعة .الطفل هو عنرص من العنارص
التي تنطوي عىل ذاتها ،علام انه قد ال يكون
انطوائيا بقدر ما يكون ،يف اعامقه ،عدوانيا من
ناحية السلوك املتبع يف الحالني والذي يهدف
اىل الغاء اآلخر من اجل ان يبقى الشخص
لوحده .من هذه الزاوية نعترب االنطوائية
شكال من اشكال العدوانية .اما ما هو معروف
بالعدوانية املفرطة عند الطفل ،فليس سوى
تعبري عن رغبته يف عدم تقبل االخر .لذلك
اقول هناك وجهان لالنطوائية.
■ هل الكبت والخوف من التعبري عن املشاعر
يؤديان اىل انطوائية الطفل؟
□ الكبت مينع الطفل من التعبري عن
احاسيسه ،وعندما تقمع املشاعر يصبح
الكبت شبيها بالقمع الذايت .لالنطوائية آلية
مرتكزة عىل اضلع ثالثة :اوال تنطلق من
الخارج اىل الداخل ،اي من املجتمع اىل االرسة.
ثانيا حني يقمع االهل اطفالهم يكون ذلك
عرب املجتمع ،اي بوحي من القيم السائدة
فيه لتكون نتيجة هذا الكبت استجابة نفسية
من الطفل خوفا من عقاب اهله له ،فيقرر
الصمت واالنسحاب .ثالثا الصد ،وهذه الحال
توصل الطفل اىل اقىس االنهيارات العصبية

الجنس كمرحلة اخرية من مراحل النمو.
يشدد فرويد ،هنا ،عىل رضورة تع ّرف
االطفال اىل اجسادهم يك يعيش الطفل
مرحلة النمو كاملة .يف حال منع من ذلك
سيتعرف اىل جسده يف عامله االنطوايئ .يف
هذا املجال كان ملدارسنا دور مهم يف شأن
الثقافة والرتبية االيجابية والجنسية من
اجل ان تتواىل مراحل النمو لدى االطفال
بشكلها الطبيعي.
■ للطفل االنطوايئ عامله الخاص ،فهل ينمي
نفسه بنفسه ضمن هذا العامل؟
□ الصحيح هو انه يفكك نفسه بنفسه
ويدمرها ،لذلك ال يستطيع ان ينميها.
االنطوائية انتحار بطيء.
نائب رئيس املجلس العاملي للعالج النفيس ممثل املرشق العريب الربوفسور عباس ميك.

كونها قمة الكبت االجتامعي والعاطفي .رغم
ذلك ال يدرك االهل فظاعة قمعهم وكبتهم
الوالدهم اال بعد اكتشافهم اىل اي مدى اصبح
ابنهم مسحوقا من هذا القمع والكبت ،بشكل
يعيده اىل حضن االم واىل سلطة االب القايس
الذي عاىن من قساوة والده ،كأن يف االمر ثأرا
من االهل عىل اوالدهم.
■ ما الذي يريد قوله الطفل من انطوائيته،
وهل هي للفت النظر اىل اهامله عاطفيا؟
□ الطفل االنطوايئ يريد الخالص .اذا ازداد
ضغط االهل عليه او اهاملهم له سيتذرع
باملرض من اجل ان يلقى اهتامما منهم،
وبالتايل مكانا له ،واال سيلجأ اىل التهديد
باالنتحار ،فال يصدقه االهل يف معظم االحيان
حتى يصل اىل لحظة ينفذ فيها تهديده بعد
فقدانه طاقته الحيوية التي تدفعه اىل ان
يعيش حياته .هذه الحال تسيطر عىل حياة
مراهقني كرث يف واقعها ونتائجها ،علام ان
موقف الطفل منذ البداية يهدف اىل اذية
اهله بسبب اهاملهم له.
■ يف اي عمر تظهر االنطوائية؟
□ املرحلة االصعب واملليئة بجنون الخوف

من الطبيعي ان يكون
الطفل انطوائيا في مراحل
عمره االولى
اصابة الطفل باالنطوائية
تحمل مؤشرا يكشف عن
اصابة االسرة

من اصابة الطفل باالنطوائية ،هي يف بلوغه
السادسة او السابعة من عمره .من لحظة
الوالدة حتى هذه املرحلة العمرية ،يكون
التحضري للبنية التحتية لالنطوائية قد
بدأ ،وذلك وفق مسار مراحل النمو التي
عاشها الطفل ،خصوصا العاطفي منها.
فاذا تخطاها الواحدة تلو االخرى لن يكون
انطوائيا بل اجتامعيا متكيفا .هذه املرحلة
العمرية يركز عليها كثريا العامل النفيس
سيغموند فرويد وبشكل اسايس ،خصوصا
عىل الجانب العاطفي واالنفعايل وصوال اىل

■ هل من مؤرشات معينة تدل اليها؟
□ نعرفها من سلوك الطفل .مثال يف عدم
تعوده عىل تناول طعامه مبفرده ،او تنظيف
نفسه بنفسه ،او يف عدم رغبته يف املشاركة
يف االنشطة املدرسية .كل هذه املؤرشات تعرب
عن رغبته يف العودة اىل حضن امه.
■ ضمن اي مراحل يتم القضاء عىل
االنطوائية؟
□ يتم ذلك تدريجيا عرب االندماج االجتامعي
واالستقاللية الجسدية والعاطفية يف ما بعد،
اىل ان يبلغ املرحلة االوديبية التي يتم فيها
التشديد عىل املرحلة الجنسية للطفل ،وهل
هو صبي ام بنت؟ كيف يعطى لكل واحد
منهام ما تخترصه القيم االجتامعية يف نظام
اجتامعي يعترب فائض القيمة للذكر عىل
حساب االنثى هي القيمة الكربى للذكورية
يف املجتمع .هذه املرحلة ترتافق مع ذهاب
الطفل اىل املدرسة.
■ هل مثة سبل وقاية تحمي الطفل من
اصابته باالنطوائية؟
□ هي يف البنية االجتامعية غري املفخخة
بالنسبة اىل انطالق الطفل ،الن البنية القمعية
تؤذيه ،ما يعني ان املسألة كلها هي يف النظام،
يف بناء حياة ارسية ومدرسية تنمي طاقات
الطفل وال تقمعه من قبل والدته.
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■ هل لالنطوائية تداعيات صحية؟
□ طبعا هناك تداعيات ،منها الصحية النفسية
اضافة اىل تداعيات صحية اخرى ،كعدم امليش
كثريا والرشاهة وفقدان الشهية.
■ ما هي مميزات الطفل االنطوايئ ،وهل من
مواهب معينة ميارسها يف عامله املنغلق؟
□ ال تعني االنطوائية عند الطفل ان ال
مواهب لديه ،بل قد يكون مليئا بها ،واملثال
عىل ذلك مرىض االضطهاد وجنون العظمة.
الطفل املنطوي عىل نفسه يختزن طاقات
هائلة كونه مل تتح له فرصة التعبري عنها.
لكن مع العالج النفيس يتغري االمر مبساعدته
عىل التعبري بالفن .اهمية هذه املسألة يف
حياة االطفال تعكسها دروس الرسم الخاصة
بالصغار الذين يبدعون فيها .ال ننكر ان بعض
االلعاب املبتكرة لالوالد قامئة عىل االبداع
باستثناء ما يقدمه االنرتنت من العاب معلبة
اراها اسوأ اساليب التعامل مع الطفل ،كونها
تؤدي اىل نوع من االدمان .يف هذه الحال
هناك مامرسة الرياضة والفنون واالنشطة
الكشفية ،كلها تساعد الطفل عىل اخراج ما
يختزنه.
■ عىل ماذا يرتكز العالج النفيس؟
□ يبدأ بالتشخيص ملعرفة نوع االنطواء
والدرجة التي وصل اليها ،عىل ان يحرص
التشخيص ضمن تحديد الوضع ملعرفة ما اذا
كانت هذه االنطوائية مرضية ام هي خجل
بسيط .مهام كانت النتيجة ،مرضية ام بسيطة،
فهي ظاهرة غري سليمة تفرض التعامل مع
االهل العادة تأهيلهم من اجل خلق مناخ
آخر ضمن االرسة يساعد الطفل عىل امتالك
مهاراته وقدراته واندفاعه اىل التواصل مع
الغري .يكون ذلك من خالل التحدث اليهم
واىل الطفل بشكل اوسع يك ندفعه اىل التعبري
بحرية وباسلوب مغاير السلوب االهل.
يتطلب العالج بناء برنامج للتطور والتدريب
ملكافحة االنطوائية ،اضافة اىل تعليم الطفل
املبادىء االساسية لحس التواجد مع االخر
ضمن ما يسميه علم االجتامع املواطنة ،مبعنى
انه ال يستطيع ان يكون ويوجد يف املجتمع
اال مع الغري .كام له اخطاؤه ،للغري اخطاؤه

فكرة االمن العام يف علم النفس تربط كلمة امن الطفل بامانه

ال يدرك االهل فظاعة
قمعهم لولدهم اال بعد
ان يصبح مسحوقا
اذا تخطى الطفل مراحل
النمو لن يكون انطوائيا
بل اجتماعيا

ايضا وعليه ان يقبل به .الطريقة املتبعة يف
العالج النفيس هي يف التحدث اىل الطفل
بغية تشجيعه عىل الكالم ولو تعرث .اما اعادة
تأهيل االهل ،فهي رضورة الن مراحل الطفولة
ترافقها عادة قوانني تربوية معينة ،فاما ان
تضبط الطفل وتأرسه واما ان تهمله .لكن يف
حال اهامله سينطوي عىل نفسه وسيطبق ما
مييل عليه اهله ليصبح اشبه بالرجل اآليل.
■ هل هناك متابعة نفسية بعد فرتة العالج؟
□ من وقت اىل آخر وبحسب الحاجة ،وقد
ال يحتاج الطفل اىل متابعة اال عرب االهل

باعتبارهم جرس االنذار .لكن املشكلة ،هنا،
هي يف آذانهم وعيونهم التي ال تسمع وال ترى
بسبب الجهل واالستهتار واالنانية.
■ هل نسبة االطفال االنطوائيني يف لبنان
مرتفعة؟
□ نعم النسبة كبرية ،علام ان العمل عىل
االطفال يف لبنان اصبح مكثفا خصوصا يف
املدارس حيث تنكشف بعض االمور يف
مقابل التسرت عىل اخرى .املجتمع املأزوم
ينتج اطفاال مأزومني .اقول هذا الكالم من
وحي اهداف ورشة االمن العام التي تتناول
ورشة االمن الخاص يف املدارس ،انطالقا من
معرفة تعلن ان الناس املتفلتني يف الشوارع
الذين يعبثون بامن البلد جعلت منهم
االرسة واملدرسة خطرا عىل االمن العام ،اي
االمن االجتامعي واالقتصادي والسيايس .هذه
الرشيحة آتية من مجتمع مأزوم .الجدير
ذكره هنا ،ان فكرة االمن العام يف علم النفس
تأخذ بعدا آخر عام هو سائد كمفهوم عام،
حيث ترتبط كلمة امن بامان الطفل الذي
حني يغادر حضن امه يشعر بالخوف .لكن
حني يكرب سيعوضه حضن الدولة عن افتقاده
هذا الشعور .الرتابط بني املعنيني يف علم
النفس يقول االمن هو االمان العاطفي.
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إقتصاد
جردة  2017في قطاعات اإلقتصاد:
اإلصالحات أولوية لتعزيز آفاق النمو العام
مير االقتصاد حاليا يف مرحلة دقيقة ،حيث تعاين جميع القطاعات االقتصادية واملرافق
العامة من صعوبات مالية يف ظل االزمة السياسية التي رافقت استقالة رئيس
الحكومة ،ويف ظل الحالة االمنية يف املنطقة العربية .وقد اثر هذا الواقع سلبا عىل
كل املؤرشات االقتصادية التي تراجعت لتؤذن بانهيار كبري ،اذا مل يتم تدارك االمور

حافظت السلطات املالية عىل سياسات التثبيت النقدي وتحفيز االقتصاد الوطني.

ال يحجب هذا الواقع النتائج االيجابية التي
حققها القطاع االقتصادي يف االشهر التسعة
االوىل من عام  2017قياسا بالفرتة املامثلة من
عام  ،2016نظرا اىل تحسن البيئة السياسية
واالمنية محليا خالل هذه الفرتة.
واستنادا اىل احصاءات مرصف لبنان وجمعية
املصارف ومراكز الدراسات واراء الخرباء،
اظهرت املؤرشات االقتصادية التي توافرت
حتى االشهر التسعة من عام  2017النتائج
اآلتية:
• تحسن اداء القطاع الحقيقي يف ظل التطور
االيجايب يف معظم القطاعات االنتاجية
والخدماتية ،ما يعكس منو الطلب (او
االنفاق) االجاميل يف االقتصاد الوطني.

معدالت الفوائد ستستخدم
الستقطاب الودائع في حال
تراجع تدفقها
• حافظت السلطات النقدية عىل سياسات
التثبيت النقدي وتحفيز االقتصاد الوطني.
وقد لوحظ تواصل حالة التضخم بسبب
توسع عرض النقد واالنتعاش االقتصادي
النسبي .وسجل القطاع املرصيف اداء افضل ،يف
ظل توسع نشاط السوق املرصفية.

• حقق ميزان املدفوعات عجزا بسبب
التدفقات املالية الخارجية االقل اىل االقتصاد
الوطني ،وتنامي حجم العجز التجاري .وتبقى
ظروف املالية العامة غري مؤاتية ،نظرا اىل
االزدياد الحاصل يف العجوزات املالية ومنو
املديونية العامة.
• ال تزال االوضاع املالية سيئة للغاية يف ظل
استمرار العجز املايل وتنامي املديونية العامة،
وتأثري مزاحمة االستثامر الخاص بسبب
االقرتاض الحكومي.
• اقر مجلس النواب اول قانون موازنة لعام
 2017بعد اكرث من  12سنة ،االمر الذي يؤرش
اىل عودة سيطرة الدولة عىل ماليتها العامة.
ويشري الخبري االقتصادي الدكتور عامد شهاب
اىل "ان معدالت النمو االقتصادي ستتحسن
يف السنة الجارية ،وتبقى االصالحات يف املالية
العامة للدولة اولوية اساسية لدى السلطات
املحلية لتعزيز افاق النمو العام يف السنوات
املقبلة ،ويجب ان يتزامن ذلك مع معالجة
جدية وفعالة لالزمة السورية".
وفق بيانات وزارة املال ،استمرت العجوزات
املرتفعة حيث تقدر ان تصل اىل  %10من
الناتج املحيل ،واستمرار تنامي الدين العام
حيث يقدر ان تبلغ  80مليار دوالر ،ونسبته
 %152من الناتج املحيل.
لكن امليزان االويل حقق فائضا كبريا بلغ
 1,630مليون دوالر يف النصف االول من عام
 ،2017مقارنة بفائض اقل بلغ  495مليونا
للفرتة ذاتها من عام .2016
وسجل ميزان املدفوعات يف لبنان عجزا بلغ
 190.1مليون دوالر يف االشهر التسعة االوىل
من عام  ،2017مقارنة بفائض قدره 554.9
مليون دوالر يف الفرتة نفسها من عام .2016
وتوقع البنك الدويل ان تصل تحويالت
املغرتبني اىل لبنان اىل  7.9مليارات دوالر عام
 ،2017ما يشكل زيادة بنسبة  %3.3عن 7.6

مقال
مليارات دوالر عام  .2016وستعادل تحويالت
املغرتبني اىل لبنان  %14.6من الناتج املحيل
االجاميل عام .2017
حافظت السلطات النقدية عىل سياسة
التثبيت النقدي وسياسة التحفيز االقتصادي
يف االشهر التسعة االوىل من عام ،2017
وشهدت هذه الفرتة تواصل التضخم بعد
االنكامش يف االسعار الذي تحقق عامي 2015
و.2016
بلغت اصول مرصف لبنان بالعمالت االجنبية
 44مليار دوالر يف نهاية ايلول  ،2017ما
يعكس زيادة بنسبة  %8.2مقارنة بـ40.7
مليار دوالر يف نهاية عام  .2016نتيجة لذلك،
ارتفعت قيمة االصول بالعمالت االجنبية
مقدار  3.3مليارات دوالر يف االشهر التسعة
االوىل من عام  .2017يف موازاة ذلك ،بلغ
اجاميل االحتياطات االجنبية ملرصف لبنان
 35.1مليار دوالر يف نهاية ايلول  ،2017وهو
اخر رقم متوافر ،يف مقابل  34مليار دوالر يف
نهاية عام .2016
ارتفعت قيمة احتياطي مرصف لبنان من
الذهب بنسبة  %11مقارنة بنهاية عام
 ،2016ولكنها تراجعت بنسبة  %2.9عىل
اساس سنوي لتصل اىل  11.9مليار دوالر
يف نهاية ايلول  .2017كام بلغت ودائع
القطاع املايل  95.4مليار دوالر ،ومنت
مبقدار  11.3مليارا ،او  %13.4مقارنة
بنهاية عام .2016
زادت املديونية العامة للبنان بنسبة %4.3
عىل اساس سنوي ،من  74.1مليار دوالر يف
نهاية آب  2016اىل  77.3مليارا يف نهاية آب
 .2017وقد شكل الدين املحيل نحو %61.4
من اجاميل الدين العام يف نهاية آب  ،2017يف
مقابل  %38.6للدين الخارجي.
يف نهاية آب  2017بلغت حصة املصارف
التجارية من محفظة الدين العام االجاميل
 ،%43.4يف مقابل  %46.9يف الفرتة ذاتها من
العام املايض.
بذلك تواصل املديونية العامة منوها ،مدفوعة
بالعجز املايل املستمر يف امليزانية الحكومية
الذي يتغذى من حالة عدم التوازن املزمنة
بني االيرادات والنفقات العامة.

صورة إيجابية إلقتصاد 2018
نجحت الحكومة خالل فرتة وجيزة يف التأسيس القتصاد متني يف العام املقبل من
خالل اقرارها لعدد من امللفات التي يحتاج اليها االقتصاد ،منها اصدار قوانني قطاع
النفط ،اقرار موازنة عام  2017والتحضري ملوازنة عام  ،2018اقرار مرشوع الرشاكة بني
القطاعني العام والخاص ،اعادة احياء عمل املجلس االقتصادي واالجتامعي واطالقه،
التحضري تاليا ملؤمتر باريس  4املتوقع انعقاده يف نهاية الفصل االول من العام املقبل.
يضاف اىل كل ذلك ،قاعدة ودائع مرصفية متينة ومستوى احتياطات عال ومالية
منتظمة ،ما سيؤدي حتام اىل توفري وتأمني كل ما يحتاج اليه االقتصاد ملعاودة
االنطالقة واستعادة الفرص الضائعة .ويؤكد الخرباء ان معدل النمو قد يشهد نسبة
مرتفعة عام  2018بحيث قد تصل اىل  .%4واوضحوا ان "توقعات نسب النمو ال
تأيت من عبث امنا هي مستندة عىل جملة من الثوابت ،من ابرزها ان الحكومة
ستضخ يف السوق عام  2018نحو  4مليارات دوالر لتنفيذ اكرث من  60مرشوعا،
وهذا املبلغ يأيت من ضمن اتفاقات القروض امليرسة املخصصة للدولة اللبنانية ،وان
ضخ كل مليار دوالر يف السوق يرتجم بنمو مبعدل ."%1
وما سيصدر عن مؤمتر باريس  4حيال تخصيص لبنان بقروض ميرسة وهبات
ومساعدات قد تصل قيمتها اىل نحو  16مليار دوالر ،سيساهم يف رفع معدالت
نسب النمو .علام ان نسب منو االقتصاد اللبناين تراجعت بشكل مثري خالل السنوات
الخمس املاضية بحيث مل تتعد  %1.5بالنسبة اىل الناتج القومي ،يف مقابل  7و%8
خالل الفرتة  2007ـ  .2010وسلطت وكالة التصنيف الدولية "موديز" يف تحليل
ائتامين اصدرته يف الفرتة االخرية الضوء عىل التصنيف السيادي للحكومة اللبنانية،
عرضت من خالله ابرز نقاط القوة واهم التحديات التي تراها مناسبة يف تحديد
تصنيف لبنان السيادي " "B3والنظرة املستقبلية املستقرة اىل البالد .وجاءت ابرز
نقاط القوة التي سلطت الوكالة الضوء عليها كاآليت :قاعدة ودائع مرصفية متينة،
مستوى احتياطات مرتفع ،سجل يعكس التزام الدولة الكامل تسديد مستحقاتها
املالية عىل الرغم من الصعوبات السياسية واالقتصادية املختلفة ،متوسط دخل
للفرد الواحد مرتفع نسبيا .يف املقابل ،اخترصت وكالة "موديز" التحديات القامئة
كاآليت :مستوى الدين العام العايل ،العجز الكبري يف املوازنة ويف امليزان التجاري
واستمرار الرصاعات االقليمية .اضافة اىل ذلك ،تعكس النظرة املستقبلية املستقرة
اىل لبنان توقعات الوكالة بأن تتسارع وترية تطبيق التدابري االصالحية يف البالد ،توازيا
مع قدرة الحكومة عىل تسديد ديونها عىل الرغم من التحديات ،تدعمها املستويات
املرتفعة لالحتياطات بالعملة االجنبية التي يغذيها التدفق املستمر للودائع الجديدة
وعمليات مرصف لبنان .ميكن القول انه قد تم نقل االقتصاد اللبناين من غرفة
العناية الفائقة اىل غرفة املراقبة ،يف انتظار ان يبدأ بالتعايف اعتبارا من عام 2018
بتأثري مبارش من تراكم مجموعة من االيجابيات يف االيام االخرية من عام  2017عىل
املستويات السياسية واالمنية واالقتصادية.
وال شك يف ان القطاع الخاص سيواكب انجازات الحكومة ويراهن عىل عام اقتصادي
واعد ،السيام اذا ما ترافق كل ما سبق ذكره مع ورشة اصالحات مالية حقيقية باتت
واجبة وملحة ،لوقف االستنزاف الحاصل يف مالية الدولة.
عصام شلهوب
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إقتصاد
واصل مرصف لبنان سياسة تثبيت النقد
الوطني تجاه الدوالر االمرييك ( 1دوالر =
 1507.5لريات) كام يف السنوات السابقة،
االمر الذي يساهم يف تعزيز االستقرار النقدي
واالقتصادي يف لبنان.
واكد صندوق النقد الدويل اهمية سياسة
تثبيت قيمة النقد اللبناين تجاه الدوالر
االمرييك .واشار اىل ان يف امكان مرصف لبنان
استخدام معدالت الفوائد من اجل استقطاب
الودائع يف حال تراجع تدفقها ،بعد انتهاء
عمليات الهندسة املالية يف االونة االخرية.
زاد املؤرش العام لالسعار الذي تعده ادارة
االحصاء املركزي بنسبة  %4.4عىل اساس
سنوي يف االشهر التسعة االوىل من عام ،2017
مقارنة بانكامش يف االسعار معدله  %1.8يف
الفرتة ذاتها من عام  .2016وهذه االرقام
تعكس عودة التضخم يف الفرتة املعنية بعد
انكامش يف االسعار خالل العامني املاضيني.
تظهر احصاءات جمعية مصارف لبنان ان
امليزانية املجمعة للمصارف التجارية ،كمؤرش
عىل النشاط املرصيف االجاميل ،بلغت نحو
 213.4مليار دوالر يف نهاية ايلول ،2017
بنمو سنوي نسبته  %7.8عن الفرتة املامثلة
من عام .2016

