كانون الثاين  2019عدد  64السنة السادسة

سفير بريطانيا:
قلق على الحدود الجنوبية
ٌ
رئيس التفتيش المركزي:
ال خيمة فوق رأس أحد

اللواء ع ّباس إبراهيم
يجري جردة السنة
•  2018عام النهوض والتنظيف اإلداري
واطالق "رؤية "2021
• باتت لدينا قوة ضاربة ،ولم نعد في حاجة
إلى َمن يساعدنا
• طموحنا أن تصل مراكز األمن العام
إلى كل قرية ودسكرة
• إسرائيل تريد الحرب بال استعداد
ونحن ال نريدها لكننا مستعدون
حرب األنفاق :تصويب إسرائيلي على القرار 1701

مؤشرات اإلنتاج  :2018الصناعة والزراعة منهكتان

إطالق رؤية  :2021أمن عام بال ورق

أدونيس كتابًا :إنهضوا من كبوتكم

في هذا العدد

املمكن صار واقعًا
يف زمن سابق كان مجرد اعتبار املديرية العامة لالمن العام مؤسسة رقمية تتالءم مع تطور العرص نوعا من التعقيد
املتعب .لكن الحال تبدلت رأسا عىل عقب .ما كان ممكنا صار واقعا يرمي اىل تحسني اداء االمن العام ليكون يف مصاف
نظرائه من االجهزة يف سائر الدول املتقدمة ،ومبا يوفر للمواطنني واملقيمني افضل الخدمات واكرثها جودة ،وعىل اساس
احرتام وقتهم وجهودهم.
ما جعل املمكن واقعا قرار املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم امليض قدما نحو العرص الرقمي ،وقوله ان الذهاب
اىل املستقبل رضورة الن هذا ال ينتظر احدا ،وال يجد اسبابا تخفيفية لكل من يتأخر عنه .فكان ان انطلقت الورشة الرقمية
لجعل املديرية "امن عام بال ورق" خالل ثالث سنوات ،وذلك من ضمن رؤية  ،2021وهي جزء من الخطة االسرتاتيجية
الخمسية التي اقرت واعتمدت يف عيد االمن العام الـ 73يف  27آب املايض.
الهدف االن هو بناء بوابات الكرتونية ،ثم مكننة العمليات داخل املديرية ،بهدف ترسيع عملية التحول الرقمي نحو "عامل
بال ورق" ،حيث سيتم وضع شاشات ذكية عند مداخل مراكز االمن العام لتعريف املواطن واملقيم عىل ما يحتاجون اليه
وماهية الخدمات املتوافرة ،وما يلزمها من مستندات .هكذا ستدخل املديرية العامة لالمن العام العرص الرقمي الشامل بدءا
من مرشوع الرتاسل االلكرتوين ،وصوال اىل الخدمات االلكرتونية الكاملة بدال عن الخدمات التقليدية ،مرورا باملسح الضويئ.
اذا ،الهدف هو اعتامد التكنولوجيا وتطوراتها العلمية وزيادة الكفاية االنتاجية والحفاظ عىل البيئة من خالل خفض
االستعامل الورقي وعىل مراحل ثالث:
االوىل جوهرها ارشفة الكرتونية شاملة.
الثانية امتتة شاملة الجراءات سري العمل الورقية.
الثالثة قيام منصة شاملة للمعرفة.
اوىل املراحل الثالث ستبدأ من عام  2019عىل ان يكتمل املرشوع مع حلول العام  .2021ومجلة "االمن العام" ستواكب هذا
الربنامج يف اعدادها املقبلة.
الهدف االساس من قرار الدخول يف عرص التكنولوجيا الرقمية القضاء عىل اي من احتامالت الفساد .املكننة صارت فضاء
االستثامر االرحب الذي تتجه نحوه اقتصادات العامل وتستثمر فيه مليارات الدوالرات ،الن الحكومات االلكرتونية صارت
االهم يف بناء جهود التنمية وتنظيمها عىل نحو مستدام .يف اوروبا والواليات املتحدة االمريكية ينمو االستثامر يف املجال
االلكرتوين يف ارسع مام ينمو يف غريه من القطاعات .وقد رشع العامل اخريا يف تنفيذ مبادرات اوسع واشمل من السابق،
الن املستقبل هو للذكاء الصناعي والتكنولوجيا العالية الجودة والفائقة التقنية.
يف ضوء التغريات التكنو ـ اقتصادية والتطورات املذهلة يف العامل الرقمي ،صار من الغباء االعتقاد بالبقاء بعيدا من التأثر
والتأثري .ما عاد يف امكان اي نظام او حكومة او سلطة او جهاز احداث تنمية فعلية وامليض نحو االزدهار والرخاء من
دون االنخراط جديا ومن موقع املتمكن يف عامل الرقمنة.
يصبح االمر اكرث جدية اذا اخذنا يف االعتبار الطروحات املتعددة عن ان املرحلة املقبلة قد تتجاوز الخدمات االلكرتونية
اىل مرحلة الدميوقراطية االلكرتونية التي تتضمن عملية املشاركة الفعالة للمواطن يف عملية الحكم ،من خالل االطالع عىل
املعلومات الرسمية والقرارات الحكومية بطريقة شفافة ،عرب نرشها بوسائل واضحة ومدروسة ،وتنشيط العملية الدميوقراطية
من طريق تشجيع اجندات االحزاب ومشاريعها ليتمكن املواطن من مراقبتها ،واقامة منتديات الكرتو ـ حكومية تناقش
سياسات الحكومة ،وذلك ضامنا لالستقرار وتعميقا للبحث يف املشاكل بعيدا من االضطرابات واعامل الشغب.
عامل مثل هذا ،بدأ االمن العام االن االبحار فيه ،ويخطو افضل خطواته واكرثها متيزا للبنان واللبنانيني واملقيمني قبل
املؤسسة نفسها.

"االمن العام"
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كانون الثاين  2019عدد  64السنة السادسة

سفير بريطانيا:
قلق على الحدود الجنوبية
ٌ
رئيس التفتيش المركزي:
ال خيمة فوق رأس أحد

اللواء عبّاس إبراهيم
يجردي جردة السنة
•  2018عام النهوض والتنظيف اإلداري
واطالق "رؤية "2021
• باتت لدينا قوة ضاربة ،ولم نعد في حاجة
إلى مَ ن يساعدنا
• طموحنا أن تصل مراكز األمن العام
إلى كل قرية ودسكرة
• إسرائيل تريد الحرب بال استعداد
ونحن ال نريدها لكن مستعدون
حرب األنفاق :تصويب إسرائيلي على القرار 1701

مؤشرات اإلنتاج  :2018الصناعة والزراعة منهكتان

إطالق رؤية  :2021أمن عام بال ورق

أدونيس كتابًا :إنهضوا من كبوتكم
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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
 12اللواء عباس ابراهيم
معايدا رئيس الجمهورية:
اوفياء لقسمنا العسكري
 18ثمانية اشهر والبرملان
ينتظر الحكومة
 20كتلة اللقاء الديموقراطي
السادسة عددا
 24قمة بيروت للتنمية االقتصادية
مكتملة االستعداد
 26عدنان السيد حسني:
تعثر التأليف ازمة نظام
وليست حكومية فقط
 32ديبلوماسية :2018
قفز فوق االلغام الدولية
 44خريطة الشرق االوسط :2019
سبعة ملفات ساخنة
 50من الربيع العربي
الى الشتاء االوروبي