عدد السياح زاد سنويا  %11.3عن عام .2016

وتظهر احصاءات بورصة بريوت ان اجاميل
حجم التداول بلغ  62,693,799سهام يف
االشهر التسعة االوىل من السنة الجارية،
برتاجع نسبته  %14.5عن  73,312,939سهام
عن الفرتة عينها من العام املايض.
بلغت قيمة قروض "كفاالت" املمنوحة اىل
الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم 59.9
مليون دوالر يف االشهر العرشة االوىل من
عام  ،2017مسجلة انخفاضا بنسبة %23.4
مقارنة بـ 78.2مليون دوالر يف الفرتة نفسها
من عام .2016
وشهد القطاع الحقيقي تحسنا يف ادائه يف

معدل النمو الحقيقي
سيستقر عند %1.5
عام 2017
الصادرات الزراعية
والصناعية تراجعت
بنسبة %5.1

االشهر التسعة االوىل من السنة الجارية
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املايض ،اذ
سجل نشاط عدد من القطاعات االقتصادية
الرئيسية توسعا ،ما عزز النشاط االقتصادي
العام.
تراجعت قيمة الصادرات الزراعية والصناعية
بنسبة  %5.1يف االشهر التسعة االوىل من عام
 2017لتبلغ  2.1مليار دوالر ،مقارنة مبستوى
 2.2مليار دوالر يف الفرتة ذاتها من العام
املايض.
ووفق بيانات السجل العقاري ووزارة املال،
فان عدد عمليات البيع العقاري زادت بنسبة
 %13.4عىل اساس سنوي لتصل اىل نحو
 51,993عملية يف االشهر التسعة االوىل من
عام  .2017كام ان قيمة املبيعات العقارية
ارتفعت مبعدل  %14.8لتصل اىل  7مليارات
دوالر خالل الفرتة ذاتها .وهذه االرقام تعكس
تحسن اداء قطاع العقارات يف ما يخص
الطلب.
منت عمليات شحن البضائع عرب املطار بنسبة
 %11.4عىل اساس سنوي لتبلغ  70,597طنا،
كام ان حركة الطائرات توسعت بنسبة %0.6
لتصل اىل نحو  54,602طائرة خالل الفرتة
ذاتها .وتعكس هذه االرقام تحسنا يف اداء
املطار وحركة السياحة.
ووفقا الحصاءات مرفأ بريوت ،فان ايراداته
سجلت تراجعا مبعدل  %3.3عىل اساس
سنوي لتصل اىل نحو  174.5مليون دوالر
يف االشهر التسعة االوىل من عام .2017
وتراجعت كمية البضائع مبعدل  %3عىل
اساس سنوي لتبلغ  6.4ماليني طن يف الفرتة
عينها.
ان معدل اشغال الفنادق يف بريوت ،كمؤرش
تحسن من 58.9%
عىل حركة السياحةّ ،
يف االشهر التسعة االوىل من عام  2016اىل
 %65.2يف الفرتة ذاتها من عام  .2017وقد
زاد متوسط كلفة الغرفة مبعدل  %8.2اىل
 152دوالرا ،كام منا ايراد الغرف من  83اىل 99
دوالرا خالل الفرتة ذاتها .وتؤرش هذه االرقام
اىل التحسن الحاصل يف نشاط الفنادق خالل
الفرتة املقبلة.

وبحسب احصاءات وزارة السياحة ،فان
عدد السياح بلغ يف مؤرش حركة السياحة،
 1,449,517سائحا يف االشهر التسعة االوىل
من  ،2017بزيادة سنوية نسبتها  %11.3عن
مستوى  1,302,655سائحا يف الفرتة نفسها
من عام .2016
ان قيمة انفاق السياح يف لبنان زادت بنسبة

 %7عىل اساس سنوي يف االشهر التسعة
االوىل من عام  .2017كام ان مردود الرضيبة
عىل القيمة املضافة زاد بنسبة  %3خالل
الفرتة املذكورة.
من املتوقع ان تتحسن معدالت النمو
االقتصادي عام  ،2017وبشكل افضل مام
كانت عليه عام  .2016وهذا يعود بصفة

ارتفعت قيمة املبيعات العقارية مبعدل  %14.8لتصل اىل  7مليارات دوالر.

سجلت ايرادات مرفأ بريوت تراجعا مبعدل .%3.3

رئيسية اىل االستقرار السيايس واالمني املالحظ
يف لبنان عىل الرغم من الظروف الراهنة ،اىل
جانب التوسع يف النشاط االقتصادي الكيل،
وتواصل سياسة االستقرار النقدي ،وتواصل
التدفقات املالية الخارجية اىل لبنان.
ويتوقع صندوق النقد الدويل ان يصل معدل
النمو الحقيقي يف الناتج املحيل االجاميل
اىل مستوى  %1.5عام  ،2017من نحو %1
عام  ،2016وحصة الفرد من هذا الناتج عند
مستوى  11,684دوالر امرييك يف نهاية عام
 2017بنمو سنوي نسبته  %3.4من عام
.2016
ويقدر الصندوق معدل التضخم لعام 2017
عند مستوى  ،%3.1يف مقابل معدالت
انكامش يف االسعار نسبتها  %3.7عام
 2015و %0.8عام  .2016ويلفت اىل ان
حجم العجز املايل سيتوسع اىل نحو %9.9
من الناتج املحيل االجاميل لعام  ،2017يف
مقابل  %9.3لعام  ،2016وان يزداد الدين
العام االجاميل اىل نحو  %152.3يف مقابل
 %148.7عىل التوايل لعامي  2017و2016
عىل التوايل .ويتوقع ان يرتاجع عجز ميزان
املعامالت الجارية من  %18.6من الناتج
املحيل االجاميل عام  2016اىل  %18عام
 .2017وبالنسبة اىل عام  ،2018يتوقع
الصندوق ان يكون معدل منو الناتج املحيل
الحقيقي نحو  ،%2وان يزيد عجز املالية
العامة اىل الناتج اىل نحو  ،%10.3وان
يرتاجع عجز ميزان املعامالت الجارية اىل
نحو  %16.8من الناتج.
وتشري االمم املتحدة اىل ان عدد سكان
لبنان قد يرتفع اىل  6.08ماليني نسمة يف
نهاية عام  ،2017وذلك من  4.3ماليني يف
نهاية عام  .2010وهذه الزيادة البالغة 1.8
مليون ترتبط بوجود عدد كبري من النازحني
السوريني يف لبنان.
ويتوقع البنك الدويل ان تبلغ قيمة تحويالت
املغرتبني اىل لبنان نحو  7.9مليارات دوالر
عام  ،2017يف مقابل  7.6مليارات لعام ،2016
اي بنمو سنوي نسبته .%3.3
ع .ش
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إقتصاد
عصام شلهوب

تحت وطأة تح ّديات إقليمية ونزاعات سياسية

االفضلية يف كل املشاريع خصوصا انه يعطي
النتيجة الجيدة وصادق يف عمله .من خالل
تواصلنا مع الجميع يف لبنان مل اسمع اال كل
محبة وتقدير وترحيب باملستثمر الخليجي
بصورة عامة والسعودي بصورة خاصة.
علام ان اململكة هي السباقة يف دعم لبنان
يف مختلف املجاالت ،وخالل كل االزمات
التي مر ومير فيها .املستثمرون الخليجيون
والسعوديون ال يزالون يستثمرون يف لبنان
عرب مشاريع مشرتكة مع اللبنانيني .باالضافة
اىل انهم يفضلون الخدمات التي يقدمها بلدنا
النها مميزة .املواطن السعودي لديه الرغبة
يف املجيء ،لذلك مل اسمع بوقف االستثامرات
او تجميدها.

أي واقع للعالقات اإلقتصادية اللبنانية ـ السعودية؟
ّ
يواجه االقتصاد اللبناين حاليا تحديات عدة خارجية وداخلية ،وبات مستهدفا يف
ساحة الرصاعات االقليمية ويف االزمات السياسية ،ويحتاج اىل تحصينه لتجاوز
مخاطر املرحلة املقبلة وصعوباتها ،وابرزها تأزم العالقة االقتصادية بني لبنان
والسعودية الكرث من سبب .وهذا ما مل يشهده البلدان اال نادرا
تراجعت العالقة االقتصادية بني لبنان
والسعودية يف االعوام املاضية بشكل قوي،
متأثرة باالوضاع السياسية عىل الساحتني
املحلية واالقليمية .يظهر هذا الرتاجع
من خالل االرقام التي وردت يف دراسة
للخبري االقتصادي الدكتور غازي وزين ،عىل
الشكل اآليت :
• تراجع عدد السياح من  192الف سائح عام
 2010اىل  40.4الف سائح عام  2016برتاجع
نسبته  .%79علام ان السياحة السعودية
تشكل  %2.39من اجاميل السياح .تجدر
االشارة اىل ان السياحة الخليجية بلغت عام
 2016نحو  93الف سائح ونسبتها  %5.5من
اجاميل السياح .
• بلغ التبادل التجاري  660مليون دوالر
عام  ،2016منها  288مليون دوالر
للصادرات ،مشكلة نسبة  %9.7من اجاميل
الصادرات ،و 372مليون دوالر للواردات،
ما يشري اىل ان العجز يف امليزان التجاري
بلغ  84مليون دوالر .
• بلغت الصادرات اىل منطقة الخليج عام
 2016نحو  871مليون دوالر ،ونسبتها %29.4
من اجاميل الصادرات ،يف حني بلغت الواردات
 1274مليون دوالر ،وسجل امليزان التجاري
عجزا مع لبنان بقيمة  403ماليني دوالر .
• بلغت تحويالت اللبنانيني من السعودية
نحو  1.5مليار دوالر ،وشكلت نحو  %35من
تحويالت اللبنانيني يف منطقة الخليج البالغة
 4.350مليارات دوالر ( )%58من اجاميل
التحويالت .
• تبلغ االستثامرات السعودية يف لبنان نحو

 5.3مليارات دوالر يف قطاعات السياحة
والعقار واملال .وتشكل  %35من اجاميل
االستثامرات العربية البالغة  15مليار دوالر.
علام ان االستثامرات السعودية شهدت منذ
عام  2012جمودا وتراجعا اىل اكرث من .%45
• تبقى تأثريات الودائع السعودية محدودة،
الن اململكة سحبت يف االعوام املاضية كامل
وديعتها من مرصف لبنان البالغة مليار دوالر.
هذه الودائع تبقى ضعيفة ،اذ ال تتجاوز %1
من اجاميل الودائع ،اي اقل من  1.5مليار
دوالر .كام تشكل الودائع غري املقيمة %20
من اجاميل الودائع ،اي ما يعادل نحو 34
مليار دوالر.
• يقيم يف اململكة ما يفوق  300الف لبناين،
وهم يعدون اكرب جالية عربية مستثمرة
داخلها ،كام ان املستثمرين اللبنانيني فيها
يتجاوزون  600مستثمر ،وترتكز غالبية
استثامراتهم يف اعامل املقاوالت ،واالنشاءات،
والديكور ،وبعض الصناعات.
انشأ البلدان مجلس االعامل السعودي -
اللبناين الذي يعنى بالتنسيق االقتصادي
والتجاري بينهام عىل املستوى الحكومي
من جهة ،وعىل مستوى التجار واملستثمرين
من جهة اخرى .من ابرز نتائج هذا املجلس،
تدشني امللتقى االقتصادي السعودي -
اللبناين الذي يقام سنويا .باالضافة اىل وجود
هيئة تنمية العالقات االقتصادية اللبنانية -
السعودية ،ومجلس العمل واالستثامر اللبناين
يف السعودية.
يقول نائب رئيس مجلس االعامل السعودي
 -اللبناين سمري الخطيب بفصل السياسة عن

االقتصاد النهام ال يرتبطان يف هذه الحالة،
معتربا ان مثة عالقة تاريخية بني لبنان
واململكة.
■ كيف ترى الظروف املحيطة بالعالقات
اللبنانية  -السعودية يف ظل الوضع القائم
حاليا؟
□ علينا اوال فصل السياسة عن االقتصاد النهام
ال يرتبطان يف هذه الحالة .مثة عالقة تاريخية
بني لبنان واململكة العربية السعودية التي
احتضنت جميع اللبنانيني بكل اطيافهم ،ويف
جميع املراحل .كذلك هناك بصامت المعة
سجلها اللبناين يف اململكة منذ ايام امللك عبد
العزيز رحمه الله حتى اليوم .ساهم جميع
اللبنانيني يف نهضة السعودية بالتعاون مع
اهلها .طبعا كل يف مجال اختصاصه وامكاناته.
وال اعتقد ان اململكة كانت تنظر اىل طائفة
اللبناين الذي ذهب اىل العمل فيها ،بل كانت
تقوم عىل عالقات جيدة وتواصل لتحقيق
املصالح االقتصادية املشرتكة .االعامر ال يرتبط
بالسياسة بل يرتبط بالكفايات .من هنا نحن
عىل اقتناع بأن اللبناين كان يهتم فقط بعمله
من دون ان يتدخل من قريب او من بعيد
بالشأن الداخيل للمملكة ،بل كانت املنافسة
العملية هي التي تأخذ مداها يف انجاح
املشاريع .والدليل اننا وقعنا اخريا عقدا
مهام جدا وحساسا مع السلطات الرسمية يف
اململكة .وهذا دليل عىل ان االدارة السعودية
تتعاطى مع املؤسسات بشكل علمي هدفها
التحديث والتطوير ،انطالقا من مراقبتها
وتدقيقها يف كل املشاريع التي تنفذ فيها
للتأكد من حسن ادارة هذه املشاريع ،كذلك
االطالع عىل تواريخ املشاريع التي لزّمت سابقا
وكيفية تلزميها ملعرفة مسارها ولوضع االمور
يف نصابها .وهذا امر جيد يعطي صدقية لكل
مؤسسة تسهر عىل اسلوب عملها ومتابعة

نائب رئيس مجلس االعامل السعودي  -اللبناين سمري الخطيب.

اداء موظفيها .متابعة الدولة الداء املؤسسات
والرشكات ستؤدي حتام اىل حسن تنفيذ كل
املشاريع وصوال اىل النتائج الجيدة .وتحديث
االدارة يف اململكة امر صحي ،وطبعا ال يعني
ذلك ان االدارة القدمية كانت غري ناجحة.
■ اىل اي حد سيتأثر االستثامر اللبناين يف
اململكة نتيجة الوضع الحايل؟
□ عىل املستثمر اللبناين التزام النهج القائم
الذي وضعته اململكة السلوب ادارتها
ملشاريعها ،وتطبيق الرشوط واملعايري التي
حددتها ،وعدم التدخل يف هذه االمور من
قريب او بعيد .لذلك اؤكد ان عالقة االعامل
االستثامرية يجب ان تكون منفصلة عن
السياسية بكل ابعادها .عىل رجل االعامل
التزام قوانني اململكة اذا اراد العمل هناك،
او عليه ان ال يذهب اصال .اؤكد ان جميع
اللبنانيني املوجودين يف اململكة يلتزمون
تطبيق القوانني املرعية االجراء.
■ كيف ميكن تعزيز العالقة االقتصادية
واملصالح املشرتكة بني الدولتني؟
□ كل الدول يف العامل تنطلق اوال من

االعمار ال يرتبط بالسياسة
فقط ،بل بالكفايات ايضا
على املستثمر اللبناني
التزام اسلوب االدارة
املعتمد في اململكة

مصلحتها ،وعىل املستثمر ان يسعى اىل
ان تتوافق استثامراته مع التوجيهات التي
تعتمدها كل دولة يستثمر فيها .لذا من حق
اململكة العربية السعودية وضع التوجه الذي
تريده .عىل اللبناين التزام القوانني والرشوط
املوضوعة.
■ ماذا عن االستثامر السعودي يف لبنان ،هل
توقف نهائيا؟
□ مل املس طوال وجودي يف اململكة اال كل
محبة وتقدير وحسن معاملة .فاللبناين له

■ ماذا عن وضع الجالية اللبنانية يف السعودية
حاليا؟
□ العالقة مع اململكة عالقة سالم ،وهي
عىل مسافة واحدة من الجميع .اللبنانيون
املوجودون فيها يلتزمون قوانينها،
ويهتمون فقط بتنفيذ اعاملهم ،وهم
مميزون بهذا االلتزام .لذا ال خوف عىل
اوضاع الجالية ،ومن الرضوري ان تبقى
السياسة بعيدة من عامل االعامل .اعتقد ان
الجميع سيترصف بحكمة.
■ ماذا عن دور مجلس رجال االعامل اللبناين -
السعودي يف متتني اوارص العالقة بني البلدين؟
□ سيستكمل املجلس جهوده يف متتني
التعاون مع الجميع من رجال االعامل
واملستثمرين من كال الطرفني .سنعمل عىل
متتني التعاون مع اململكة خصوصا وان فرص
االستثامر مناسبة فيها ويف امكان رجال
االعامل اللبنانيني العمل بكل حرية ضمن
احرتام القوانني واالبتعاد مام يعرض مصالحها
الي شائبة .ويؤكد املجلس عمق العالقة
االقتصادية بني البلدين واهميتها يف مختلف
املجاالت التجارية واالستثامرية والسياحية.
وسيسعى اىل تنظيم زيارات متبادلة بني
رجال االعامل بالتنسيق مع غرف التجارة يف
كل من لبنان والسعودية.
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ذكرى

عايص ومنصور الفائقة والتي ،بالفعل ،غري
عادية .ما يحرضين االن قول ملنصور رحباين يف
اوىل جلسايت معه ،حيث وصف صوت فريوز
بهذه الكلامت" :يف اوىل اطالالتها علينا ،يف
بداياتنا ،جاء صوتها ،منذ البدء ،متوجا باملجد،
خضع لتجارب قاسية ونجح فيها جميعها
لشدة ما هو استثنايئ".

دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

قبل تسع سنوات ،يف مثل هذا الشهر،
كانون الثاين  ،2009غادرنا الكبري
منصور رحباين تاركا وراءه ،يف حقبة
االخوين رحباين ثم منفرداً بعد رحيل
عايص ،ارثا فنيا ال ينضب وال يتكرر.
سرية استثنائية م ّيزتها كتابة الشعر يف
البدايات ،يف سن املراهقة حتى املراحل
الصعبة التي اضفت شاعريته مسحة
نادرة عىل الفن الرحباين

الكبري الغائب الحارض منصور رحباين.

حاضرا في الذكرى التاسعة لرحيله
منصور رحباني ...شغف الشعر بالتاريخ واألوطان
حينام غاب منصور رحباين قبل تسع سنوات،
ارتحلت معه معايري ساطعة مل نعد نعهدها
يف الشعر واملوسيقى واملرسح اليوم ،وقد صنع
وتوأمه الكبري اآلخر عايص عرصاً متوهجا من
الفن العبقري اختلط فيه ذلك الثاليث.
كام مع عايص ،يصعب مع منصور ايضاً اكتشاف
الشاعر فيه عن املوسيقي .تلك الثنائية املستحيلة
التي تداخلت يف كل منهام ،ويف كليهام .مع ذلك
شاع ان منصور هو الشاعر عىل وفرة االعامل
التي قدمها منفرداً بعد رحيل عايص عام 1986
اىل موعد رحيله هو عن الدنيا .شغف بقيم
االوطان والتاريخ اذ يستحرض املايض يف الحارض،
ومنه يرسل الدروس اىل املستقبل.
يف الذكرى التاسعة لغيابه حاورت "االمن العام"
الشاعر هرني زغيب عن منصور رحباين الشاعر
الذي نرش عددا من دواوينه يف سنيه االخرية.
■ قمت بتأريخ سرية االخوين رحباين
واعاملهام .ماذا عنى لك هذا العمل وماذا
ش ّكل الرثهام؟
□ عند الكالم عن االرث الرحباين ما قبل عام

 1986يصعب عيل ،بل يستحيل ذكر عايص من
دون منصور ،او منصور من دون عايص .هذه
هي مشيئتهام غري القابلة للجدل .مرارا كنت
اسأل عايص عن لحن او قصيدة ،فكان يجيبني
فورا لست انا بل صاحبك منصور .عندما كنت
اسأل منصور ،الجواب نفسه يبادرين بالقول من
دون تردد "هيدا املعلم" ،اي عايص .يف جلسايت
املتتالية مع منصور كنت استرصحه للتحدث
عن سريتهام الفنية فقال يل مرة ،من شدة
تعلقه باخيه :كنت اشعر كأن عايص سيطرق
الباب ويدخل .اىل هذا الحد كان منصور
متعلقا بعايص من باب االعجاب الالمحدود.
من نافل كل كالم يحاول تفضيل الواحد عىل
اآلخر ،او ادعاء معرفة من كتب ومن لحن
ألن يف ذلك خيانة لغيابهام معا .بعد اصدار
كتايب االول "االخوان رحباين وطريق النحل"
عام  2001الذي تضمن سرية االخوين رحباين
كام رواها يل منصور ،قمت باضافة فصل خاص
اليه بعد غياب منصور رحباين يف  12كانون
الثاين  ،2009من باب الوفاء ،خصوصا بعدما
تيرس يل الحصول عىل معلومات جديدة عن

■ من موقعك كشاعر ،ماذا يقول لك شعر
منصور الرحباين؟
□ منصور رحباين شاعر طليعي متجدد.
ميتاز شعره باملتانة والقوة وبشدة التزام
القواعد واالصول ،ما يجعله يف طليعة
شعراء لبنان .علام ان رأيي يف شعر منصور
رحباين ليس عاطفيا او انفعاليا ،بل هو
استنتاج دقيق ملتابعة نسيجه الشعري
وحبكته املرسحية وبراعته الحوارية،
خصوصا بعد ارشايف عىل كتبه الشعرية
والنرثية كلها .انطالقا من هذه املعرفة
اقول ،ال يقل شعر منصور رحباين عن شعر
اي شاعر عظيم من لبنان.

عايص ومنصور ،فحملت الطبعة الثانية عنوان
"يف رحاب االخوين رحباين".
■ ما الهدف من وضع هذين الكتابني ،واي
خالصة توصلت اليها؟
□ هديف اظهار االبداع يف نصوص االخوين
رحباين ،شعرا ومرسحا ،بعيدا من اللحن
والصوت الذي ادته عروسها الخالدة فريوز.
يف رأيي عبقرية عايص ومنصور الشعرية التي
صاغا لها الحانا رائعة ابعدت املتلقني ،قليال،
عن الكلامت ،فجاء صوت فريوز الخارق
محمال النص واللحن افاقا عالية ،بعيدة
وجميلة ادت اىل ترسخ هذا الصوت يف الذاكرة
الجامعية ،فابتعد النص واللحن اكرث فاكرث عن
التأثري املبارش .هذا ،يف نظري ،نعمة للرتاث
الرحباين ،مبعنى ان يحمله صوت فريوز اىل اخر
الدنيا رغم بعض االشاحة عن النص الشعري
او املرسحي .من االسباب التي دفعتني اىل
نرش مجموعة من قصائد االخوين رحباين
ومرسحياتهام يف الكتابني وضع القارىء مبارشة
امام النص من اجل ان يتذوق جاملية شعر

الشاعر هرني زغيب.

■ متى بدأ منصور رحباين كتابة الشعر؟
□ بدأ باكرا جدا ،منذ الصبا اليافع .من اهم قصائد
تلك املرحلة "تطاولت يا لييل" كتبها يف الرابعة
عرشة من عمره (عام  )1939يقول مطلعها:
تطاولت يا لييل اما لك مطلع
تروم قضاء ،هل به لك مطمع؟
آال اين فجري ال يطل عىل الرىب
فيهدأ قلبي الحائر املتوجع؟

في غياب االخوين
رحباني تفلتت الفوضى
في الفن
قال لي منصور رحباني:
صوت فيروز جاء منذ البدء
متوجا باملجد

قصيدة اخرى كتبها منصور رحباين يف الخامسة
عرشة من عمره عام  1940عنوانها "جنات"،
يقول فيها:
"ايه يا جنات يف السفح البعيد
ترسلني الشوق مثل الضوء من خرص وجيد
آمال ،يك يستمر الحب حيا نرضا
ان تطيل كرساب يف البعيد
يف قصيدة اخرى يريث فيها والده الذي تويف
يف ليلة امليالد عام  1944حني كان منصور يف
التاسعة عرشة من عمره:
يا ايب مل متت وال انا حي
تلك اسطورة الفناء والبقاء
نحن كالليل والنهار كالنا
ماىلء جانبا من الورقاء
انت مني اميس وهدأة رميس
وغدي يف الرشوق
انا منك ما تشاء وتهوى
من طموح وعزة واباء.
■ هل كتب منصور رحباين مرسحيات يف عمر
مبكر ككتابته الشعر؟
□ كتب مرسحية شعرية عام  1944سامها
"املجنون" ،وكان وقتذاك يف الحادية
والعرشين من عمره .اخرى يف الخامسة
والعرشين من عمره عام  1950عنوانها "عىل
صخور لبنان" ،تدور احداثها عند ممر نهر
الكلب الصخري بطلها ملك جاء يغزو لبنان
لكنه تراجع مقهورا امام صالبة شعب لبنان
بقيادة الصبية سرييل .وهي العقدة املرسحية
التي عادت الحقا بعد  18عاما فظهرت عام
 1968يف مرسحية "جبال الصوان".
■ اي قضايا اثرت عىل كتابات منصور رحباين
الشعرية واي حاالت كانت ملهمة لكتابة اهم
قصائده؟
□ القضايا الوطنية كانت دامئا تشغل
باله .يتجىل ذلك بوضوح يف مرسحياته،
خصوصا التاريخية منها النه كان يسقط
عىل مرسحه التاريخي قضايا راهنة من
وضع لبنان ،فتمر يف حواراته ملعات ذات
عالقة واضحة بالواقع اللبناين كام يظهر
يف "صيف  "840و"آخر ايام سقراط"
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و"ملوك الطوائف" و"حكم الرعيان"
وغريها من االعامل .كام شغلته القضايا
الوطنية شغله الحب ايضا ،فكان نابضا يف
قلبه ربيعا متواصال وملهام له يف قصائده
الغزلية.
■ ماذا اضاف شعر منصور رحباين اىل فن
االخوين رحباين؟
□ كان عايص يقول ملنصور دوما "خفف الشعر
يف املرسح" .ذلك ان منصور شاعر مهام كتب،
وكيفام كتب ،واىن كتب ،ومتى كتب .هذه
الشاعرية اضفت عىل الفن الرحباين مسحة
نادرة ال يغدقها اال شعر منصور رحباين.
■ ملاذا اعتمد منصور رحباين الفصحى يف
كتاباته الشعرية؟
□ من الخطأ ان نرى منصور رحباين شاعر
الفصحى فقط .صحيح هو مبدع فيها ،لكن
قصائده باملحكية فيها من الشعر ما يتفوق
عىل كثريين من شعراء الفصحى.
■ اي خصوصية امتاز بها شعر منصور رحباين،
ومبن من الشعراء تأثر؟
□ يف حديثه ايل قال منصور شعر االخوين
رحباين بعد سعيد عقل مل يعد كام كان قبل ان
يتعرفا اليه .ذلك ان سعيد عقل وعَى لديهام
نسيج القصيدة واعطاهام مفاتيح الشعر
واالسلوب الذي يؤدي اىل االبداع .لكن هذا ال
يعني تأثرهام بشعر سعيد عقل ،الن لديهام
من العبقرية ما يبعد شعرهام عن اي تأثر .يف
قصائد منصور متانة عميقة وعالية يندر ان
تكون لدى الكثريين من الشعراء.

من شعر
منصور رحباني
غير منشور

منصور
رحباني
شاعرا

"بحَ ار الشتي".2008 ،

"اسافر وحدي ملكا".2008 ،

"القصور املائية".2008 ،

■ ماذا تقول ملنصور رحباين بعد تسع سنوات
عىل غيابه ،وماذا تقول عنه بعد هذا الغياب؟
□ اقول ملنصور انه السند الذي حني هوى
هوت معه مبادىء كثرية ومعايري ساطعة مل
نعد نعهدها يف اغنيات اليوم ،وال يف املرسح
املتوهج الذي اعتدناه يف اعامل االخوين
رحباين.
■ ترك االخوان رحباين فراغا كبريا .ما الذي
افتقدته يف رحيلهام؟

رحت و ...وما ودعتك
زعالن من حايل
ومن قبلها كنتي معي ومض َيعك
عرشين سنة ومض َيعك
فتش علييك بهالدين
وانتي بقلبي قاعده وما اقشعك
وملا التقينا كان هالعمر الشقي
صفى عىل املهوار

"انا الغريب االخر".2008 ،

"االوىل القصائد".2009 ،

□ افتقدت املوهبة االصيلة الفطرية .افتقدت
الجهد الدؤوب عىل الكلمة واللحن واالداء.
افتقدت اصالة بنت عامرة عالية ،جميلة راقية
للفن اللبناين .يف غيابهام تفلتت الفوىض يف
هذا الفن ،حتى بات من الحري بنا الخجل
منه بدل االعتزاز به .مع غياب عايص رحباين
غابت هموم الحفر يف الصعب ،الن عايص كان
يقول الفن ابن الصعوبة .مع غياب منصور
افتقدت الهم االبداعي الذي هو اساس كل
عمل عظيم خالد.

مبارح كرب ع املصطبة
ويا اخر املشوار
معليش يش مرة اكذيب
عمنلتقي وما منلتقي
ويا مني يعرف شو بقي وشو ما بقي ولو...كرمايل اكذيب
دخلك ما بدي روح
وانتي يا احىل من الحال
هلق انا عرفت الدين وانتي الدين
ال ترتكيهن ياخذوين ويهربو
يلعن ابو هالعمر
سامع صواتن بالفال
مستكرت عيل بعينييك الخرض
بيبعدو وبيقربو
اتشمس ولنو سنة
قوليلهن بعدو صبي

ّ
ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
ﺧﺎﺻﺔ
ﺧﺼﻮﻣــﺎت ّ
Jdeideh: Main Branch - 01 875444
Hazmieh: City Center - 01 283851
Choueifat: The Spot - 05 815122
Dora: City Mall - 01 897848
www.rovina.com
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رحيل
سمير مراد

ّ
مؤسس المسرح السياسي وأحد رموز نهضة السبعينات

جالل خوري أنزل ستارة الفصل األخير

غادرنا اواخر العام املايض جالل خوري .هذا املثقف املوسوعي واملخرج والكاتب،
ينتمي اىل الرعيل الذي وضع مداميك العرص الذهبي للمرسح اللبناين .اعامله التي
نهلت اساسا من السياسة يف معناها الواسع ،حملت دعوات التغيري ورفض الواقع
توجه اىل مرسح
ضمن منظور جاميل ظل وفيا له لعقود مضت .يف مرحلته االخرية ّ
اكرث روحانية متمحور حول الحضارة الرشقية
"دوام هذا الفن يف منطقتنا رضب من املحال".
جملة مارون النقاش الشهرية التي وضعها
جالل خوري ( 1934ـ  )2017يف مقدمة
نصه املرسحي "خدين بحلمك مسرت فرويد"
( ،)2014تصلح اليوم نعيا لهذا الكاتب
واملخرج واملمثل املرسحي الكبري الذي انطفأ
الشهر املايض ،فانضم اىل رفاقه ممن وضعوا
مداميك العرص الذهبي للمحرتف املرسحي
اللبناين كمنري ابودبس وبرج فازليان وعصام
محفوظ ويعقوب الشدراوي ورميون جبارة
وغريهم.
صاحب مرسحية "رزق الله يا بريوت"
( )1997التي ا ّرخت سرية املرسح منذ
مارون النقاش حتى الحرب اللبنانية ،ترك
لنا وصيته ،شغفه بالخشبة التي يخاف
عليها من النسيان واالندثار يف بلد مصاب
بفقدان الذاكرة .بغيابه ،يزداد ابوالفنون
غربة يف مدينة تشهد كل يوم اقفال فضاء
من فضاءاتها املرسحية التي عارصت زمنا فنيا
ما زال متوهجا يف الوجدان ،وانكفاء اللبنانيني
عن ارتياد املسارح بعدما ابتلعتهم االلة
االستهالكية الجهنمية ،وازدادت اعباؤهم
املعيشية واالقتصادية.
يزداد ابوالفنون يتام مع انسحاب املثقف
واملناضل ذي الطول الفارع والصوت
الجهوري والحركات الكبرية ،كأننا به شخصية
طالعة من احدى مرسحياته .رغم انه كان
يائسا من حال املرسح املتدهور يف لبنان
يف السنوات االخرية ،اال ان جالل خوري

ظل يعمل ،ويكتب ،ويقدم محارضاته يف
الجامعة اليسوعية ،ويشارك يف ندوات
فكرية وسياسية وثقافية ،ويناقش ويحتد،
ويش ّكل وجها حارضا وحيويا يف حياة املدينة
بالزخم والطاقة نفسيهام اللذين يتمتع بهام
ابن العرشين .ظل يفعل ذلك حتى اللحظة
االخرية من حياته ،اذ شارك الشهر املايض
يف ندوة عن مناهضة التطبيع مع العدو
االرسائييل وسبل مقاومته والتصدي له.
من اين الدخول اىل سرية رائد املرسح
السيايس اللبناين بعدما طوى اعوامه الـ،83
وانسحب بهدوء يف رقاده؟ ابن الخ ّياط
االكابر الذي كان يتعامل مع "دار ديور"
الباريسية العريقة ،سيتشكل وعيه باكرا،
حني كان والده الشيوعي يأيت من باريس
بكتب ماركس وانغلز ليقرأها الوالده يف
ويفسها لهم ،ويتناقش بها معهم.
السهرات ّ
حتى لحظة انطفائه ،سيظل هذا املرسحي
متمسكا بثوابته الوطنية والقومية عىل رأسها
محاربة الطائفية ،ووضع القضية الفلسطينية
والرصاع ضد ارسائيل يف قلب هذا االنتامء
العرويب واالنساين والعقائدي .هذا الشاب
البورجوازي الذي بدأ حياته ناقدا وصحافيا،
سريفض فرنكوفونيته مع مجموعة من رفاقه
كروجيه عساف ضمن تيار فكري وموقف
سيايس جاء يف سياق املد الثوري وحركات
التحرر ورياح التغيري التي عصفت بحقبة
الستينات.
ظل خوري راديكاليا يف مواقفه وفكره ،رغم

انه عايش تلك الحقبة الحبىل بالتطلعات
والوعود واحالم الشعوب بالتحرر ،ثم صار
شاهدا عىل زمن الهزائم واالنكسارات وتحطم
االمال الفردية والجامعية عىل صخرة الواقع.
رغم ان مرسحيته االوىل "يف انتظار غودو"
للكاتب العاملي صموئيل بيكيت (مع رشيف
الخزندار وكريستيان غازي) ،تنتمي اىل
مرسح العبث ،اال ان اعامله الالحقة ستدور
يف فلك املدرسة الربيختية (نسبة اىل املرسحي
واملنظر االملاين الشهري برتولد بريخت) .جاء
ذلك انطالقا من اقتناعه بأن هذا املنحى
التقني واملرسحي هو السبيل االنجع لحض
املشاهد عىل وعي واقعه ،وتحريضه عىل
املبادرة اىل التغيري والثورة.
املرسحي االملاين ،ف َ
نت جالل خوري الذي
تع ّرف اليه من خالل صديق العائلة املهندس
املعامري املعروف انطوان تابت .يف احد
االيام ،جلب تابت كتب بريخت اىل جالل
خوري ،ومن يومهاُ ،سحر هذا االخري مبرسح
بريخت ( 1898ـ  )1956وتقنياته التغريبية
حتى استحال مرجعا عربيا العامل هذا
املعلم منذ الستينات .يف تلك الفرتة ،كان تأثري
الربيختية امتد عىل كامل العامل العريب من
سعد الله ونوس يف سوريا ،اىل عبد الرحمن
ولد كايك يف الجزائر .عىل عكس املرسح
االرسطي الكالسييك ،قام املرسح الربيختي
عىل تحريض املشاهد وتوريطه يف عملية
تغيري الواقع ،من خالل كرس االيهام وافهامه
بان ما يحصل عىل الخشبة ليس سوى متثيل،
مع طرح قضية محددة تهم هذا املتلقي
وتثريه وتخاطب وعيه وتدفعه اىل التورط يف
عملية التفكري بواقعه .انها دعوة اىل التغيري
تقع يف صلب دور املرسح الذي اراده جالل
خوري يف حقبة اتسمت بالتحوالت السياسية
والفكرية والثقافية.
بعدما اخرج مرسحيتي بريخت "رؤى سيمون

الكاتب واملخرج واملمثل املرسحي الراحل جالل خوري.

ماشار" ( ،)1964و"صعود ارتورو اوي" (ادى
بطولتها املرسحي القدير روجيه عساف)
بالعربية ( ،)1966ستطبع التقنيات الربيختية
اعامل خوري الالحقة لعقود طويلة ،خصوصا
يف مرحلة النكسة ،ذلك الجرح املفصيل يف
الوجدان العريب .كانت التقنية التغريبية
الكفيلة بهز املتل ّقي ،وتحريضه ،ودفعه
اىل الفعل والتغيري ،يف صلب رؤية خوري
السياسية والفنية واالبداعية.
اعامله يف الستينات والسبعينات ستشهد
اقباال وحفاوة منقطعة النظري ،فيام ستش ّكل
انطالقة عدد من الوجوه التي احتلت
مكانتها يف الذاكرة عىل رأسها الراحل نبيه
ابوالحسن ( 1934ـ  .)1993الصدمة التي
احدثتها النكسة لجيل كامل من املبدعني
واملثقفني ،دفعت جالل خوري اىل البحث
والتنقيب عن تاريخ نشوء الكيان العربي
وعقيدته واديولوجيته ،انطالقا من نصوص
العدو االصلية .مثرة هذا الجهد الجبار كان
مرسحيته "وايزمانو بن غوري ورشكاه" (كتبها
بالفرنسية ،وترجمها الراحل رميون جبارة

بعدما نهل من املسرح
الغربي ،توجّ ه شرقا الى
الذات والروحانية
اعجابه ببريخت احاله
مرجعا عربيا في اعماله

اىل العربية) التي عرضها يف "مرسح بريوت"
عام  .1968جاء ذلك بعد الغارة االرسائيلية
عىل مطار بريوت يف تلك السنة ،فوصلت
اصداء العمل اىل الكيان العربي ،وتناولته
االذاعة االرسائيلية ،خصوصا وانه كان من
االعامل املرسحية االوىل التي تطرح القضية
الفلسطينية عىل الخشبة ،اضافة اىل "حفلة
سمر من اجل  5حزيران" لسعدالله ونوس،
و"القتل" لعصام محفوظ.

املرشوع التايل الذي انخرط به خوري ،كان
تقديم مرسحية باملحكية اللبنانية هو "سوق
الفعالة" (اقتبسها عن نص «السيد بونتيال
وخادمه مايت» لربيخت وهيال ووليويك) .اجرى
خوري تغيريات عدة عىل املرسحية ،مدخال
اليها عنارص وشؤونا وقضايا لبنانية قبل ان
يقدّمها عىل خشبة مرسح "مهرجانات بعلبك
الدولية" يف بريوت عام  .1969نجاح اضايف
جعل املرسحية تجول عىل املناطق اللبنانية
املختلفة.
وعىل خشبة "مهرجانات بعلبك الدولية"،
سيقدم عمله االيقوين الذي شهد حفاوة
شعبية هائلة جعلته يستمر الشهر ،وك ّرس
نبيه ابوالحسن نجام شعبيا بكل املقاييس
ووضعه عىل طريق االحرتاف والتكريس .انها
مرسحية "جحا يف القرى االمامية" ()1971
التي جاءت باملحكية اللبنانية ،وط ّور فيها
ابوالحسن شخصية "جحا" التي لعبها ،لتصري
الحقا "اخوت شاناي" .من خالل شخصية
جحا الذي يجمع بني االحتيال والسذاجة،
قارب خوري قضايا شائكة يف الجنوب
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ممثال يف عمله "احالم سيمون ماشار".

اللبناين عند منطقة الرشيط الحدودي
مع فلسطني .تطرق اىل شؤون سياسية
واجتامعية واقتصادية كاالحتالل واالقطاع
والتهريب الشائع والعمل الفدايئ الناشط
يف تلك املنطقة الجنوبية .اما يف خصوص
الرؤية االخراجية ،فقد اختار تقنية املرسح
داخل املرسح عىل الطريقة االيطالية ،كاحد
خيارات التغريب الربيختي.
الهم السيايس
يف كل ما كتب واخرج ،كان ّ
يف معناه الواسع ،بطال رئيسيا عىل الخشبة
ويقع يف صلب خياره الفني واالسلويب .من
االحتالل االرسائييل ،ذهب خوري اىل تفكيك
البنى العشائرية والعائلية املعقدة املتشابكة
يف لبنان ،ورصاعها مع االحزاب من خالل
مرسحيته "الرفيق سجعان" التي قدّمها
عام  1974عىل مرسح "مهرجانات بعلبك
الدولية" .النجاح الذي حظيت به ،ادى اىل
ترجمة هذه املرسحية اىل االملانية ،وتقدميها
عىل خشبات برلني عام .1979
ظل خوري وفيا لهذا املسار ،ولو ان اعامله
يف الثامنينات والتسعينات مل تلق االجامع
النجاح الجامهريي والنقدي الذي لقيته
مشاريعه السابقة .هكذا ،اخرج وكتب
مرسحيات عدة من بينها "كذاب او محاورات
شاهني وطنسا" ( ،)1982و"فخامة الرئيس"
( 1988ـ اعاد تقدميها قبل عامني) ،و"يا
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نبيه ابوالحسن يف "جحا يف القرى االمامية".