 56والدة متعثرة الول ميثاق
عاملي للمهجرين
 60االمن العام يطبق
ثقافة السالم ويعممها
 64شعبة التعاون العسكري املدني:
الخطوة االولى في رحلة االلف ميل
 70اتفاق تعاون بني االمن العام
والجامعة االميركية
 78احصاءات الشهر والوثائق املزورة
 94موريس عواد :رحيل مجنون الشعر
 104جمعية "حماية" للحد من العنف
ضد االطفال
 110رئيس اتحاد الغولف:
مشروع لنشر اللعبة وتطويرها
 118تسلية
 122الى العدد املقبل
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حوار
العميد منير عقيقي

قبل ان تطوي روزنامة عام 2018
ايامها االخرية ،كام يف كل سنة،
تحدث املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم يف جردة
شاملة عن انجازات املديرية
عىل صعدها االدارية واالمنية
والتنظيمية ،ناهيك باملهامت
االستثنائية .تحدث عام ينتظر
املديرية العامة لالمن العام
يف السنة الجديدة وبرنامجها
للتحديث والتطوير

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم :مارسنا صالحياتنا كام يجب وعىل اكمل وجه تنفيذا للقانون.

اللواء ع ّباس إبراهيم يجري جردة العام:

•  2018عام النهوض والتنظيف اإلداري واطالق "رؤية "2021
• األمن واإلستقرار ال يصنعهما اال اللبنانيون
• األنفاق عند إسرائيل جاهزة غب الطلب ،وهي ال تبحث عنها
• تريد إسرائيل تعديل مهمات اليونفيل ،وهذا مستحيل
ال يرتدد املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم يف اضفاء وصف عىل االعوام التي
امضاها يف املديرية .لكل عام ما يستحقه ومييزه
عن الذي سبقه .بعدما اعترب العام " 2017عام
االنجازات الصامتة والوحدة الوطنية" ،رأى العام
 2018يستحق ان يكون عام "النهوض والتنظيف
االداري" يف الطريق اىل مرشوع "امن عام بال ورق"
يف العام  ،2021موضحا انه "شكل محطة الطالق
برامج الخدمات االلكرتونية منها الحصول عىل

التأشرية ـ اونالين" .وقال" :الرتكيز كان دامئا عىل
املهامت االدارية للمديرية من دون الدور االمني.
نحن مل نستعد او نقتنص اي صالحية ،بل مارسنا
صالحياتنا كام يجب وعىل اكمل وجه تنفيذا
للقانون .مل نكن ولن نصبح جيشا بل سنصبح امن
عام كام يجب" .واوضح ان "طموحنا ان تصل
مراكز االمن العام اىل كل قرية ودسكرة يف لبنان،
وخصوصا االماكن النائية".
وبينام اكد ان املديرية انجزت هيكليتها االدارية

الجديدة ،لفت اىل امتام هيكليتها العسكرية يك
تتالزم معها ،وتجعل املديرية يف موقع ال تحتاج
اىل اي دعم يف بعض العمليات االمنية ،ما عدا
تلك الكربى التي تستلزم دعام من الجيش او
قوى االمن الداخيل .وقال" :لدينا خطة ليصبح
عديد املديرية  12000عنرص ،وهذه الخطة
رفعت اىل مجلس الوزراء ونحن يف انتظار بتها يف
الحكومة املقبلة".
وجزم اللواء ابراهيم بأن االنفاق التي زعمت

ارسائيل انها لحزب الله "قدمية ،موجودة منذ
سنوات اثارها الجانب االرسائييل يف هذا التوقيت
سعيا اىل انتصار وهمي" ،قائال" :االنفاق جاهزة
غب الطلب ،وارسائيل ال تبحث عنها" .واضاف:
"نستبعد وقوع الحرب .نحن ال نريدها لكننا
مستعدون لها ،بينام ارسائيل ان ارادتها فهي غري
مستعدة لها".
ولفت اىل "تراجع خطر الخاليا االرهابية اىل حدود
كبرية ،لكنه احتامل موجود" ،وقال" :نحن ال نفرق
بني االرهاب التكفريي واالرهاب االرسائييل الذي
هو يف اي حال اىل انحسار كام باقي الخاليا" .واكد
ميض روسيا يف خطتها اعادة النازحني السوريني اىل
بالدهم ،بعد ازالة بعض العقبات بالتعاون مع
املجتمع الدويل .ولفت اىل ان االمن واالستقرار يف
لبنان "ال يصنعه اال اللبنانيون" ،مشددا عىل ان
الرعاية الدولية ما زالت قامئة.
■ اذا صح ان العام  2017كان عام "االنجازات
الصامتة والوحدة الوطنية" بعد عام انهاء الشغور