حني انترش خرب وفاته ،انهالت التحيات التي
وجهها ممثلون لبنانيون معروفون عىل
صفحاتهم الشخصية او عرب الصحف .روجيه
عساف وصفه بانه كان مع ّلمه من دون ان
يدري ،بينام كتب املمثل رفعت طربيه عىل
صفحته الفايسبوكية" :ترك الخشبة ،وسافر
جالل خوري ملكا".
حزين ان تفقد بريوت جالل خوري وامثاله
ممن يخترصون بوجودهم حقبة وزمنا وجيال
تأسيسيا وتاريخا كامال ووجدانا عميقا .يف زمن
الخسارات الذي يتساقط فيه املبدعون كالثامر
عن االشجار ،عزاؤنا ان هؤالء ال يرحلون ،امنا
يطوون غيابهم ليدخلوا صفحات تاريخنا
الخالد الذي يجب ان يبدأ تدريسه انطالقا من
منارات االبداع هذه قبل اي يشء اخر.

نبيه ابوالحسن وليىل كرم يف "قبضاي".

اعماله

فيليب عقيقي وسليامن الباشا يف "الرفيق سجعان".

ظريف انا كيف" ( ،)1994و"الطريق اىل قانا"
( )2006التي صدرت ترجمتها الفارسية هذا
العام .لكن يف مرحلته االخرية ،شهد مرسح
جالل خوري انزياحا او تحوال مفصليا.
بعدما نهل واستوحى كل اعامله من
املرسح الغريب ،وتحديدا الربيختي ،معالجا
قضايا اجتامعية وسياسية وطبقية ،ها هو
يتوجه رشقا ،ويدخل يف حوارية مع الذات،
ّ
وانشغاالتها واسئلتها الفلسفية والروحانية.

من "الطريق اىل قانا".

راح ينهل من ز ّوادة الرشق االقىص املعرفية،
وبدا مأخوذا بحضارات الهند والصني واليابان
وفنون الفرجة فيها ،خصوصا مرسح "النو"
الياباين .عن هذا التحول املستغرب بالنسبة
رصح مرة بان بعضهم "قد
اىل ماركيسّ ،
يع ّد ذلك تق ّلبات ،ولكنني ارى االمر تطورا
طبيعيا ،وخاصة انني اظل دامئا قريبا من
الفكر الثوري".
من اعامل تلك املرحلة ،نستذكر مثال "رحلة

محتار اىل ْ
رشي َنغار" ( )2010التي وصفها
بانها رحلة عودة اىل الداخل ،اىل الذات.
يحيك العرض قصة رجل تسكنه الغربة،
ويقرر زيارة مقام قديس يف مدينة رشي نغار
(عاصمة اقليم كشمري) .لكن زوجته ستقف
سدا منيعا يف وجهه ،خصوصا وان املنطقة
تشهد نزاعات بني الهند وباكستان .مع
ذلك ،يشد الرجل رحاله اىل هناك للقاء هذا
القديس الذي تويف منذ اكرث من قرن ونيف.

العام املايض ،قدّم اخر مرسحياته "شكسبري ان
حىك" مبشاركة مرياي معلوف ورفعت طربيه،
وجال بها عىل عدد من املناطق والبلدات
اللبنانية .عرض افتتح "مهرجان البستان"
املرموق واحتلته الشخوص الشكسبريية
ضمن  15مشهدا ع ّربها وو ّلفها خوري من
تسع مرسحيات للمرسحي االنكليزي الشهري.
هكذا ،اعادنا اىل جوهر الفرجة وجاملها
بابسط االدوات واقلها كلفة.

• "احالم سيمون ماشار" ،بريخت.1964 ،
• "صعود ارتور اي" ،بريخت.1966 ،
• "ويزمانو بن غوري ورشكاه".1968 ،
• "سوق الفعالة" ،بريخت.1969 ،
• "جحا يف القرى االمامية".1971،
• "قبضاي".1972 ،
• "الرفيق سجعان".1974 ،
• "زملك يا ريس".1981 ،
• "كذاب  ...او محاورات شاهني
وطنسا".1982 ،
• "ارضاب النسوان".1986 ،
• "عريسني مدري من وين".1987 ،
• "فخامة الرئيس".1988 ،
• "بنسيون الست نعيمة".1992 ،
• "نهوند بند وبند".1993 ،
• "يا ظريف انا كيف".1994 ،
• "رزق الله يا بريوت".1997 ،
• "هندية ـ راهبة العشق".1999 ،
• "الطريق اىل قانا".2006 ،
• "رحلة محتار اىل رشي نغار".2010 ،
• "خدين بحلمك مسرت فرويد".2014 ،
• "شكسبري ان حىك".2016 ،
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نافذة
كتابه قراءة مو ّثقة في الوجه الشائك للتاريخ اللبناني

نصري الصايغ :الطائفية السياسية علّة العلل

ال ينفك نرصي الصايغ ين ّقب يف تاريخ لبنان بحثا عن اجوبة عن اسئلته الراهنة.
يبدو هذا املناضل واملثقف العلامين مأخوذا بهاجس اسايس :كيف الوصول اىل
لبنان الدولة املدنية القامئة عىل املواطنة واملساواة بني املواطنني .ن ّقب يف الحرب
االهلية واالغتياالت (كتابه "القاتل ان حىك ـ سرية االغتياالت الجامعية" ــ
 ،)2008ثم حىك عن الطائفية بالطريقة التي متارس يف النظام السيايس عرب كتابه
"انا لست لبنانيا بعد" ()2007

الكاتب واالستاذ الجامعي والصحايف نرصي الصايغ.

ظلت الطائفية تخ ّيم عىل فكر الكاتب واالستاذ
الجامعي والصحايف نرصي الصايغ وابحاثه .قرر ان
يكب عىل دراسة قرن من تاريخ لبنان لرصد اللحظة
التي دخلت فيها الطائفية اىل السياسة .كتابه "لبنان
يف مئة عام :انتصار الطائفية" الصادر عن "دار
الريس" مثرة بحث استمر ستة اشهر ،اكب فيها عىل
اعامل املؤرخني الذي كتبوا عن تلك الحقبة مثل
احمد بيضون وكامل الصليبي واملؤرخني املوارنة.
عاد اىل التاريخ بحثا عن اجوبة ،ويبدو انه وجدها.
■ "لبنان يف مئة عام :انتصار الطائفية" يأيت بعد
كتابك "انا لست لبنانيا بعد" .ملاذا هذا العمل
اليوم وما الذي يربطه بالسابق؟

□ كتايب "انا لست لبنانيا" كان بحثا عن هوية،
النني اشعر كانسان اين يتيم يف هذا البلد ،ليس
لديّ ا ّم اسمها وطن .انا ارغب يف االنتامء اىل هذا
البلد الذي احبه يك يصري وطنا يل برشط ان يعرتف
يب .رشط االعرتاف يب هو ان اكون مواطنا ،النني ال
استطيع ان اكون "مواطفا" ،اي مواطنا يف طائفتي.
عدم االستطاعة ليست قرارا عقالنيا ،بل هي سرية
ذاتية ،بدأت منذ طفولتي .مل اكن يوما طائفيا ،وال
فضل يل بذلك النني ترعرعت يف بيئة وبيت غري
طائفيني ،بخاصة ان االجواء يف قريتي (مشغرة)
كانت تخلو من الطائفية ،حيث االنقسام كان
سياسيا عىل قاعدة احزاب عقائدية شيوعيني
وقوميني .منذ البداية ابحث عن هذا الوطن

الذي يستطيع ان يستقبلني كمواطن .حاولنا،
وحاول االخرون قبلنا ،ان يصنعوا من لبنان وطنا
عىل مستوى العقائد واالفكار ،ففشلوا .اقمنا
محاوالت لالعرتاف بنا كافراد ومواطنني .مثال،
تقدمنا اىل الدولة عرب سجل النفوس ليك تشطب
االشارة اىل الطائفية يف السجل والهوية ،لكنهم
مل يوافقوا بالرغم من ان هذا شأن قانوين يكفله
الدستور اللبناين ورشعة حقوق االنسان .فلسفة
توجه
شطب االشارة اىل الهوية الطائفية ،هي انها ّ
رضبة اوىل يف بنية النظام الطائفي .لكن ظهر لنا
ان للدولة ترسانة كاملة من االنظمة والقوانني
الطائفية التي يستحيل فيها ان تكون لبنانيا فقط.
لذا ،ال يوجد يف لبنان لبناين ،بل طائفي يقيم
يف لبنان ألن هويته ليست لبنانيته بل طائفيته
اوال .وهذا ما دفعني اىل انجاز كتايب االول الذي
اعتقدت فيه ان الطبقة السياسية هي املسؤولة
عن هذا االمر .لكن يف كتايب الجديد "لبنان يف
مئة عام :انتصار الطائفية" قررت ان ابحث عن
السبب عرب التبحر يف مئة عام من تاريخ لبنان.
تنبهت اىل ان هذه املشكلة بنيوية .لبنان انىشء
مطابقا ملا حبل به العقل املاروين بأن يكون لهذه
الجامعة وطن بسبب املعاناة التي عاشتها مع
الدروز يف حروبهام ما بعد نهاية حكم االمري بشري
والدخول يف نظام القامئقاميتني ،وما انتجه ذلك
من مذابح وصلت اىل عام  .1860هنا ،ارتأى العقل
املاروين تأسيس دولة خاصة له .مبنطق الطوائف،
هذا حق رشعي ،اذ مل تكن هناك دول يف هذه
املنطقة .حتى ان عصبة االمم اصدرت قرارا
اولت فيه لفرنسا انتداب لبنان وسوريا ،لكن مع
احرتام حقوق الطوائف وامللل .عند فوز الحلفاء
يف الحرب العاملية االوىل عىل السلطنة العثامئية،
اخذوا هذه املنطقة اسرية اتفاقات كانت معقودة
ايام الحرب منها اتفاق سايكس بيكو ووعد بلفور.
ليس هذا هو املهم ،بل ان السؤال الذي طرحته
يف الكتاب هو :ملاذا لبنان اختلف عن سوريا ،مع
انهام ولدا يف لحظة واحدة ،واعدّا ملصري واحد،
اي اننا هنا بلد طوائف ،وهناك بلد طوائف ايضا.
ملاذا نجح لبنان يف ان يكون بلدا طائفيا ،وسقط

املرشوع الطائفي يف سوريا يف اللحظة ذاتها؟
السبب انه كان هناك من بني اللبنانيني من كان
يؤمن بأبوته لهذا الكيان ويدافع عنه بالتعاون مع
حلفائه الفرنسيني .والذي كان يرفضه ،فريقان:
السني والشيعي .اما الدروز فكانوا ضعفاء يف
تلك الحقبة نتيجة الحروب التي خاضوها يف
القرن التاسع عرش مع املسيحيني .لذا ،كان هناك
دفاع مستميت من املوارنة عن لبنان الذي
موسعا قليال ،مع ضم االقضية االربعة
يريدونهَّ ،
اليه النهم عاشوا يف الحرب مأساة املجاعة ،فيام
كان الشيعة والسنة مرتبطني ارتباطا عضويا مبا
يحدث يف سوريا .ملاذا مل يط ّبق املرشوع الدرزي،
والعلوي والسني يف سوريا؟ ألن الشعب هناك مل
يكن طائفيا وكان مشغوال بثوراته .عندما انهزمت
الثوراتَ ،قبل اللبنانيون السنة والشيعة الدخول
اىل هذا الكيان برشط املحاصصة ،ولذا قلت انهم
"متورنوا" .لكن ظلت مشاعرهم وقواهم مرتبطة
باالنتامء الطبيعي لهم كشيعة وسنة ،كارتباط
املسيحيني بفرنسا كضامنة لحقوقهم وكيانهم.
الكيان اللبناين نشأ للطوائف وبني منذ االساس
عىل الطوائف .لذلك ،فاملشكلة التي ظلت
مستمرة حتى هذه اللحظة ،هي ان اللبنانيني
مختلفون يف ما بينهم عىل الحصة داخل الكيان،
وعىل الحصة خارج الكيان .فكل طائفة لها حصة
خارجية ايضا .لذلك فشل هذا املرشوع النهم مل
يتفقوا عىل كيفية ادارة البلد طائفيا .والسبب
هو ارتباطهم كطوائف بقوى خارجية واقليمية
بحكم الطبيعة وليس فقط بحكم املصالح فقط.
لذا ،عندما كان يعرج اي فريق لبناين يف الداخل
من خالل مطالبه ،كان يستند اىل فريق خارجي
مناسب له طائفيا او دينيا او عصبيا .من هنا
جاءتني فكرة العودة اىل تاريخ لبنان عرب مئة عام،
وانا لست مؤرخا ،لكنني اعتمدت عىل مؤرخني
كتبوا عن تلك الحقبة مثل احمد بيضون وكامل
الصليبي ،وعدت بالتاريخ اىل املرحلة التي بدأت
فيها الطائفية السياسية يف لبنان.
■ لكن املجتمع الطائفي املتنوع موجود يف الكثري
من االمكنة؟
□ اجل .الطائفية واملذهبية موجودتان يف كل
مكان يف العامل ،لكن هناك فرقا بني ان يكون
املجتمع متعدد طائفيا وبني ان يكون متعددا
طائفيا سياسيا .لبنان هو الدولة الوحيدة

نقطة على السطر

إعادة تأسيس وطني عبر التاريخ
الشعوب تصنع التاريخ .ثم يأيت َمن يكتبه .كتابة التاريخ هي دامئا مرشوع طموح
وشاق ،عني صاحبه عىل املستقبل .شعب بال تاريخ ،بال ذاكرة ،هو شعب بال مستقبل.
كتابة التاريخ اخرتاع للهوية ،تأسيس لها واسطرة لها احيانا ،بل لنقل محاوالت لصياغة
هذه الهوية .التاريخ نتيجة حروب وغزوات ومعاهدات سالم وتقاطع ثقافات
واديان ولغات واعراق ...عقود سياسية كربى ،ومقاربات فلسفية ،ومصالح اقتصادية
واسرتاتيجية ،ونزوات فردية ...ومشاريع بناء انظمة حكم .التاريخ شخصيات ورموز
وابطال ووقائع واحداث مفصلية ،واخرتاعات واكتشافات ورصاعات حضارات.
التاريخ معادلة معقدة تضم كل هذه العنارص وتنظمها يف سياق متكامل ومرتابط،
مثبت ،يصبح يقينا علميا ومرجعا لفهم املايض والرهان عىل املستقبل.
بهذا املعنى ،فان كتابة التاريخ مهمة شائكة اختلف حولها العلامء والباحثون،
وتسابق الخرباء عىل وضع قواعدها الصارمة .كيف ميكن املرء ان يكون موضوعيا
ومحايدا ،واىل اي مدى ،يك يكتب التاريخ؟ اي مسافة علمية ،نقدية ،باردة ،ميكن
ان يرتك املؤرخ بينه وبني االحداث؟ التجرد غاية رضورية ،ومز ّية نبيلة ،لكنها فكرة
مثالية يف النهاية ،وكل فرد ينتمي اىل جامعة ويدافع عن مجموعة قيم ومصالح...
هل ميكن ان ال تتحكم يف طريقة قراءته لالحداث وتصنيفها واستقرائها وتحليلها يك
يستخلص منها الثوابت واليقينيات؟ ام ميكن التاريخ ان يبقى مجموعة تأويالت
واسئلة معلقة وقراءات مفتوحة برسم االجتهاد والتوظيف االيديولوجي؟
االمم التي حققت االستقرار والنمو ،بعد قرون من النزاعات والحروب ،واوجدت
انظمة حكم تضمن هذا االستقرار ،االمم املتطورة التي بلغت حدا من التقدم التقني
والفكري ،وحققت الرخاء االقتصادي ،وفرضت حضارتها منوذجا كونيا بسبب هيمنتها
االسرتاتيجية اوال ،وتفوقها العسكري ،والتكنولوجي واالقتصادي ،كنتيجة للهيمنة
ثانيا ،وتقدمها االجتامعي والثقايف ثالثا ...هذه االمم قادرة عىل كتابة تاريخها من
موقع املنترص ،يف اطار من العقالنية والهدوء واالتفاق او االجامع .بل هي تعيد كتابة
تاريخ البرشية من منطلق مصالحها.
اما االمم التي ال تزال تعيش رصاعات مصريية مع القوى الخارجية واطامعها ،والتي
ال تزال تعيش ازمات وجودية داخلية بني الجامعات والفئات التي تتك ّون منها...
فان كتابة التاريخ بالنسبة اليها مهمة غاية يف الصعوبة ،وليس من السهل ان تحقق
االجامع ،وان تقوم عىل هذه الفرضية النظرية التي هي التجرد واملوضوعية والتعامل
البارد مع احداث ووقائع ما زالت موضوع خالف وطني .ذلك ان التعامل مع املايض
امنا هو محكوم بعالقتنا بالحارض ،ونظرتنا اىل املستقبل.
يف هذا االطار تأيت محاولة نرصي الصايغ االخرية (راجع املقالة يف هذه الصفحة)،
لتشكل رهانا جريئا ميكن ان نبني عليه ،وميكن ان يؤسس ملرحلة جديدة من التاريخ
"النقدي" ،بعد جهد املؤرخني الكبار الذي كتبوا تاريخ لبنان ،منذ االستقالل بل
قبله احيانا .تاريخ لبنان "الرسمي" ميكن ان نضيف ،اذ كان يحركهم هاجس صياغة
االسطورة املؤسسة لوطن نهايئ اسمه لبنان.
ما يفعله نرصي الصايغ هو محاولة كتابة التاريخ النقدي للبنان .خطوة اوىل تأسيسية
ملرشوع طموح ،قد يبدأ صداميا وخالفيا ،لكنه مع محاوالت اخرى قد يأخذنا اىل
االتفاق عىل رواية حقيقية لتاريخنا ،تتسع للجميع ،وتكون الدستور الروحي المة
موحدة مستقرة ،دفنت شبح حروبها االهلية مرة نهائية واخرية.
سمير مراد
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يف هذه املنطقة حيث الطائفية سياسة،
والسياسة طائفية ،وليس هناك انفصال بينهام.
امللفت ان املشرتعني اللبنانيني كانوا مقتنعني بان
هذا املوضوع سيكون موقتا ،وان مآل لبنان يف
املستقبل هو ان يصبح دولة مدنية .اي ان اجدادنا
من سنة وشيعة ومسيحيني ودروز كانوا يعون ان
لبنان لن يستوي بهذا الوضع ،لكنهم ارتأوا ان
تطمنئ الطوائف بعضها بعضا ،ريثام تصبح االمور
جاهزة لالنتقال اىل املادة  95من الدستور التي
تنص عىل ان الطائفية هي امر موقت .لكن ما
حصل ان الطائفية صارت مجزية ،كونها حصصا،
ال سياسة ،اي انهم ارسوا طائفية الدميوقراطية،
وليس طائفية دميوقراطية تقام يف اي مجتمع
متعدد طائفيا ،وتعرتف بالكل وتنجز حكومة
اتحاد وطني حيث يتفق االطراف عىل كل يشء
تقريبا .ما حصل ان الطائفة صارت هي السياسة
واملصلحة واملنفعة ،بخاصة انهم ربطوا ادارات
الدولة بالطائفية ،واصبحت االدارة هي الحصان
الطائفي لكل الطوائف .لذا ،عندما تط ّيفت االدارة
بدل ان تتس ّيس ،اصبحت هناك اقطاعات طائفية
داخلها ،اىل جانب حفظ حقوق املرجعيات
الدينية من خالل قانون االحوال الشخصية .هكذا،
كبلت الطائفية الجميع .يف املقابل ،نشأت احزاب
علامنية ،لكنها كانت فاشلة النها مل تكن علامنية.
■ كيف مل تكن علامنية؟
□ النها تحالفت ابان نضالها السيايس مع االقطاع
الطائفي.
■ اال يندرج ذلك ضمن واقعية سياسية معينة؟
□ عندما يتحالف اثنان ،يكون هناك دوما
فريق اقوى .يف هذه الحالة ،كانت الطائفية
اقوى فابتلعت الحليف االخر .مبعنى اخر ،يف
االستحقاقات السياسية كاالنتخابات والتعيينات،
كانت القوى العلامنية تقف اىل جانب القوى
الطائفية ،واالخرية هي االقوى ،فصارت تابعة لها.
■ اال يعني ذلك رمبا ان الشعب برتكيبته طائفي؟
□ كال ،تكوين البلد طائفي .اذا اراد الفرد ان ال
يكون طائفيا ،فاملجتمع ال يقدر اال ان يراه طائفيا.
■ يف رايك اذا ما الحل؟
□ ال حل.

مسه .هو قال وفقا
السياسية الذي مل يستطع ّ
لكتاب نقوال ناصيف املرجعي واملهم عن التجربة
الشهابية :اذا مل ننزع السياسة من الطائفية ،فان
هذا البلد سينفجر ،وقد انفجر فعال.
■ اال تظن انك متشائم بعض اليشء؟
□ كال ،انا واقعي .حني تنظر اىل االمور بواقعية،
ترتاح ،وال تفقد االمل الن هذا البلد ليس فقط
عبارة عن نظام ،بل هناك الفنانون واملبدعون
واملرسح والشعر واالهل والطبيعة واالحبة ...حتى
يف الجامعة ،اع ّلم فلسفة الفن لطالب الدراسات
العليا ،الن الفن هو البديل من هذه الطبخة
السياسية املعفنة .لبنان بلد جميل وشعبه حلو
وطيب ،ومعدنه االنساين جميل.
الكتاب

تجربة فؤاد شهاب مهمة،
لكنها اصطدمت بجدار
الطائفية السياسية

ّ
وحصرية تالقي
خاصة
يقدم  SGBLلجميع
ّ
موظفي القطاع العام مجموعة تسهيالت ومزايا ّ
ّ

اهتماماتهم واحتياجاتهم:
•
•
•
•
•

نقدية بقيمة  250,000ل.ل *.بعد أول تقييد للراتب في الحساب
هدية
ّ

عملية شراء من خالل أي بطاقة
نقاط وفاء بقيمة  250,000ل.ل .بعد أول
ّ

الشخصية
نقدية تصل لغاية  750,000ل.ل .على القروض
هدية
ّ
ّ
ّ

العامة لإلسكان
المؤسسة
نقدية بقيمة  1,000,000ل.ل .مع قرض
هدية
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
مخفضة
انية بفائدة
مج ّ
بطاقة ائتمان ّ

*باستثناء المتقاعدين

■ هاجسك كمثقف ومناضل علامين اىل اي مدى
ا ّثر يف عملك؟
□ عند انجاز كتاب موثق ،ال نكتبه ليحدث تأثريا
مبارشا يف الوقت الذي يصدر فيه ،لكن املؤلف
يراهن مبكان ما عىل وجود ضوء يف نهاية النفق.
اي ان هذا الكتاب سيكون مرجعا يف حال شعر
اللبناين بنوع من املساءلة واراد معرفة ملاذا وصلنا
اىل هذا املنحنى الخطري يف لبنان ،وفشلنا يف بناء
دولة ومؤسسات وما زلنا نختلف عىل كل يشء.

■ هل تقصد ان مرشوع بناء الدولة يف لبنان فشل
وسيفشل؟
□ فشل كدولة ووطن ونظام وادارة ومؤسسات.
وقد وصل اىل هذه النتيجة بسبب العلة الطائفية،
وتبني يل ان الطائفية والدميوقراطية ضدان ،وان
الطائفية تتزوج من الفساد زيجة مارونيةَ .من
يجرؤ عىل تسمية فاسد ،تنتفض عليه الطائفة
التي ينتمي اليها الفاسد .اذا َ
اردت ان تسمي
فاسدا ،عليك ان تسمي يف املقابل فاسدا من
طائفة اخرى.

■ يف رأيك التغيري يبدأ من اين؟ هل الثقافة هي
الطريق؟
□ طبعا ،الرتبية والثقافة واالعالم قادرة عىل
احداث التغيري املنشود .الطوائف موجودة يف
لبنان هي رأسامل مايل ،اىل جانب كونها رأسامال
سياسيا .ليس هناك طوائف فقرية يف لبنان.
العلامنيون فقراء ،مل يتيرس لهم دولة يك تدعم
مرشوعا علامنيا .العلامنية تحتاج اىل مؤسسات
وصحف ومجالت ومحطات ومواقع الكرتونية
علامنية وتربية ومدارس علامنية وجوائز
وشهادات علامنية.

■ تعترب ان محاوالت اصالح لبنان فشلت .لكن،
اليست تجربة الرئيس فؤاد شهاب استثنا ًء ُيبنى
عليه؟
□ هي كانت محاولة اصالحية رهيبة .انجز فؤاد
الشهاب كل االصالحات من مؤسسات وقوانني،
لكن يف النهاية اصطدم بالحاجز املسمى الطائفية

■ ما هو مرشوعك الجديد؟
□ كتاب عن السرية السياسية للنبي ،اذ كان رجل
سياسة مذهال ،وساناضل يك ال انحاز اليه واحافظ
عىل برودة خالل انجاز هذا الكتاب .سيصدر يف
غضون ستة اشهر.
س .م

خاص للقطاع العام
عرض صالح لغاية 31/05/2018
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فنون
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

وليم حسواني :لستُ نادمًا على الفن
لكنني تعبت من العمل حتى آخر الليل
غي
بدايات الفنان وليم حسواين مل تكن يف التمثيل والغناء ،بل يف كتابة الشعرّ .
مسار دربه اعجابه بفن االخوين رحباين يف االسكتشات التمثيلية يف اذاعة "الرشق
االدىن" ،فخطا نحو مرسحهام عام  1958ليكون راقصا يف فرقة الدبكة .لكن مفاجأة
■ ماذا تقول عن تلك اللحظة اليوم؟
عايص الرحباين بدّلت طريقه حني اختاره مغنيا وممثال بعد اعجابه بصوته

مدة اربعني عاما وانا اغني وامثل مع
االخوين رحباين.

مل يدرس الفنان وليم حسواين التمثيل واملرسح
يف الجامعة ،بل مع االخوين رحباين .عاش
زمنهام الجميل عىل مدى  40عاما ،مل يتوان
فيها عن بذل كل ما ميلك من طاقة من اجل
ان يكون االمثل يف مرسحهام .فكانت سعادته
وراء املرسح اكرث من املرسح نفسه.
يف مشواره امليلء بالشخصيات املتنوعة ،غلب
دور الشاويش يف مرسحية "بياع الخواتم" عىل
دربه فلبسته هذه الشخصية مدى العمر ،الن
الناس ،كام يقول ،احبوها كثريا لشدة حبهم
الحرتقة عىل الدولة.
يعرتف وليم حسواين بالتعب الذي ابعده عن
الفن ،ولو مل يغادرنا االخوان رحباين ملا كان
ابتعد .يف حوار مع "االمن العام" يفتح ابواب
الزمن الجميل الذي جمعه بهام.
■ بداياتك كفنان مل تكن يف الغناء وال يف
التمثيل ،بل يف كتابة الشعر .كيف ظهرت
هذه املوهبة ويف اي عمر كانت البداية؟
□ يف املرحلة الدراسية ،تحديدا ،بوصويل اىل
الصف الثالث املتوسط ،كان للشاعر جوزف
نجيم امللقب بـ"ابورساب" تأثريه عىل دربنا يف
الحياة كاستاذ لنا ،فتعلقنا به كتالمذة بعدما
اصبح صديقنا نتواصل معه خارج الصف
املدريس يسمعنا شعره ،ويلقي علينا قصائد
لشعراء تلك املرحلة كسعيد عقل وميشال
طراد .كأنه بذلك كان يتغنى بشعرهام .هكذا
انجذبت اىل االدب العريب من طريق استاذي
الشاعر .بعد هذه املرحلة التي عشتها يف
االربعينات ،وكنت يف الرابعة عرشة من
عمري ،كتبت اول قصيدة يف حيايت عنوانها "ال
تقلها حلوة" ،وعرضتها عىل استاذي جوزف

نجيم "فطبطب" عىل كتفي وقال مستقبلك
ان تكون شاعرا.
■ اعجابك بفن االخوين رحباين بدأ باالستامع
اىل االسكتشات التمثيلية التي كانا يقدمانها
يف اذاعة الرشق االدىن .ما الذي لفتك يف هذا
الفن؟
□ فن االخوين رحباين هو فن تراب
الضيعة ،وانا شخصيا متعلق برتاب اريض.
يف اسكتشات سبع ومخول وبراد الجمعية
وغريهام من اعامل حمل فنهام طابع الحب
الربيء والطيب ،ال خلفيات شخصية فيه،
فانجذبت اىل هذا الفن ،وترجمت اعجايب به
بخطويت االوىل عام  .1958يف تلك السنة كان
التحضري ملهرجانات بعلبك قد بدأ ،فقصدت
مبنى االونيسكو مع بعض افراد العائلة
للمشاركة يف هذه املهرجانات كراقيص
دبكة .لكن ثورة  1958قضت بوقف تلك
املهرجانات .بعد سنتني بدأ االخوان رحباين
التحضري ملرسحية "موسم العز" مع صباح،
فقصدت نادي مهرجانات بعلبك يف املنارة
النضم اىل فرقة الدبكة .بعد اجراء االختبار
يل بدأت التدريبات .يف احد االيام يف اثناء
التدريب عىل اغنية "عالليليك" ،توجه
نحوي عايص الرحباين وطلب التحدث معي.
دخلنا غرفة كان عازف الناي جوزف ايوب
موجودا فيها .بادرين عايص بالقول "علمت
انك تغني ،هال اسمعتني صوتك؟" .اسمعته
اغنية "عاللوما" لوديع الصايف ،فاوقفني قبل
االنتهاء منها وطلب مني عدم املشاركة يف
الرقص بعد اليوم ،النني ساغني وامثل يف
اعامله .بقيت منذ تلك اللحظة وما بعدها

□ كان عهدا جميال ال استطيع وصفه .شعرت
فيه بالسعادة وراء املرسح اكرث من املرسح
نفسه ،وذلك يف ما عشناه مع العائلة الحلوة
التي كانت وراء االخوين رحباين ،فوصلنا اىل
الشعور باننا فوق االرض ال عليها .كان حقا
الزمن الجميل ،نسهر الليايل يف بعلبك الجراء
التامرين من بداية الليل حتى طلوع الفجر،
نتحمل الربد القارس وقسوته ،وال نتوقف
من اجل تقديم اجمل عمل لجمهور وطننا،
مل نكن نسأل عن اجورنا اذا كانت تكفينا ام
ال .كنا نسأل فقط عن حياتنا ضمن االطار
الجميل ،اطار فن االخوين رحباين.
■ ما هو اول دور قدمته عىل املرسح؟
□ شاركت يف مرسحية "موسم العز" ضمن
مهرجانات بعلبك عام  ،1960وكانت اطاللتي
يف اغنية "هليك ومستهلك" مع امل حامدة
التي كانت راقصة يف فرقة الدبكة .لكن عايص
الرحباين اختارها لجامل صوتها وداللها لتؤدي
هذه االغنية فنجحت فيها.

■ من كل االدوار التي اسندت اليك ملعت
يف دور الشاويش يف مرسحية "بياع الخواتم".
ملاذا انطبعت هذه الشخصية يف ذاكرة الناس
حتى اليوم؟
□ ساتحدث بداية عن سبب اختيار االخوين
رحباين هذا الدور يل .يف االساس قبل دخويل
عامل الفن كنت استاذ مدرسة وقد مارست
هذه املهنة مع الفن .من طبيعة االستاذ
اصدار االوامر ،االمر الذي يتناغم مع دور
الشاويش .لهذا السبب اختار االخوان رحباين
هذه الشخصية يل ،فنجحت فيها واحبها
الناس كثريا.

الفنان
وليم حسواين.

■ الزمتك شخصية الشاويش حتى اليوم .ملاذا
مل تلمع يف شخصيات اخرى قدمتها؟
□ صحيح احب الناس هذا الدور ،لكن هذا
ال يعني عدم نجاحي يف شخصيات اخرى.
الناس احبوا هذا الدور لشدة حبهم الحرتقة
عىل الدولة التي كان ميثلها الشاويش يف "بياع
الخواتم" .ولو مل يكن هناك شاويش يف مرسح
االخوين رحباين ملا كانوا انتقدوا.

ايام مهرجانات بعلبك
لم نكن نسأل عن اجورنا

■ عىل ماذا كان يعتمد االخوان رحباين يف
اختيار االدوار للممثلني؟
□ عىل معرفة قدرة كل ممثل عىل تأدية اي
نوع من االدوار .فالفنان نرصي شمس الدين،
مثال ،ادى شخصية فخر الدين بنجاح ،رغم
ذلك اسند اليه ،يف ما بعد ،دور ماسح احذية
يف مرسحية "لولو" ،فنجح فيه كام نجح يف دور
فخر الدين بل اكرث .هذا يعني ان الدور ال
يصنع املمثل او االنسان ،بل االنسان هو الذي
يصنع الدور.

ينسب ايل كتابتي شعر االخوين رحباين يف اعاميل
الشعرية .عندما اصدرت كتايب االول "رشيعة
الغاب" كتب منصور الرحباين يف مقدمته "ال
نعرف ان كان وليم حسواين قد اىت من الشعر اىل
املرسح ام من املرسح اىل الشعر" .ما اخذته من
االخوين رحباين هو روحية الشعر.

■ مباذا متيز تعاملك مع االخوين رحباين فنيا
وشخصيا؟
□ طريقة التعامل يف ما بيننا ـ كانت مميزة.
اضف اليها الشعر الذي استوحيته منهام ،فاليوم

■ ما رس نجاح االخوين رحباين وتألقهام
وتفردهام يف الفن الذي قدماه؟
□ نجاحهام هو يف محاكاة الجمهور بلغته
وقلبه .ماذا يريد هذا الجمهور ومباذا يشعر،

احب الناس دور الشاويش
لشدة حبهم الحرتقة
على الدولة

ان كان يكره النظام والظلم وقسوة العامل ،كانا
يحدثانه عن هذه االمور من اجل ان تلتئم
املسائل املكسورة فيه .كانا يشعران بوجع
الناس ويتحدثان عنه يك يظهرا اهمية االنسان
املوجوع الشبيه بكل املوجوعني يف العامل،
كأنهام من علامء النفس .يف الواقع ما ميز فن
االخوين رحباين ،اىل ما ذكرت ،محاكاة الحلم
عند كل الناس.
■ ما الذي كان يعترب خطأ غري مسموح به يف
مرسحهام؟
□ الصوت النشاز والتأخر عن املواعيد ،اضافة
اىل املبالغة يف التمثيل وتجاوز النص املكتوب.
■ هل اخرجت كل طاقتك الفنية يف اعاملهام؟
□ نعم .العمل كان يقتيض بذلك .انا مل ادرس
التمثيل واملرسح يف الجامعة ،بل مارستهام
مع االخوين رحباين .مل اكن التجارس عىل عدم
تقديم كل ما املك من طاقة يف الدور الذي
العبه وذلك احرتاما لهام .االمر الذي كان
يدفعني اىل ان اكون االمثل.
■ ماذا اكتسبت منهام يف خالل اربعني عاما
من العمل يف مرسحهام؟
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□ تعلمت القيام بالواجب واحرتام
املشاهد الذي يدفع مثن البطاقة من اجل
حضور العمل الذي اقدمه .لذا كان عيل ان
اكون مثال الشخص الذي متنى مشاهدته،
واال اكون قد رسقته وخنته .يف االربعني
عاما مع االخوين رحباين ،ع ّودت نفيس عىل
القيام باجمل ما ميكن خدمة للفن الذي
تعلمته منهام.
■ ما اسعد لحظات عشتها معهام؟
□ عشتها يف السهر معهام ،حيث كان عايص
الذيك يخرتع املوقف واملواضيع التي علينا
التحدث عنها ليكون هو لولب السهرة .مل
يكن هذا اللقاء فقط للسهر ،بل ملناقشة
افكار ومواضيع حول مرسحيات كانت تعرض
انذاك ،او ملناقشة قصائد شعر يبدي فيها كل
شخص رأيه ،خصوصا الداللة عىل النقص يف
طرح الفكرة .رغم هذا الطابع الفكري والثقايف
لسهراتنا ،مل يكن هذا اللقاء يخلو من النكات
والضحك .فهل من املعقول ان نسهر مع
فيلمون وهبي وال نغرق يف الضحك ،علام ان
عايص كان اكرث دهاء منه .دخلنا مرة يف معركة
شعر ،انا وعايص وجورج جرداق عىل صفحات
مجلة "الشبكة" ،فكانت قصائد هجاء بيننا
نحن الثالثة دامت نحو خمسة او ستة اشهر
تضاعف فيها مبيع اعداد املجلة بشكل كبري.
■ ما الذي كان يسعد عايص الرحباين؟
□ كل ما هو متعلق بالفكر.
■ وما الذي كان يغضبه؟
□ الشواذ واالمية .كان يكره الشخص االمي
ويشفق عليه ويقول :مرت حياته من دون ان
يغرق يف بحر العلم والتاريخ والشعر.
■ اي امور كانت تسعد منصور الرحباين؟
□ منصور شاعر وال نستطيع التمييز بينه وبني
عايص النهام احبا وغضبا من االمور نفسها،
علام ان طباعهام واحدة .لكن فارقا واحدا
بينهام هو ان منصور كان اكرث بساطة من
اخيه عايص ،فيقول كلمته من دون تفكري
وعىل سجيته ،يف وقت كان عايص يحسب
للمئة قبل ان ينطق الكلمة.

شعرنا مع االخوين رحباين باننا فوق االرض ال عليها.

■ لو مل يغادرنا االخوان رحباين هل كنت
غادرت الفن؟
□ طبعا ال ،كنت سابقى.

لم اتجاسر على عدم
تقديم كل ما املك من طاقة
■ هل انت نادم عىل مشوارك الفني؟
في التمثيل
نجاحي في دور الشاويش
ال يعني عدم نجاحي في
شخصيات اخرى
■ كيف تنظر اىل تلك املرحلة الفنية ،وماذا
تقول عنها اليوم؟
□ انه الزمن الجميل كام ينظر اليه الناس ال انا
فقط ،ووسائل االعالم ايضا .هو الزمن الذي كان
مستوى الفن فيه ارقى بكثري من هذه االيام.
■ ملاذا ابتعدت عن الفن؟
□ النني تعبت ،ومل يعد لدي الدافع اىل العمل
حتى اخر الليل.

□ ال لست نادما ،فانا صاحب رأسامل معنوي
كبري جدا.
■ الصالون الشعري الذي افتتحته يف السنوات
االخرية هل هو تعويض غيابك عن الفن؟
□ كال .فانا احب الشعر .بدأت هذه القصة
بعدما اغلق الشاعر رفيق روحانا صالونه
االديب الذي سميته "ملكوت الشعر" مع
قدوم فصل الخريف ،فاحسسنا بالوحشة
وسألنا انفسنا ،نحن الشعراء ،اىل اين
سنذهب واين سنلتقي ،فكانت والدة
الصالون الشعري يف بيتي .املهم يف هذا
املوضوع انكبايب عىل كتابة الشعر يف
السنوات االخرية ،فنرشت ثالمثئة قصيدة عرب
الفايسبوك ،اضافة اىل كتابة ثالثة دواوين
شعر سانرش قريبا واحدا منها.
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تغذية

الفوائد الصحية

ناتالي غرّة

صحة القلب :املوز مفيد للقلب كونه يحتوي
عىل البوتاسيوم .وهي مادة مطلوبة للحفاظ
عىل انتظام نبضات القلب .كام ان البوتاسيوم
العايل ومحتوى الصوديوم املنخفض قد
يساعدان ايضا عىل حامية نظام القلب واالوعية
الدموية من ارتفاع ضغط الدم ،وفقا ملا ذكرته
ادارة الغذاء والدواء االمريكية (.)FDA
ووجدت دراسة اجراها باحثون يف جامعة
االباما عام  2017عىل الحيوانات ،ان
البوتاسيوم يف املوز مرتبط ايضا بتأمني
الفعالية للرشايني .كلام زادت نسبته يف
الجسم قل تعرض الرشايني للتصلب.

من الفاكهة األكثر إستهالكًا في العالم

املوز ...فوائده كثيرة لكن حذار أخطاره!

يعترب املوز من انواع الفاكهة االكرث استهالكا يف العامل .بلغت صادراته العاملية،
وفقا لتقارير االمم املتحدة ،ما يقارب  18مليون طن عام  .2015مع ذلك يقتيض
الحذر وعدم االفراط
اشارت احصاءات وزارة الزراعة االمريكية اىل
ان كل شخص يستهلك  11.4رطال من املوز
سنويا ،ما يجعل هذه الفاكهة هي املفضلة
لدى االمريكيني ومعظم سكان العامل ،نظرا اىل
ما تحتويه من مجموعة فوائد صحية نذكر
منها عىل سبيل املثال البوتاسيوم والبكتني
(نوع من االلياف الغذائية) .عدا ان املواد
املوجودة فيها تساهم يف التقليل من التورم،
وتحمي من مرض السكري (النوع الثاين)،
وتساعد عىل فقدان الوزن ،وتعزز عمل
الجهاز العصبي وانتاج خاليا الدم البيض،
وكل ذلك بسبب ارتفاع مستوى الفيتامني B6

الذي تحتويه .اىل ذلك ،تحتوي هذه الفاكهة
عىل نسبة عالية من مضادات االكسدة التي
تحمي البرشة من التلف.

من االخرض اىل االسود

افادت دراسة اجريت عام  2017ان املوز
االخرض غري الناضج يقدم بعض الفوائد
الصحية .اشارت اىل انه يساعد عىل السيطرة
عىل مشاكل الجهاز الهضمي مثل االسهال
والقرحة ،وقد يقلل من مستوى الكولسرتول يف
الدم ويخفض الضغط .وتوصل بعض الدراسات
اىل خالصة تفيد ان مادة الليكتني يف املوز

االخرض ميكن ان توفر العالج ملرىض فريوس
نقص املناعة البرشية ( .)HIVمن جهة اخرى،
اظهرت االبحاث ان مستويات املغذيات ترتفع
يف املوز عند نضوجها .فهو مع البقع الداكنة
يكون اكرث فعالية بثامين مرات من املوز االخرض
يف تعزيز قوة خاليا الدم البيض وفقا لدراسة
اجريت عام  .2009هذه الخاليا تحارب العدوى
من البكترييا والفطريات والفريوسات ومسببات
االمراض االخرى.