الرئايس  ،2016ما هو العنوان الذي ترغب يف
اطالقه عىل العام 2018؟
□ عىل مستوى املديرية ،عام  2108هو عام
"النهوض والتنظيف االداري" .هذان العنوانان
االساسيان اللذان ميكنني ان اطلقهام .ال ارغب يف
القول انه كان عام "مكافحة الفساد" فهذا العنوان
بات مبتذال .اعتقد اننا ،واىل درجة متقدمة ،نجحنا
يف عملية التنظيف .يك اكون واضحا ،ال يعني ذلك
ان ما قمنا به محصور بالتوقيفات والعقوبات او
ما يشبههام من القرارات االدارية التي اتخذناها.
هناك الكثري من الضباط والعسكريني الذين احيلوا
اىل املحاكم او اتخذت يف حقهم عقوبات مسلكية.
كام احيل البعض اىل املجلس التأديبي .تصنيفهم
يعود اىل شكل ومضمون املخالفة التي ارتكبها
كل منهم .اما عىل املستوى االداري ،فقد اطلقنا
برنامجا يهدف يف سياقه االداري اىل الوصول اىل
مرحلة امن عام بال ورق .وهو موضوع شكل عنوانا
لندوة نظمناها الشهر املايض بالتعاون مع رشكة
“ ”Everteamالتي التزمت تنفيذ هذا املرشوع
بكامل مراحله ومقتضياته يف مهلة اقصاها العام
 ،2021اي خالل  3سنوات .بذلك ميكننا القول ان
العام  2018شكل محطة الطالق برامج الخدمات
االلكرتونية ،منها الحصول عىل "التأشرية ـ اونالين".
كل ذلك بهدف توفري الجهد عىل اي مواطن او
مقيم من طالبي خدماتنا.
■ تحدثت العام املايض عن هيكلية امنية
وعسكرية جديدة لالمن العام .ما الذي تحقق منها
وما هو املتبقي؟
□ انجزنا الهيكلية االمنية عام  2018لجهة ترشيقها
وتفعيلها ،باالضافة اىل الهيكلية العسكرية التي
تشكل ذراعها االساسية .اصبحت لدينا قوة ضاربة

لم نستعد او نقتنص
اي صالحية ،بل مارسنا
صالحياتنا كما يجب
املواطن شريكنا االخر،
ومن دونه ليس لدينا عمل