حقائق غذائية

وفقا الدارة الغذاء والدواء االمريكية (،)FDA
تحتوي املوزة املتوسطة الحجم ( 126غراما)،
عىل الحقائق الغذائية االتية:
• سعرات حرارية.110 :
• سعرات حرارية من الدهون :صفر.

االكتئاب واملزاج :ميكن ان يكون املوز مفيدا
يف التغلب عىل االكتئاب نظرا اىل ارتفاع
مستويات الرتيبتوفان الذي يتحول يف الجسم
اىل السريوتونني .اىل ذلك ،فان الفيتامني
 B6ميكن ان يساعد عىل النوم بشكل جيد
الحتواء املوز عىل مادة الرتيبتوفان املحفزة
للنوم .اضافة اىل ان مادة املاغنيزيوم تساعد
عىل اسرتخاء العضالت.
الهضم وفقدان الوزن :يحتوي املوز عىل
نسبة عالية من االلياف التي ميكن ان تساعد
عىل ابقاء املعدة لينة .الحصة الواحدة ميكن
ان توفر ما يقارب  %10من متطلبات االلياف
اليومية .الفيتامني  B6ميكن ان يساعد عىل
الوقاية من مرض السكري من النوع الثاين،
ويساهم ايضا يف فقدان الوزن .بشكل عام،
يعترب املوز جيدا لفقدان الوزن الن طعمه
حلو ويساعد عىل الشعور بالشبع ،ما يساهم
يف كبح الشهية.
النظر :يحتوي املوز عىل كمية صغرية ولكن
مفعولها كبري من الفيتامني  ،Aوهو امر
رضوري لحامية العني ،والحفاظ عىل الرؤية
الطبيعية وتحسني هذه الرؤية ليال.

الرسطان :يشري بعض الدراسات اىل ان
االستهالك املعتدل من املوز قد يكون وقائيا
ضد رسطان الكىل .اثبتت دراسة سويدية
اجريت عام  2005ان النساء اللوايت يتناولن
اكرث من  75حصة من الفاكهة والخرضوات
يف االسبوع ،يقللن من خطر االصابة برسطان
الكىل بنسبة  ،%40بحيث تبني ان املوز فعال
يف مكافحة هذا النوع من الرسطان .اما
النساء اللوايت يأكلن اربعة اىل ستة حصص
من املوز اسبوعيا ،فيخففن من خطر االصابة
برسطان الكىل.
يبقى ان نشري اىل ان هذه الفاكهة مفيدة
يف الوقاية من رسطان الكىل بسبب احتوائها
مستويات عالية من املركبات الفينولية
املضادة لالكسدة.
املرأة الحامل :يساعد املوز ايضا يف الوقاية
من مرض السكري يف فرتة الحمل .فقلة
النوم يف اثناء الحمل ميكن ان تساهم يف
مرض السكري .لكن املاغنيزيوم والرتيبتوفان
يف املوز ميكن ان يساعدا عىل ضامن النوم
براحة.
املخاطر الصحية :ال توجد اثار جانبية كبرية
مرتبطة باالفراط يف تناول املوز .لكن رغم
ذلك من االفضل تناوله باعتدال .الكمية
الزائدة تؤدي اىل صداع وشعور بالنعاس،
علام ان الصداع ناجم عن االحامض االمينية
املتوافرة يف املوز والتي متدد االوعية الدموية.
هذه االحامض االمينية موجودة بكمية اكرث
يف املوز الناضج .اما الشعور بالنعاس فسببه
مادة الرتيبتوفان التي تعطينا هذا الشعور
بعد نتناول كمية كبرية من املوز.
يعترب املوز من الفاكهة السكرية .لذلك
تناول الكثري منه ميكن ان يؤدي اىل تسوس
االسنان .وكونه ال يحتوي عىل ما يكفي
من الدهون او الربوتني ،فال ميكن اعتامده
كوجبة صحية من تلقاء نفسها،

او وجبة خفيفة بعد مامرسة الرياضة.
تناول هذه الفاكهة يصبح محفوفا باملخاطر
اىل حد كبري اذا تناولنا منه كميات كبرية.
فوزارة الزراعة االمريكية ( )USDAتويص بأن
يتناول الكبار نحو كوبني من الفاكهة يوميا،
او حواىل موزتني ،واال ستشكل املستويات
العالية جدا من الفيتامينات واملعادن
خطرا عىل الصحة .مثال ان االفراط يف تناول
البوتاسيوم ميكن ان يؤدي اىل ضعف يف
العضالت والشلل املوقت وعدم انتظام
دقات القلب.

قشور املوز ...مفيدة ام سامة؟

قشور املوز ليست سامة .يف الواقع هي
صالحة لالكل ومليئة باملغذيات .يؤكل قرش
املوز يف اجزاء كثرية من العامل ،رغم ان
هذا االمر ليس شائعا جدا يف الغرب .هو
يحتوي عىل كميات عالية من الفيتامينات
 B6و ،B12وكذلك املاغنيزيوم والبوتاسيوم
وبعض االلياف والربوتني .وايضا فان قشور
املوز لديها مركبات مثل البوليفينول
والكاروتينويد وغريهام .لكن من املهم
ان يغسل قرش املوز بعناية قبل تناوله
للتخلص من اثار املبيدات التي ميكن رشها
يف البساتني.
عادة ما يتم تقديم قرش املوز املطبوخ
رغم انه ميكن تناوله نيئا او اذا وضعت يف
الخالط مع الفاكهة االخرى .علام ان قشور
املوز الناضج يكون طعمها حلوا اكرث من
تلك غري الناضجة.
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مقال

رياضة
تتدخل في كل شيء
وزير الشباب والرياضة :السياسة ّ
ولدينا معاييرنا في توزيع املساعدات
يتطلع وزير الشباب والرياضة يف حكومة "استعادة الثقة" محمد فنيش اىل الواقع
الريايض بنظرة تفاؤلية ،ويعري اهمية كبرية الثر الرياضة يف حياة االنسان .يؤمن بأن
الرياضة اللبنانية قادرة عىل ان تكون يف طليعة املنافسني عربيا وقاريا يف االلعاب
الجامعية والفردية ،ويعرتف بعدم القدرة عىل عزل السياسة عن حياة الناس

وزير الشباب والرياضة محمد فنيش.

ال ينكر وزير الشباب والرياضة محمد فنيش
ان سلطة الوزارة محصورة بتطبيق القوانني
ومنح الرتاخيص ومتويل االتحادات والنوادي،
ويعترب ان الخلل االداري والنقص يف الطاقات
يؤثران سلبا عىل االنتاجية .يدعو اىل مكننة
العمل يف الوزارة لرفع االنتاجية وتسهيل عمل
املواطن ،ومتكني الوزارة من القيام بواجبها
بطريقة افضل.
"االمن العام" زارت الوزير فنيش يف مكتبه يف
وزارة الشباب والرياضة ،وكان حوار شامل.
■ ما الذي جاء مبحمد فنيش اىل وزارة الشباب
والرياضة؟
□ حزب الله .انا امثل جهة سياسية مشاركة يف

الحكم كلفتني القيام بهذا العمل .وزارة الشباب
والرياضة ليست خدماتية ،وال يتنازع عليها احد.
■ بعد مرور زهاء سنة عىل توليكم املنصب ،ماذا
اكتشفتم يف قطاع الشباب والرياضة؟
□ ال شك يف ان هذا القطاع يجب ان يحظى
باهتامم اكرث من املتاح حاليا .صحيح ان االمال
يشء واالمكانات يشء اخر ،واللبنانيون بطبعهم
مبادرون ويحبون الرياضة .هناك انحراف بعض
اليشء يجب معالجته ،لكن يف املقابل هناك
امور ايجابية تدعو اىل التفاؤل ويجب دعمها.
يوجد حراك ريايض يف املجتمع مطلوب رعايته
وتنظيمه اكرث ،وحاولنا دعمه قدر االمكان
وباالمكانات املتوافرة.

■ هل صدمكم الواقع الريايض القائم؟ وملاذا؟
□ لسنا غريبني عنه ،نحب الرياضة ونتابعها .علينا
ان ننظر اىل النصف املآلن من الكوب .يعنيني
وجود وعي الهمية الرياضة يف حياة االنسان.
االعالم يلعب دورا اىل جانب الوزارة لتعميم ثقافة
الرياضة واكتشاف املواهب ورعايتها وتنظيمها،
ورفد الفرق مبواهب متكن لبنان من احتالل مراكز
متقدمة عىل املستوى الدويل .رغم اننا ال نزال يف
التصنيف دون الطموح ،فنحن نخاطب االتحادات
للبحث يف كيفية التقدم وعدم االكتفاء بتنظيم
الدورات املحلية .ليس صعبا ان نكون يف طليعة
املنافسني يف كل االلعاب الجامعية ككرة القدم
وكرة السلة والكرة الطائرة.
■ اين الخلل يف وزارة الشباب والرياضة ،وكيف
ميكن اصالحه؟
□ ال تختلف عن املشاكل التي تعاين منها غالبية
ادارات الدولة .لدينا خلل اداري ونقص يف
الطاقات .علينا تطوير عملنا من خالل مكننة
العمل يف الوزارة لرفع االنتاجية وتسهيل عمل
املواطن ،ومتكني الوزارة من القيام بواجبها
بطريقة افضل.
■ من يتدخل يف شؤون االخر ،السياسة يف الرياضة
ام الرياضة يف السياسة؟
□ السياسة تتدخل يف كل يشء .القيمون عىل
االدارات ميكنهم الحد من هذا التدخل .ال ميكن
عزل السياسة عن حياة الناس ،لكن التدخل
يجب ان ال يكون اللحاق الرضر بعمل االدارة
ورضبه لتفيش الفساد والحد من الكفاية .منذ
وصويل خاطبت املعنيني لجعل الرياضة وسيلة
ومعربا لتجاوز الخالفات وعامال جامعا .عادة
الرياضة تجمع وال تفرق .نحن ننجح اذا عممنا
الرياضة وثقافتها وابعدناها عن التباين السيايس.
نسعى من اجل تهريب هذا التدخل وابعاده اىل
حد ما بطريقة ايجابية.

■ ما هي صالحية الوزارة عىل النوادي والجمعيات
واالتحادات الرياضية واللجنة االوملبية؟
□ وفق القانون واملراسيم التطبيقية ،دور الوزارة
تطبيق القوانني ومنح الرتاخيص ومتويل االتحادات
والنوادي املسؤولة عن تنظيم االنشطة قدر
االمكان .من رشوط االتحادات الدولية عدم ّ
تدخل
الدولة يف عمل االتحادات املحلية حتى ال تتعرض
لعقوبات دولية متنعها من املشاركة الخارجية.
ونحن رعينا هذا االمر نزوال عند رغبة اللجنة
االوملبية اللبنانية ،واجرينا التعديالت مبا يتالءم
والقوانني واالنظمة املرعية االجراء.
■ كيف يتم توزيع املساعدات املالية عىل
النوادي؟ وما هي املعايري املعتمدة؟
□ يف النصوص ال معايري .هناك موازنة ومرسوم
لرصف املساعدات .من يضع املعايري هي الجهة
التي ترصف املساعدة .اعتمدنا مكانة النادي ويف
اي درجة يلعب ،عدد االلعاب التي يعتمدها،
التزماته الخارجية ،واخذنا يف االعتبار النتائج التي
يحققها وما تلقاه سابقا من مساعدة واين وكيف
رصفت هذه املساعدة .كام اخذنا يف االعتبار
حاجات اللجنة االوملبية.
■ البعض يتهم الوزارة باستخدام ملف املساعدات
املالية لخدمة مآرب واهداف سياسية؟
□ حرصت بكل ما لدي من التزام ومن صدقية
للنهج الذي امثله ان يكون هذا املال العام من
حق كل الذين ميارسون الرياضة ،وضمن املعايري
التي ذكرناها .التزمنا  %90هذه املعايري واترك
 %10للخطأ ،ويبقى الحكم النهايئ لكل من تابع
وشاهد عملنا.
■ كيف تصفون العالقة مع املدير العام
للوزارة زيد خيامي؟ هل صحيح ان هناك
فتورا يف هذه العالقة؟
□ كل له صالحياته وفق القوانني واالنظمة املرعية
االجراء ،وقد مارست هذه املسؤولية يف كل
املناصب التي شغلتها .يف وزارة الشباب والرياضة
نعمل بايجابية مع الحرص الشديد عىل احرتام
القوانني واالنظمة .طوال فرتة وجودي عىل رأس
الوزارة مل تشهد العالقة اي طالق .الجميع يف

كرة ذهبية لرونالدو
بطعم املاس
استحق كريستيانو رونالدو الحصول عىل جائزة الكرة الذهبية هي الخامسة
يف مسريته الكروية ،وتساوي املاسا بالنسبة اليه كونها جاءت بطعم مغاير
عن كل الكرات املذهبة التي حملها سابقا اللف سبب وسبب ،كام ترتك
اقتناعا بان النجم الربتغايل ،ال اي احد غريه ،يستحق ان يكون حامال الكرة
الذهبية لعام .2017
صحيح ان رونالدو تنافس عىل هذه الجائزة كالعادة مع العب رائع اخر هو
االرجنتيني ليونيل مييس الذي ما انفك يسجل ارقاما خرافية هذه السنة.
لكن رونالدو استحقها اكرث منه بال شك ،متاما كام استحقها مييس يف املرات
الخمس السابقة التي تفوق فيها عليه.
رونالدو ام مييس؟ هو السؤال الذي يطرح عادة قبل اعالن الفائز بالكرة
الذهبية .لكن هذا السؤال سقط قبل اسابيع من اعالن الفائز ،اىل درجة
توقفت فيه مكاتب املراهنات الربيطانية عن قبول الرهانات عىل رونالدو
للفوز بالجائزة .اذ كان الكل مقتنعا بانه جدير بحملها .لقد استحقها ال
النه كان االفضل عىل صعيد االرقام (مييس سجل  48هدفا لناديه ومرر 14
متريرة حاسمة ورونالدو سجل  37هدفا ومرر  8كرات) ،بل النه كان "ملك"
اللحظات الحاسمة ،ال بل اللحظات املاسية بالنسبة اىل فريقه ريال مدريد
االسباين .كم كانت كثرية تلك اللحظات التي شهدها املوسم املايض ،وتحديدا
يف ايار ،عندما سجل هاتريك يف مرمى جاره اللدود اتلتيكو مدريد يف اوىل
مباريات الدور النصف النهايئ لدوري ابطال اوروبا.
رونالدو استحقها النه كان بطل نهايئ االبطال ايضا ،بهدفيه يف مرمى حارس
جوفنتوس االيطايل جان لويجي بوفون ،ليصبح الريال اول فريق يف التاريخ
يحتفظ بلقب دوري االبطال ،وهو انجاز سيخلد يف التاريخ الكروي.
برزت اهمية رونالدو كالعب حاسم يف االوقات الصعبة ،عندما سجل 10
اهداف من اصل  14يف مشوار االبطال منذ الدور الربع النهايئ وصوال اىل
املباراة النهائية .يكفي القول انه كان وراء  %60من اهداف فريقه يف االدوار
االقصائية حتى نعرف مدى اهمية دوره يف اللحظات الحاسمة ،وهي نسبة
مل يعرفها نجوم كانت لهم مساهمة فعالة يف فوز فرقهم باللقب الكبري يف
املواسم الخمسة املاضية ،مثل مييس وثنايئ بايرن ميونيخ االملاين توماس
مولر والبولوين روبرت ليفاندوفسيك الذين تراوحت نسبهم بني  30و.%40
رونالدو استحقها النه تخطى االنكليزي جيمي غريفز كافضل هداف يف
تاريخ البطوالت الخمس الكربى يف اوروبا ،وتساوى مع "االسطورة" الفريدو
دي ستيفانو بتسجيله للمرة الثالثة يف نهايئ االبطال .كام اصبح اول العب
يسجل يف كل مباريات دور املجموعات يف دوري االبطال.
يف اختصار رونالدو استحقها النه ملع يف اكرث اللحظات الحالكة التي عرفها
ريال مدريد او منتخب الربتغال ،فكانت الكرة الذهبية املع بني يديه
وجاءت بطعم املاس.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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الوزارة يقوم مبهامته ،والوزير يحفز العاملني
ويحرتم صالحياتهم ،ومن يظهر انتاجية يحظى
بكل تقدير ومن ال يقوم بذلك من الطبيعي ان
يشعر انه مقرص بواجباته وينال ما يستحق.
■ والعالقة مع رئيس لجنة الشباب والرياضة يف
الربملان النائب سيمون ايب رميا؟
□ يوجد فصل بني السلطتني الترشيعية
والتنفيذية ،والعالقة مع ايب رميا ال تختلف
عن تلك املوجودة بني السلطات .التعاون قائم
خصوصا يف هذه الفرتة ،ومن املوقع الواحد
الحريص عىل تنشيط الرياضة ودعمها ،ان من
خالل املوازنة والقوانني ،او من خالل النقاش
مع لجنة الشباب والرياضة .ايب رميا نشيط
ولديه افكاره ،وهي تتالقى بنسبة كبرية جدا مع
طروحاتنا ان مل نقل متطابقة.
■ والعالقة مع اللجنة االوملبية اللبنانية ورئيسها
جان هامم؟
□ ضمن القوانني والصالحيات املعطاة لنا ،قدمنا
لهم الدعم املتاح واجرينا تعديالت عىل بعض
املواد يف املرسوم  4481يك ال تتعارض مع القوانني
واالنظمة الدولية .يجب ان نركز يف املرحلة
املقبلة عىل بحث اسرتاتيجيات عمل يف ما يخص
الصالحيات واملسؤوليات امللقاة عليها ،ودور
الوزارة يف الحوار والحرص املشرتك عىل الرياضة،
وهذه مسؤولية مشرتكة وكلنا يف حاجة اىل هذا
الدور لخدمة الرياضة وتطويرها واعالء شأنها.
■ اين اصبح قرار انشاء املؤسسة الوطنية الدارة
املنشآءات الرياضية التابعة للدولة؟
□ اتبعنا اآللية املتفق عليها كتصور واملعتمدة يف
مجلس الوزراء.
■ كيف تم اختيار اعضائها ،وهل صحيح ان
منطق املحاصصة السياسية والطائفية واملذهبية
تغلب عىل منطق الكفاية؟
□ لن ادخل يف االسامء والتفاصيل ،لكن ما رأيته يف
االسامء املقرتحة مل يكن ملبيا الطموح وال يعطي
اضافة او يقدم كفايات جديدة ،ما دفعنا اىل الغاء
كل ما كان سابقا واالنطالق باجراءات جديدة،
وقد اصبحنا قريبني من املرحلة االخرية بالتعاون

مع مجلس الخدمة املدنية ووزارة الدولة لشؤون
التنمية االدارية.

بان تتحرك اكرث ،وان ال توفر وزارة الشباب
والرياضة والحكومة.

■ كيف تق ّيم عمل مجلس ادارة مصلحة مدينة
كميل شمعون الرياضية؟
□ يجب ان ال نحمله اكرث من طاقته او اكرث مام
هو قادر عىل تحمله .قسم من املدينة يشغله
الجيش اللبناين ،وقسم معتدى عليه .هناك تآكل
نتيجة االهامل املرتاكم وعدم وجود صيانة دورية.
ورغم ان املوازنة املخصصة للصيانة غري كافية ،فقد
متكنا من انجاز بعض االعامل ،ويف اكرث من مناسبة
عادت املدينة اىل استقبال املناسبات الرياضية.

■ وعمل اتحاد كرة السلة؟ هل انتم عىل اطالع
عىل االزمة التي يعاين منها؟
□ عمل االتحاد يجب ان يكون شفافا وبعيدا من
االنقسامات السياسية .عىل االعضاء ان يشبكوا
ايديهم ويعملوا سويا تحت سقف القانون
واالنظمة.

■ ما هو رس العشب االخرض يف ارضية ملعب
املدينة واملشاكل املزمنة التي يعاين منها ،وعدم
القدرة عىل الخروج منها ،بينام عىل بعد امتار
قليلة ويف نادي الغولف تحديدا العشب االخرض
يف احىل حاالته؟
□ تراكم الخلل وعدم القدرة عىل تأمني ما يلزم
الجراء عملية صيانة شاملة .الرتبة عمرها سنوات
طويلة ،واملياه التي تروي العشب غري صالحة وهي
مالحة .هناك رشكة مكلفة سابقا اعداد دراسة عن
عملية تأهيل املدينة باالمكانات املتاحة.
■ ما رأيك يف اعامل الشغب التي اعقبت مباراة
االنصار والنجمة عىل ملعب مدينة كميل شمعون
الرياضية؟
□ غري مقبول عىل االطالق .كنت طلبت من
القوى االمنية اتخاذ كل االجراءات يف حق الذين
تسببوا وشاركوا فيها .وقد ابدى وزير الداخلية
نهاد املشنوق تجاوبا ،ومتنيت عليه دعوة االتحاد
اىل اجتامع نحرضه سويا مع قادة االجهزة االمنية
يف قوى االمن املسؤولني عن امن املالعب .كام ان
املدينة قدمت شكوى واعتقد ان القضاء يتحرك يف
هذا االتجاه .من غري املقبول ان يتسبب  15شخصا
يف رضر للنادي واللعبة عىل حد سواء .اخىش ان
نضطر اىل الوصول اىل قرار ال احد يريده او يرغبه يف
اقامة املباريات من دون جمهور وهذا ما ال امتناه.
■ كيف تق ّيم عمل اتحاد كرة القدم؟
□ بكل شفافية ومحبة ،االتحاد مطالب ببذل
مجهود اكرب ،كام باقي االتحادات بدورها مطالبة

■ هل تعترب وزارة الشباب والرياضة ان نهائيات
بطولة آسيا لكرة السلة التي استضافها لبنان يف
آب املايض نجحت؟ وملاذا؟
□ مل يحصل تقييم للملف ،ونحن يف الوزارة مل
نتسلم من االتحاد اي مستند حول البطولة .ما
كان يعنيني من هذه البطولة اظهار صورة لبنان
البلد املستقر القادر عىل استضافة بطوالت
واحداث دولية وعاملية.
■ ما هي اوجه الشبه بني الوسط الريايض
والوسط السيايس؟
 ما ينعكس من التنافس السيايس ال يشبه ماينعكس من التنافس الريايض .ما نطمح اليه
ان تنتقل الروح الرياضية التي تسود التنافس
الريايض اىل السياسة.
■ خائف عىل مستقبل الرياضة؟
□ ما رأيته خالل هذه الفرتة عىل رأس الوزارة
يطمنئ .هناك حراك ريايض يف غالبية املناطق،
وهذه ظاهرة صحية علينا االستفادة منها ،واللبناين
ال تنقصه الكفاية.
■ نادم عىل توليك هذه الوزارة؟
□ مل اندم يوما عىل تويل املسؤولية ،وهذا تكليف
من مرجعيتي .ورغم كل الصعوبات نأمل يف
ان نكون قد متكنا من تحقيق امور ايجابية يف
الحفاظ عىل الرياضة.
■ اذا ُعرضت عليك مجددا توافق ام ترفض؟
□ قد تكون املهمة اصبحت اسهل ،خصوصا وانه
بات لدينا رؤية واضحة حول واقع الرياضة واحوالها.

ن .ج
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نمر جبر

كرة القدم الرياضة األغنى
األكثر شعبية األقدم تاريخيًا

مثة اختالف واسع بني املؤرخني عىل نشأة كرة القدم .ال يوجد من يعلم يقينا اين
بدأت او كيف؟ وقائع كثرية واثار قدمية وتاريخية تؤكد ان كرة القدم لعبة وجدت
يف الصيـن وروما ومرص .هناك ايضا من يرجح ان يعود تاريخ هذه اللعبة اىل اكرث
من  2500سنة قبل امليالد
تذكر بعض املراجع ان الصينيني القدامى زاولوا
لعبة "كوجو" ،وكانوا يقدمون الوالئم للفريق
الفائز ويجلدون الفريق املنهزم .كام عرفها
اليونانيون واليابانيون  600سنة قبل امليالد وكان
اسمها "كيامري" .كذلك تذكر بعض املراجع ان
القدماء املرصيني مارسوها منذ  300سنة قبل
امليالد استنادا اىل كرات مصنوعة من الكتان تم
اكتشافها يف مقابرهم.
شهدت الفرتة املمتدة بني عامي  476و 221قبل
امليالد انتشار لعبة يف الصني اطلق عليهـا اسم
"كوجو" ( )Cujuتعني ركـل الكرة التي كانت
مصنوعـة من الجلد ومحشوة بالريش بالقـدم
داخل ملعب يف اتجـاه قطعـة من القامش

معلقة بني عموديـن .رسعـان ما انترشت اللعبة
يف الصيـن واصبحت شعبية ،خاصة بعدما
استخدمها القادة العسكريون كرياضـة فعالة من
اجل الحفاظ عىل لياقة جنودهم .ما جعلها اكرث
انتشارا هو قيام الطبقة الحاكمة بتنظيم مباريات
شاركت فيهـا فرق عدة مكونة من النساء وباقي
فئات الشعب.
يف روما القدمية مل تكن لكرة القدم اي قواعد او
اسرتاتيجيات ،وال حتى تكتيكات ،بل كانت تلعب
بـ 54العبا يتوزعون عىل فريقني من  27العبا،
والهدف الوحيد لكل فريق هو فقط الحصول
عىل الكرة وحرمان الفريق الخصم منها .مل تكن
متارس يف روما يف املالعب املخصصة فقط ،بل

من مباراة فريقي توتنهام وبرينيل (الناديني االقدم يف التاريخ) عام .1962

كانت تزاول ايضا يف الشوارع واالزقة.
يف اليونان تظهر بعض الصور املنحوتة رجاال
يلعبون الكرة من دون ذكر اي تفاصيل عن
رياضة كرة القدم عند قدماء اليونان او االغريق
يف ذلك الوقت .يؤكد فيلم وثائقي يحمل عنوان
االصليي
"الجواراين اخرتعوا كرة القدم" ان السكان
ِ
يف البلد الالتيني ،املعروفني باسم "الجواراين" ،هم
من اخرتعوا لعبة كرة القدم قبل قرنني من وضع
قواعدها يف بريطانيا .يذكر الفيلم ان اللعبة ولدت
يف مدينة سان اجناسيو جوازو ،اوىل البعثات التي
اسسها االنجيليون يف منطقة ريو دي ال بالتا.
التأسيس الفعيل لرياضة كرة القدم مل يبدأ اال
عام  1863يف انكلرتا ،عندما اجتمع  11مندوبا
من االندية التي كانت تحتضنها املدارس الخاصة
االنكليزية التي كانت متارس كرة القدم بقوانني
خاصة بها ،وشكلت اول مجلس يعنى بكرة
القدم ( )IFABاملكون من ممثلني اثنني لكل من
االتحادات الربيطانية االربعة (انكلرتا ،اسكتلندا،
ويلز ،وايرلن) ،مهمته تأطري هذه الرياضة .فكان
ابرز تطور لكرة القدم هو فصلها عن لعبة الركبي
واالعتامد عىل الساقني فقط للتحكم بالكرة .وهو
االمر الذي مل يكن سهال يف حينه .عندها اصبحت
اللعبة تتخذ تدريجا املالمح التي نراها اليوم ،فبدأ
اعتامد ركالت املرمى عام  ،1869والركنيات عام
 ،1872وعام  1878استخدم الحكم الصافرة الول
مرة .مل تبرص ركلة الجزاء "بنالتي" النور اال عام
 ،1891كام اصبحت للملعب خطوط وحدود
مرسومة ووقت محدد للمباراة ،واصبح العنف
محظورا يف اللعبة ،فيام اضحت الرياضة تنترش يف
كل القارات ،وتجتذب نحوها مزيدا من الجامهري
لالستمتاع مبشاهدة مباريات كرة القدم ،ما دعا
اىل تحضري مساحات تحيط بامللعب للمتفرجني.
يف  21ايار  1904تأسس االتحاد الدويل لكرة
القدم ( FIFAفيفا) يف باريس من اعضائه السبعة
االساسيني :فرنسا ،بلجيكا ،الدمنارك ،هولندا،
اسبانيا ،السويد وسويرسا .ترأسه الفرنيس روبري

غرين .بعد تسع سنوات ( )1913انضم االتحاد
االنكليزي ( )IFABاىل الـ"فيفا" قبل ان تكر
سبحة الدول حتى بلغ عدد االعضاء يف الجمعية
العمومية  211دولة.
مع ارشاف االتحاد الدويل لكرة القدم عىل
كأس العامل وااللعاب االوملبية ،نظمت الـ"فيفا"
عددا من البطوالت االخرى مثل كأس العامل
دون  17سنة ودون  20سنة ،وكأس القارات،
والحقا اطلق كأس العامل ملنتخبات السيدات
عام  ،1991وكأس العامل لكرة االناث دون 20
سنة عام  ،2002وكأس العامل لالندية ،وغريها من

البطوالت يف كرة القدم الشاطئية وكرة القدم
للصاالت .من النصف الثاين للقرن العرشين،
اصبحت رياضة كرة القدم تكتمل شيئا فشيئا،
فوضعت القوانني التفصيلية التي نقلتها عرب
التاريخ من لعبة همجية مهملة اىل لعبة رياضية
االكرث شعبية ومتعة .انظمتها تحمي الالعب
والنادي واالتحاد عىل حد سواء ،ومتنع الشغب
والعنف والعنرصية ،حتى اضحت شبكة ضخمة
يصعب حرصها يف مجال الرياضة .فكرة القدم
تخرتق االقتصاد واملجتمع والسياسة ،وتحظى
برتسانة من القوانني والكوادر ورؤوس االموال

"املونديال"
فكرة اقامة مسابقة كأس العامل كرة القدم "مونديال" طرحت الول مرة عام  1904عقب
تأسيس االتحاد الدويل "فيفا" .لكن الفكرة قوبلت مبعارضة من بعض الدول االعضاء ،فعجز
االتحاد الدويل عن تنفيذها .عام  1920اقرتحت النمسا واملجر وتشيكوسلوفاكيا وايطاليا
عىل االتحاد الدويل اقامة بطولة كروية للمحرتفني ،الن االلعاب االوملبية كانت تقترصعىل
الالعبني الهواة .عام  1929وافق االتحاد الدويل عىل الطرح الجديد املقدم من سويرسا،
املجر ،ايطاليا ،السويد ،االورغواي ،وطلب من االورغواي تنظيم املسابقة االوىل يف العام
التايل ( )1930مبشاركة  13منتخبا ( 4من اوروبا 9 ،من امريكا) .اول مباراة جمعت فرنسا
واملكسيك انتهت لصالح االول  4ـ  ،2ونال رشف تسجيل اول اصابة يف املونديال الفرنيس
لوسيان لوران .كام نالت االوروغواي رشف الحصول عىل اول كأس عامل اثر فوزها يف املباراة
النهائية عىل االرجنتني  4ـ .2

الكأس التي تتنافس عليها املنتخبات كل  4سنوات.

التي تشغلها ،حتى ان موازنة االتحاد الدويل
تفوق باضعاف موازنات عدد من الدول ،وباتت
محل اهتامم الجامهري واالعالم يف كل العامل.
افرزت كرة القدم نجوما امتعوا وسحروا ماليني
الناس مبهاراتهم الكروية ،مثل الربازييل بيليه الذي
لقب بـ"لجوهرة السوداء" ،واالرجنتيني دييغو
مارادونا والفرنيس زين الدين زيدان ،والربتغايل
كريستيانو رونالدو واالرجنتيني ليونيل مييس.
محليا تأسس االتحاد اللبناين لكرة القدم سنة
 ،1933ونال العلم والخرب رقم  2759يف 12
كانون االول  .1934وانضم اىل الجمعية العمومية
لالتحاد الدويل "فيفا" عام  1935واىل الجمعية
العمومية لالتحاد اآلسيوي عام .1964
تتوىل ادارة شؤون اللعبة لجنة تنفيذية انتخبت
يف  22متوز  2017لوالية مدتها  4سنوات ،برئاسة
املهندس هاشم حيدر وعضوية كل من رميون
سمعان نائب اول ،احمد قمر الدين نائب ثان،
موىس ميك ومحمود الربعة ومازن قبييس وعصام
الصايغ ووائل شهيب وسيمون دويهي وجورج
سوالج واهرام بارسوميان.
يبلغ عدد الالعبني املسجلني رسميا يف االتحاد
زهاء  10االف العب موزعني عىل  182ناديا (12
درجة اوىل 12 ،درجة ثانية 24 ،درجة ثالثة98 ،
درجة رابعة ،و 36درجة خامسة ،تتنافس عىل 24
ملعبا معتمدة رسميا من االتحاد ابرزها ملعب
مدينة كميل شمعون الرياضية ،ملعب صيدا
البلدي ،ملعب طرابلس البلدي.
اول بطولة دوري درجة اوىل للرجال اقيمت يف
موسم  1933ـ  1934واحرز لقبها فريق النهضة
(مل يعد قامئا) الذي فاز به  5مرات آخرها موسم
 1948ـ  .1949توقفت بطولة الدوري  3مرات
موسمي  1957ـ  1958 ،1958ـ  1959بسبب
االحداث االمنية انذاك ،ومن موسم  1975ـ 1976
حتى موسم  1986ـ  1987ضمنا جراء الحرب،
والغيت نتائجها موسم  2000ـ  2001بسبب تهم
بالتالعب وتركيب النتائج.
اكرث الفرق احرازا للقب االنصار  13مرة اخرها
موسم  2006ـ  ،2007يليه النجمة  8مرات
اولها موسم  1972ـ  1973وآخرها موسم 2013
ـ  ،2014ثم هومنتمن (يلعب حاليا يف الدرجة
الثانية)  7مرات اولها موسم  1943ـ 1944
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كرة القدم الرياضة االكرث شعبية يف العامل من دون منازع.

متعاقبون

تعاقب  10رؤساء عىل الـ"فيفا" :الفرنيس روبرت غورين ( 1904ـ  ،)1906االنكليزي دانيل
بوريل ولفول ( 1906ـ  ،)1918الفرنيس جول رمييه ( 1921ـ  ،)1954البلجييك رودولف
سيلدرايرس ( 1954ـ  1955اثر وفاته) ،االنكليزي ارثر دريوري ( 1955ـ  ،)1961االنكليزي
ستانيل روس ( 1961ـ  ،)1974الربازييل جواو هافيالنج ( 1974ـ  ،)1998السويرسي جوزف
بالتر ( 1998ـ  2015استقال يف ترشين االول بسبب تهم بالفساد) ،الكامريوين عيىس حياتو
(ترشين االول  2015موقتا) ،السويرسي جياين انفانتينو (شباط .)2016

حائزو الكأس

كأس العامل لكرة القدم "املونديال" هي اهم مسابقة كروية تقام يف ارشاف الـ"فيفا" كل 4
سنوات منذ عام  ،1930باستثناء بطولتي عامي 1942و 1946اللتني الغيتا بسبب الحرب
العاملية الثانية .يشارك يف البطولة  32منتخبا منذ عام  1998تتوزع عىل  8مجموعات،
وتتأهل من طريق التصفيات عىل مدى  3سنوات.
شهدت النسخ الـ 20السابقة فوز  8منتخبات مختلفة باللقب:
• يسجل للمنتخب الربازييل مشاركته يف كل البطوالت ،وهو االكرث تتويجا بالكأس ( 5مرات:
 1994 ،1970 ،1962 ،1958و.)2002
• املنتخب االيطايل ( 4مرات 1982 ،1938 ،1934 :و.)2006
• املنتخب االملاين ( 4مرات ،1990 ،1974 ،1954 :و.)2014
• كل من منتخبي االرجنتني واالوروغواي مرتني ،منتخبات انكلرتا واسبانيا وفرنسا مرة واحدة.

واخرها موسم  1962ـ  ،1963والعهد 5
مرات ( 2007ـ  2009 ،2008ـ  2010 ،2010ـ
 2014 ،2011ـ  2016 ،2015ـ  ،)2017وهومنمن
 4مرات ( 1944ـ  1953 ،1945ـ 1956 ،1954
ـ  1960 ،1957ـ  ،)1961وكل من الجامعة
االمريكية والسكة الحديد واملرفأ (مل يعودا قامئني)
والراسينغ بريوت والصفاء  3مرات لكل منها،
والشبيبة املزرعة واوملبيك بريوت (مل يعد قامئا)
مرة لكل منهام.
ال تقترص سيطرة االنصار عىل لقب الدوري ،بل
تشمل ايضا مسابقة الكأس التي احرز لقبها 14
مرة ،يليه النجمة  6مرات ،ثم النهضة والعهد 4
مرات لكل منهام ،والنجمة وهومنمن  3مرات
لكل منهام ،وحلمي سبور (مل يعد قامئا) والشبيبة
املزرعة مرتني لكل منهام ،وكل من الربج ،شباب
الساحل ،التضامن صور ،اوملبيك بريوت ،املربة،
السالم زغرتا وطرابلس الريايض.
بهدف تنشيط املنافسة قبل بطولة الدوري
ومسابقة الكأس ،استحدث االتحاد كأس النخبة
موسم  1996ـ  1997تتنافس فيها الفرق اصحاب
املراكز الستة االوىل يف الرتتيب النهايئ ،وكأس

التحدي التي تتنافس الفرق اصحاب املراكز
الستة االخرية يف الرتتيب ،لتكونا مثابة مسابقتني
تحضرييتني.
لكرة القدم النسائية حصة كبرية يف نشاط االتحاد
رغم والدتها الحديثة .هناك  310العبات مسجالت
رسميا عىل كشوفات االتحاد موزعة عىل  9اندية
هي زوق مصبح ،برييتوس ،ستارز اكادميي ،االخاء
االهيل عاليه ،اكادميية بريوت ،يونايتد طرابلس،
السالم زغرتا ،سبورتينغ هاي وجبل الشيخ .اذ
شهد موسم  2008ـ  2009تنظيم اول بطولة
رسمية احرزها الصداقة واحتفظ باللقب حتى
موسم  2013ـ  2014قبل ان ينتقل اللقب اىل
ستارز اكادميي موسم  2014ـ  2015الذي احتفظ
به حتى املوسم املايض  2016ـ .2017
عمليا تعاين اللعبة الكثري من الصعوبات واملشاكل
التي تحول دون تطورها وتقدمها ،ابرزها التوقيع
االبدي لالعبني الذي يجعلهم ارسى انديتهم.
رغم حاالت االنتقال التي تحصل مع بداية كل
موسم ،تبقى الحركة خجولة مقارنة بالبلدان
املجاورة .اضافة اىل آفة املراهنات والتالعب التي
ترضب الكرة اللبنانية منذ سنوات ومل تقترص عىل
مباريات الفرق املحلية يف الدوري ويف املسابقات
القارية ،بل بلغت حد حرمان املنتخب الوطني
من امليض قدما يف التصفيات املؤهلة اىل مسابقة
كأس العامل عام  2014يف الربازيل بسبب تورط
بعض الالعبني يف بيع مباريات املنتخب .مل ينجح
االتحاد يف استئصال هذه االفة يف شكل كامل رغم
العقوبات القاسية التي فرضها عىل البعض ،من
دون التمكن من معاقبة جميع املتورطني السباب
كثرية.
اىل هاتني املشكلتني ،ارضية املالعب التي تقام
عليها املباريات والتي يف غالبيتها ال تصلح ملزاولة
كرة القدم باستثناء قلة منها جرى تغطية ارضيتها
بالعشب االصطناعي (يضاعف احتامل تعرض
الالعب الصابة) ،اضافة اىل غرف املالبس وتوابعها
واملدرجات املخصصة للجمهور التي تعاين بدورها
من االهامل وقلة الصيانة.
ال شك يف ان الكرة البنانية متتلك مواهب وطاقات
كبرية يف امكانها الوصول باللعبة اىل مكان بعيد.
لكن هذه املواهب يف حاجة اىل ادارات وقوانني
وانظمة تحميها وترعاها وتضعها عىل السكة
الصحيحة وتحافظ عىل حقوقها.

الكرة

كانت الكرة يف بداية اكتشاف لعبة كرة القدم عبارة عن قربة (وعاء من جلد) صنعت من
جلد بعض الحيوانات .ثم تطورت تدريجا من طريق تشارلز جوديري الذي عمل عىل صنع
اول كرة من املطاط .عام  1863طورها االنكليز الذين توصلوا اىل نفخها بالهواء بدل حشوها.
عام  1900طورت من ّ
مطاط اقوى يتحمل ضغط الركل والهواء .عام  1951ظهرت الكرة
البيضاء للعب تحت االضواء الكاشفة .عام  1960ظهرت اول كرة من الجلد الصناعي .عام
 1970ظهرت اول كرة قدم قانونية من رشكة "اديداس" خالل بطولة كأس العامل يف املكسيك،
واستمرت يف التطور حتى يومنا الحايل .حجم الكرة من  68سنتمرتا اىل  70سنتمرتا .وزنها من
 410غرامات اىل  450غراما .ضغط الهواء فيها من  0،6اىل  1،1ضغط جوي.

الكرات التي استخدمت منذ نشأة رياضة كرة القدم.
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اللواء إبراهيم ك ّرم فريق األمن العام لأللعاب القتالية:
إستخدموا القوة البدنية دفاعًا عن املواطنني

اللواء عباس ابراهيم يتوسط فريق االمن العام لاللعاب القتالية.

استقبل املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم فريق املديرية يف االلعاب القتالية
"مواي تاي" يرافقه وفد من اتحاد االلعاب
القتالية يف لبنان برئاسة سامي قبالوي.
وقدم الفريق برئاسة النقيب دميرتي صقر
كأس البطولة العسكرية الرابعة التي
احرزها الفريق.
وهنأ اللواء ابراهيم الفريق عىل النجاح،
متوجها اىل العنارص بالقول" :استخدموا
القوة البدنية يف الدفاع عن املواطنني ويف
مراكز العمل لتحقيق االنتصارات الدامئة".
وقدم وفد االتحاد درع "فجر الجرود"
اىل املأمور محمد ملحم الذي نال بطولة
"فجر الجرود" االحرتافية الدولية .كام قدم
االتحاد للواء ابراهيم درع "فجر الجرود".
بدوره اللواء ابراهيم ق ّدم اىل وفد االتحاد
درع االمن العام تكرميا لجهود االتحاد يف
املجال الريايض.

ويتسلم من النقيب دميرتي صقر كأس البطولة العسكرية الرابعة.