قادرة عىل ان تقوم بكل املهامت املطلوبة منها،
وتحديدا املهامت االمنية االستثنائية التي تنفذ
باالستناد اىل املعلومات االستباقية املستقاة من
مكتب شؤون املعلومات .بذلك اصبح هناك
تكامل بني مختلف الوحدات يف املديرية ،ومل
نعد يف حاجة اىل اي جهاز امني اخر ملساعدتنا يف
تنفيذ اي مهمة ،باستثناء تلك الكربى التي تحتاج
اىل مؤازرة الجيش او قوى االمن الداخيل.
■ بات لدى املديرية عقل امني وذراع عسكري.
هل يشكل ذلك بداية تحول اىل جيش؟
□ هذا السؤال يطرح علينا من وقت اىل اخر .اذا
عدت وراجعت الكتاب  -اي القانون  -وماهية
صالحيات االمن العام ،ستجد بوضوح هذا الجزء
من الصالحيات التي كانت مهملة ومل تؤخذ يف
االعتبار .الرتكيز كان دامئا عىل املهامت االدارية
للمديرية من دون الدور االمني .نحن مل نستعد
او نقتنص اي صالحية ،بل مارسنا صالحياتنا كام
يجب وعىل اكمل وجه تنفيذا للقانون .مل نكن ولن
نصبح جيشا بل سنصبح امنا عاما كام يجب.
■ افتتحت املديرية هذا العام عددا من املراكز
يف مناطق عدة ،واعادت فتح اخرى حدودية .هل
اكتملت خطة االنتشار عىل خلفية االمناء املتوازن
والالمركزية؟
□ منذ تسلمنا مقاليد املديرية وضعنا خطة
عنوانها تعزيز الالمركزية االدارية وتخفيف االعباء
عىل املواطن لقاء اي خدمة يريدها .مبعنى ان
نذهب اليه بالخدمة التي يطلبها باقل كلفة .هذه
خطة قررنا اعتامدها رغم العوائق التي تؤخرها،
وخصوصا تلك املادية واللوجستية واالدارية،
والتي نسعى اىل تقليصها اىل الحد االدىن بالتواصل
والتعاون والتكامل مع بعض البلديات وجمعيات
املجتمع املدين التي وفرت الكثري منها لتحقيق
هذه الغاية .لذلك استطيع القول ان عددا من
املراكز افتتحت من دون ان نكبد الدولة اعباء
مالية .انشئت بالحد االدىن من قدراتنا وقدرات
هذا املجتمع .قرارنا امليض يف توسيع وتطوير ونرش
هذه املراكز من ضمن مرشوع الالمركزية االدارية
الذي مل يكتمل بعد .طموحنا ان تصل مراكز االمن
العام اىل كل قرية ودسكرة يف لبنان ،وخصوصا
االماكن النائية ،وتلك التي تعاين من العوامل
الطبيعية التي تلقي اعباء اضافية عىل املواطن.
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حتى اليوم افتتحنا  46مركزا جديدا .يف العام
االخري افتتحنا اربعة مراكز يف البقاع والجنوب
والضاحية وبريوت ،ونحن يف صدد انشاء مبنى
جديد بالقرب من املبنى املركزي يف املتحف ليكون
يف غضون عام ونصف عام مقرا بديال من مركز
بريوت املوقت يف منطقة السوديكو .هناك مركز
جديد قيد االنشاء يف محلة الطيونة ،ومراكز اخرى
يف قانا الجنوبية وجديتا والنبي شيت يف البقاع.
■ هل يعني ذلك انك تريد فتح مراكز يف اي مكان
من لبنان حيث يتوافر العقار والدعم البلدي؟
□ ال نستطيع ان نتمدد بشكل يفيض عن حجم
وقدرة الجهاز .ما هو مقرر ان نبقى من ضمن
قدراتنا ،ومن ضمن التوازن املطلوب بني حجم
املديرية وقدراتها وحاجتها اىل املراكز لتسهيل
الخدمة العامة.
■ شهد العام  2018توقيعا عىل سلسلة
بروتوكوالت تعاون مع الجامعات اللبنانية الخاصة
الكربى .ما الذي يضيفه هذا االنفتاح عىل قدرات
وكفايات العسكريني وانجازات املديرية؟
□ عنرص االمن العام ايا تكن رتبته يجب ان
يتحىل مبستوى تعليمي عال .هذا ما اعتمدناه
يف دورات التطوع االخرية .فرضنا يف الدورات
االخرية رشط حصول املتطوعني عىل مستوى
علمي معني ،ادناه الحصول عىل البكالوريا ـ

يتحدث اىل
رئيس التحرير
العميد
منري عقيقي.
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لم نكن يوما ولن نصبح
جيشا ،بل سنصبح امنا عاما
كما يجب