 ...ورعى سباق "نركض لتح ّية العلم" في الغازية:

األمن العام متأهب لحماية اإلستقرار ورصد الخطر

ّ
نظم بيت الطلبة والشباب يف بلدة الغازية
سباقه الدويل الثالث تحت شعار "نركض
لتحية العلم" برعاية املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ممثال بالعميد الركن
حسن عيل احمد ،ومشاركة اكرث من 58
مدرسة رسمية وخاصة وجمعيات وعدائني
من الجيش وقوى االمن الداخيل ،ومن بلدان
عربية واجنبية من مختلف الفئات العمرية.
بدأ املهرجان بالنشيد الوطني ،ثم القى
عب فيها عن
ممثل اللواء ابراهيم كلمة ّ
تقديره للجهود املبذولة يف "سبيل هذا
الحدث الريايض الذي اصبح ميزة تطبع بلدة
الغازية ونقلها اىل مواقع متقدمة" .وقال:
"هذا االرصار وبكل روح رياضية لتنظيم هذا
الحدث السنوي تخطيا لكل الصعاب ،يدعو
اىل املزيد من التقدير لتصميمكم عىل تنظيم
هذا املاراتون منذ زمن كانت فيه البالد
تركض خلف قرارها الحر واستعادة سيادتها
وتثبيت استقرارها .مل تكن مهمتكم سهلة
النكم قررتم امليض يف اعاملكم رغم كل ما
واجهته البالد من تحديات سياسية وامنية،
النكم امنتم بأن يف هذا الوطن قادة جاهدوا
البعاده عن كل ما يقود اىل الخراب والفتنة".
اضاف" :صحيح اننا عربنا ازمة سياسية كادت
تستثمر امنيا ،لكن الوقائع سوف تكشف
بعد حني .فاملديرية العامة لالمن العام
كانت الجهاز املتأهب الذي ساهم يف رصد
الخطر وتقدير حجمه وتطويقه حفاظا عىل
السلم االهيل واالستقرار ،وهام مل يتوفرا لنا
عىل طبق من راحة ،بل دفعنا مثنا غاليا من
دماء الشهداء .وبشهادات اقليمية ودولية
نجحنا حيث فشلت دول اخرى من حولنا
ويف العامل ،وحافظنا عىل هذا النجاح من
خالل تثبيت وحدتنا التي تجلت بأبهى
صورها يف مراحل االزمة االخرية".
وكانت كلامت لرئيس الجمعية بالل غدار
ومنسقتها االعالمية باسمة عيىس .بعد ذلك

املشاركون يف السباق.

تسلم العميد الركن عيل احمد درعا تقديرية
من ممثل وزارة الشؤون االجتامعية رئيس
مركز الخدمات االمنائية يف الرصفند فؤاد
االمني ومن ممثل التيار الوطني الحر يف

صيدا جوفان ديب ،كام تسلم لوحتني
رسمهام الفنانان التشكيليان برنارد رنو
وجنان بزي .واختتم السباق بتوزيع الجوائز
عىل الفائزين.

النتائج
تو ّزع السباق عىل ثالثة مسارات 12 :كيلومرتا للمحرتفني ،و 5كيلومرتات للهواة ،و 3كيلومرتات
للصغار.
جاء ترتيب سباق  12كيلومرتا كااليت:

فئة الرجال:
 1ـ املغريب امني سويدا 2- ،عامد جزيني (قوى االمن الداخيل) 3- ،عيل سويدان (الجيش).
 العداؤون املحليون: -1درويش حديد (الجيش) 2- ،نور صبح (الجيش) 3- ،عيل منصور (الجيش).
فئة السيدات:
 -1السودانية هنوى حسب الله 2- ،التونسية ندى عمرى 3- ،غنى االسري واملرصية اميان السييس.
 العداءات املحليات: -1ناديا نعمة (ايليت) 2- ،حنان عبد الخالق 3- ،خديجة جبييل (الغازية).

113

114

عدد  - 52كانون الثاني 2018

تسلية

الكلمات املتقاطعة

إعداد نعوم مسعود
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2

4

5

6

7

8

9

مثل في الدائرة

مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة

naoummassoud@live.com
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شروط اللعبة

2

هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
الكلامت املطلوبة للوصول
اىل املثل املأثور من األمثال
اللبنانية الشعبية
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افقٌاأفقيًا

عموديًا

يف قصص الف ليلة وليلة – مغنية
 1رئيس حكومة سوري راحل لعبلليونانيني حمل برشى النرص اىل اثينا
 1الخزانة الرئيسية الحتياطيعدّ
دولة اشهر ممثالت املسلسالت
مكسيكية من
اجل
من
الوطني
النضال
يف
ا
ز
بار
ا
ر
دو
شدة
من
وصوله
بعد
مات
اء
االمريكية
الواليات املتحدة
الذهب يف
مٌركٌة –
فً الوالٌات المتحدة اال
الرئٌسٌة الحتٌاطً الذهب
الخزانة
-1
الناجحة – حرك وهز  9-خديعة يف
االستقالل – باب عظيم  2-يف الشجر –
التعب واالرهاق  8-من مشاهري
– دولة اوروبية عاصمتها بريشتينا
اب– يبسط قدميه – نوتة
والرشاء
الروائٌٌن البيع
همجزيرة ايطالية
الخروب –
كاتب تقرتب
العرص-العبايس –
صمتها املغنني يف
من اهم
كاتب امرييك
وكت
مشتقاتمن ا
امٌركً منراحل
برٌشتٌنا 2
وروبٌةراحلعا
 2ايف البحر االبيض املتوسط  3-دق الجرس موسيقية – جزيرة اماراتية تتم فيها
– حجر نفيس  9-حفر البرئ – دولة
الروائيني وكتّاب القصة – ابو االب
العربٌة
احدى
حرف–
عبودٌة– –10-رقد
عاصمة-3
عربية –االم
عبودية ––رقد –ابواحدىاالب او
القصة
وتخزين وتصدير النفط والغاز
االمارات معالجة
مدينة ايرانية  4-وكالة
ابجدي –
آسيوية – شحم
او االم 3-
اوسرتالية تلقب باسم والية
والية
10كسوة
من
ُلبس
ي
ما
–
خاصة
انية
ر
اي
انباء
تجمع
اضبارة
–
الوحش
بقر
اوالد
جزيرة
–
املتحدة
العربية
االمارات
سورا – فقٌه
احد  -4اقام حول قصره
سٌاحٌة
جزٌرة اندونٌسٌة
المتحدة –
الشمس – فقد الجواد توازنه يف الجري
– خالف الفقري  5-ما يضعه الشاعر من
اوراقا – فضل وعظمة 11-
اندونيسية سياحية  4-اقام حول
االرض كثري من كل يشء – من
ظهرشكمن  11-للندبة –
ماالخيل 6-
جامعة من
مدينة وجهشعر او نرث –
االشٌاءالعثامنية العريقة
آثاره " القصور
مرصي من
قرصه سورا –
التراب او
والنظائر"يف -5
آثاره
فقيه من
مصري
ووسواس او اعتقاد خاطئ يؤمن به املرء انواع الجنب الفرنيس املصنوع يف مغاور
"االشياء والنظائر"  5-وجه الرتاب او صيدا – احد كيانات روسيا يُعرف
كلسية –من
للتأفف -6
الشرق –
جهة
ريح مهبها
والسامء –رٌح
ماء –
هاج الدم  12-منطقة روسية
–ادلة عليه –
وجماعاتوجود
عربية –افواجبقوة بالرغم من عدم
ساخا  12-عملة
بجمهورية
والساالرض
ما ظهر من
من االشجار املثمرة – محامل توضع عىل – شقيقة – احرف متشابهة  13-والدة –
مهبها جهة الرشق – افواج وجامعات وكالة انباء عربية – احسان – معرب
تحمل من
الجامل-7
ٌربح
مضٌئة
مصابٌح
الحلٌب
مدٌنةبالشمع االحمر – غزال ابيض
الخضر –اقفل الباب
النساء اثناء السفر
االرض–– خالفظهور
تختفيان عن وجه
الحليب– 13-
مشتقاتمشتقات
– للتأفف  6-من
 7يف القميص – وقت وحني – من اسامء – من االمراض  14-من الخرض – سديربح
خالف
–
مضيئة
– مصابيح
نعم بالروسية – والد  14-شهر
البحر – مصباح قوي الضوء يُنصب عىل مرصي – ضد خلفي  15-االسم االصيل
–
فرنسية
مدينة
–
الخرض
 7منميالدي – ملك فاريس – مغنية
للفنان اللبناين الراحل وديع الصايف –
سارية عالية الرشاد السفن يف البحار
منطقة يونانية جرت فيها معركة
لبنانية  15-االسم االصيل للفنانة
سيدة البيت
واملحيطات  8-بطل االسفار واملغامرات
بني اليونانيني والفرس كانت الغلبة
اللبنانية الراحلة صباح
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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  6حروف:
قائد عسكري تاريخي انتحر بالسم
االسكندر – بربروس – باتون – بيتان
– بيربس – تيش غيفارا – جنكيزخان
– جاندارك – جمل – خالد بن الوليد
– دونيتز – ديغول – ريليف – رومل
– طارق بن زياد – عمر املختار – عز –
غورو – غيس – فوش – كاترو – كليرب
– كارنو – كلوج – كوي – محمد الفاتح –
مورات – مالزم – ميغ – نابليون – هيملر
– هتلر – ويغان – يودل
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متفرقات

حروف مبعثرة

ھةادو

احيلوا

زحتارا

يطووك

ولزابر

فناد

حسااقتل

مايال

فايب

رالمبوا

يمةلماا

مھاواا

نمھدا

لتصم

جلدام

ممررع

װ

װ

װ

װ

25

44

31

36

حدث يف مثل هذا الشهر

= 42
= 35
= 32
= 27

 -1لٌن ورفق او ما ٌُرجى به الصالح بٌن القوم

السعودٌةبه الصالح -9اسم عُ رف به شاطئ فرنيس خالل
العربٌةما يُرجى
ورفق او
ملك لني
اللعبةالرسمً ومكتب -1
شروط
المملكة
هو المقر
 -2قصر
غزو النورماندي يف الحرب العاملية
بني القوم
وتخلصمن 16
اللعبة مك ّونة
 -3هذه
افلت منه
المقدونً الثانية
ومكتب ملك
الرسمي
املقر
هو
-2قرص
ً
مستطيل
كل
فوق
.
ال
مستطي
ُ
 -4مدٌنة ٌونانٌة تنسب الٌها ثورة المدن الٌونانٌة بعد موت االسكندر
-10وحدة مساحة االرض الزراعية
اململكة العربية السعودية
واعتدالهانتظامها
حروف عند
تتبعرث
 -5حسن القد
-11برج فوالذي هو اطول بناء
وتنظٌم المالبس-3افلت منه وتخلص
تشكل جواباً لألسئلة الواردة
الصغٌرة"
 -6عائلة مغنٌة فرنسٌة راحلة حملت لقب "
نسب اليها ثورة اتصاالت يف اليابان
الطفلةيونانية ُت
-4مدينة
أدناه .عند معرفة أحد األسئلة
 -7حلى ُتلبس فً معاصم الٌد
املستطيل املدن اليونانية بعد موت االسكندر -12صفة جيش كثري العدد
نضع الجواب داخل
-13مضيق يف املحيط الهادىء بني
املقدوينطالب فً االمتحانات الرسمٌة
الضرورٌة لتأمٌن نجاح
زٌادة
العالماتوهكذا
رقم السؤال
 -8مع
املالبس الثانٌةجزيريت هوكايدو وسخالني
وتنظيم
اعتداله
و
القد
-5حسن
فرنسً خالل غزو النورماندي فً الحرب العالمٌة
اليكُ.رف به
اسم ع
شاطئاألجوبة
ملعرفة صحة
 -9دو
الزراعٌة -6عائلة مغنية فرنسية راحلة حملت -14تحفظ وتجنب وصون النفس
االرض
مساحة
وحدة
 -10نجمع األرقام املوجودة داخل
-15مرصد فليك شهري يف الواليات
		
الٌابانالصغرية"
لقبفً"الطفلة
بناء اتصاالت
 -11برج
اطولمع
فوالذيليكهوتتطابق
املستطيالت
املتحدة االمريكية
-7حىل ُتلبس يف معاصم اليد
كثٌريفالعدد
األرقام جٌش
 -12صفة
أسفل
املوجودة
يرب الحيات ويقوم
-8زيادة العالمات
الرضورية لتأمني -16مهنة من ّ
-13
المحٌط الهادىء بٌن جزٌرتً هوكاٌدو وسخالٌن
مضٌق فً
الشبكة.
ويسار
بأعامل عجيبة بحيلة
نجاح طالب يف االمتحانات الرسمية
 -14تحفظ وتجنب وصون النفس
 -15مرصد فلكً شهٌر فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة
 -16مهنة من ٌربًّ الحٌات وٌقوم بأعمال عجٌبة بحٌلة

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

وزير خارجية امرييك ( )1959-1880ورئيس اركان
الجيش خالل الحرب الفيليبينية االمريكية .متيز
بشخصية قوية وصفات القائد املحنك .نال جائزة
نوبل للسالم عام .1953

8

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 7+6+5+13+14+16+15املؤسسات
 = 1+2+11+9+8مدينة فرنسية
 = 14+3+4مدينة اردنية
 = 1+12+10قبعة امللك

SU DO KU
3

كانون الثاين  :1492نهاية الحكم
العريب يف اسبانيا بسقوط غرناطة
واستسالم ملكها ابوعبدالله محمد
الثاين عرش.
كانون الثاين  9 :1958آالف عامل من
 43دولة يطالبون االمم املتحدة
بحظر التجارب النووية.
كانون الثاين  :1960الرئيس املرصي
جامل عبد النارص يضع حجر االساس
لبناء السد العايل بتمويل من االتحاد
السوفيايت.
كانون الثاين  :1998منع التدخني يف
املطاعم والحانات يف والية كاليفورنيا
االمريكية.

طرائف

كان احدهم مولعا بالقراءة ،يقيض
الساعات الطوال والكتاب بني يديه.
استاءت زوجته من هذا الوضع
وقالت له :كم امتنى لو كنت كتابا
الحظى بعنايتك كل هذا الوقت.
اجابها :ال بأس ،برشط ان تكوين
روزنامة استبدلها كل عام.

اقوال مأثورة

"انا اكره الدائرة واكره املربع واملثلث
وكل ما هو مغلق كالسجن .وحدها
النقطة املتحركة احبها .اما الخطان
املتوازيان فيثريان حزين لركضهام اىل
االبد من دون لقاء".
(غادة السامن)
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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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مستوى وسط
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مستوى سهل Sudoku
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معلومات عامة

الحجل من الطيور املستوطنة يف
لبنان من عائلة الدجاجيات .يبني
عشه عىل االرض وتقوم االنثى
باحتضان البيض حتى التفقيس.
يعيش يف جامعات صغرية ،يجري
برسعة كبرية ،وعندما يطري يصدر
باجنحته صفريا يربك من خالله
معظم الصيادين .للحجل ميزة
فريدة .عند شعوره بالخطر يستلقي
عىل ظهره حامال بساقيه حجرا عىل
سبيل التخفي والتمويه ،يساعده يف
ذلك لونه الرمادي والبني الذي ال
يختلف عن البيئة املحيطة به.

مستوى صعب Sudoku
6

مستوى وسط Sudoku

5
3

9

مستوى سهل

حلول العدد51
حل حروف مبعثرة

 1رسادق  2-بلفور  3-الفراسة 4يزيدية  5-ادفو  6-ادمان 7-ياهاتا  8-سان مالو  9-مسوغ 10-
سقطرى  11-روزنامة  12-الرباعم
 13املكس  14-غمدان  15-جالخ 16-فيزوف

حل الكلمة الضائعة

سفر برلك

حل اسماء من التاريخ

عنربة سالم الخالدي

حل مثل في الدائرة

ما باس متا غري اما

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

حل كلمات متقاطعة

مستوى وسط

افقيا
 1عرص التنوير – لجني  2-ارخميدس – اولغا  3-صيام – سطل– اوطيخا  4-فرمان – ويدنز – بخل  5-هارولد – بل  6-از – ذيل –
احتيال  7-الم – قايني – روسيا  8-صهيل – بتدين اللقش  9-حدس
– الدا – وب – انق  10-رايل – مرسال – بم  11-انو – باب – آر
 12منو – وهران – كوخ  13-املنتج – دم – يل  14-رافينا – ليديغاغا  15-ثور – برن – زنجار

مستوى سهل

عموديا
 1عاصفة الصحراء – رث  2-رصير – زاهدان – فاو  3-رخامة –ميسلون – فر  4-امام – ماي  5-يل – نهيق – بولند  6-تدس – االباما
– ما  7-نسطور – يتدربون  8-ليونيداس – هتلر  9-يا – دل – ين
– الرجني  10-رواندا – نول  11-لوز – حراب – انديز  12-لغط –
بتول – بر – نغم  13-جايبيل سالم – اج  14-خ خ – ايقن – فولغا
 15-نضال االشقر – خيار
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

"النأي املنسي"
فيض الحرب الذي سال واسهب يف رشح مفهوم التزام
لبنان سياسة "النأي بالنفس" امر محمود ومطلوب ّ
عل
وعىس ان يزيح عن كاهل لبنان واللبنانيني ما اجربوا
عىل حمله ،وايضا ما اختاروا بانفسهم ،مبلء ارادتهم،
ان ينهضوا باعبائه تحت وطأة الشعارات الطنانة
واالخاذة ،وذلك ربطا بقضايا يف اسوأ االحوال هي مدى
رصاعات اقليمية.
ابتكار مفهوم "النأي بالنفس" مع اندالع الحرب يف سوريا
انذاك ،جنّب البلد ـ اىل هذا الحد او ذاك ـ خضات
مهولة .اعادة اعتامده اخريا انقذت البلد من ازمة ،لو
ُق ّيض لها االستمرار لكانت النتائج كارثية بكل ما للكلمة
من معنى ،اال ان الحكمة السياسية التي طبعت سلوك
القوى السياسية واداءها ،ويف مقدمها رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون ،دفعت عنا مصائر مجهولة.
االلتزام اللبناين الجديد ـ القديم كان ينبغي ان يقابله
ايضا مطالبة االخرين كلهم ،من دون استثناء ،التزام
املبدأ عينه بازاء لبنان ،ومن دون ان يعفي ذلك يف حال
من االحوال اللبنانيني من مسؤوليتهم عن مغامراتهم
التي بددت دولة واسقطت اهلها يف حروب مديدة.
كلنا يذكر ما قاله الرئيس الراحل شارل حلو خالل
استقباله رؤساء تحرير الصحف يف حينه "اهال وسهال
بكم يف بلدكم الثاين لبنان" ،وذلك يف اوضح داللة عىل
توزع توجهات الصحف بني هذه الدولة وتلك ،ونقل
الخالفات اىل الداخل اللبناين الذي اتخم بالتصدعات
واالهتزازات ،اىل حد فرض ما سمي "اتفاق القاهرة" عام
 1969الذي وضع الجمهورية اللبنانية وبناها الدستورية
والعسكرية واالمنية واالقتصادية عىل خط النار.
اقرار لبنان مبدأ "النأي بالنفس" عن الرصاعات الخارجية،
والتزام الجميع فيه قوال وعمال عىل اهميته القصوى،
يبقى منقوصا بـ"نأي آخر" ،صار يفرتض باللبنانيني اللجوء
اليه لبناء الدولة القوية والعادلة .فـ"النأي" املطلوب هو
ذلك الذي عىل كل لبناين ان يتبناه يف مواجهة الواقع
الداخيل ا ُملع ّقد الذي بلغ حد االستعصاء احيانا .ذلك ان
البلد مفتوح عىل مروحة مشكالت ينبغي ح ّلها ،اكرث من
ركونه اىل عوامل االستقرار كلها.

عدم بلوغ سن الرشد السيايس يظهر بشكل واضح
يف عدم االستفادة من التجارب واملحن التي خاضها
اللبنانيون منذ نهاية خمسينات القرن املايض ،ال
بل ارصارهم عىل املراوحة يف مربع االنقسامات
عىل قضايا سياسية خارجية من دون ان ُيسجل لنا
اختالف واحد عىل برامج تنموية .فكان ان صار
لبنان بني حدّ ين :صندوقة بريد او ملعب قوى
اقليمية ودولية.
"النأي املنيس" ،هو ذاك الذي يبعد املواطنني عن
اصطفافاتهم الطائفية لصالح مواطنية محكومة
بعدالة القضاء وسلطة القانون ،ال سطوة املتنفذين
وسامرسة شعارات الشحن البغيض .هو ايضا ذاك
الذي يتمسك به اللبناين بهويته الوطنية وليس تلك
املناطقية او املذهبية القاتلة ،والتي توفر له حقوقاً
يف مقابل واجبات .طبعا ،هذا يفرتض اول ما يفرتض
ان يخرج اللبناين من كونه راشيا للحصول عىل حقه،
و ُمرتشيا ليعطي االخرين ما هو ح ّقهم ،وان يكون
مبادرا يف االنفتاح عىل االخر حتى يكون مقبوال هو
بدوره عند املختلف عنه.
لبنان يف راهنه قد يفتقد اىل عنارص املناعة بازاء
اية احتامالت سياسية او امنية ،والسبب الرئييس
هو تفضيل بعض مواطنيه التقوقعات والرشنقات
املذهبية والطائفية .اذ تتذرع كل جامعة من هؤالء
بسلوك الثانية ،او اداء الثالثة ...ليبقى يراوح بني صفة
البلد وحالة الدولة ،ويف الحالني يعني ان الجميع
خارس وان ال مستقبل آمنا.
مكملة لـ"النأي بالنفس" عن
"النأي املنيس" رضورة ّ
الرصاعات الخارجية .عكس ذلك يعني ابقاء لبنان
عرضة لالرتجاج مع كل اهتزاز اقليمي او دويل ،ايا
تكن طبيعته دينية او ثقافية او ايديولوجية.

إلى العدد المقبل