اقتناعي انه كل ما زاد
العسكري علما زاد حضارة
وانضباطا

القسم الثاين .املفاجأة كانت ان تقدم اىل بعض
الوظائف حملة شهادات دكتوراه او ماجستري.
لذلك قررنا فتح املزيد من االبواب عىل العلم
واملعرفة القتناعي انه كلام زاد العسكري علام،
زاد حضارة وانضباطا .نحن يف حاجة اىل هاتني،
الحضارة واالنضباط ،يف التعاطي مع املواطنني.
هذا عىل املستوى االداري اما عىل املستوى
االمني فليس هناك امن من دون علم .النجاح
يف الحرب االمنية ومكافحة االرهاب والتجسس
يستلزم وجود ادمغة وليس عضالت فحسب.
لذلك عقدنا االتفاقات مع الجامعات الكربى،
وكان آخرها الجامعة االمريكية يف بريوت بهدف
تحسني مستوى التعليم لدى عنارص االمن العام
من كل الرتب ،رفعا ملستواهم االداري واالمني .

يف املديرية الشهر املايض تحت عنوان "اندحار
االرهاب يف املنطقة وتأثريه عىل القارة االفريقية"،
بالتعاون مع املجلس القاري االفريقي الذي لعب
وما زال يلعب دور جرس التواصل بيننا وهذه
الدول عىل اكرث من مستوى سيايس واقتصادي.
وهو ما يسهل علينا امكان التواصل والتعاطي
معها.

■ وعدت سابقا بقرب الحصول عىل الجواز
البيومرتي يف سفارات لبنان يف الخارج .هل نفذ
هذا الوعد؟ ما الجديد الذي اضافته هذه الخدمة؟

اخطر ما يف النزوح ان معظم النازحني فقراء وانه يؤسس لبيئة صالحة لنمو التطرف واالجرام.

 نعم انا وعدت بهذه الخطوة ،والعمل جار عىلتحقيقها .هناك لجنة مشرتكة من وزارة الخارجية
واالمن العام تعمل عىل قدم وساق لتحقيق هذا
الوعد .وزارة الخارجية رشيك اسايس لنا ،ونأمل
يف ان يتحقق ذلك يف اقرب وقت ممكن .ولنئ

كان الجانب االداري جاهزا ،فان الشق اآلخر
يحتاج اىل اعباء مالية النجازه ونحن يف صدد
البحث عن مصادرها.
■ اال ترى ان هذا االنفتاح عىل املجتمع الجامعي
يعني ان االمن العام قد خرج من اطار خدمته
العادية ،ليتحول اىل رشيك فاعل يف بناء املجتمع
بكل مشاغله واهتامماته .ما هو تصورك لهذه
الخطوة؟
□ بعد االطالع عىل صالحيات املديرية
واختصاصاتها ،تبدو انها االقرب اىل الحياة اليومية
للمواطن .فهو عىل صلة بها منذ والدته اىل
ساعة وفاته ،ويف مختلف مناحي الحياة مبا فيها
تلك املتصلة باملستندات والوثائق او معامالت
العاملة االجنبية وما شابه .لذلك ،منذ ان تسلمنا
مقاليدها ،قلنا عن قناعة بان املواطن ليس طالب
خدمة بل هو صاحب حق ،ويستحق ان تتعامل
معه بنظرة مختلفة .املواطن رشيكنا االخر .من
دونه ليس لدينا عمل ،ومن دوننا لن تتوافر له
مطالبه وحاجاته وحقوقه .لذلك نحن رشكاء نكمل
بعضنا بعضا ،فيتحول التكامل يف ما بيننا اىل رشاكة
تؤكدها االصداء االيجابية التي تصلني تباعا عن

كيفية تعامل املوظف او العنرص مع املواطن.
■ اىل جانب مبارشة تعيني ملحقني اقتصاديني يف
السفارات اللبنانية ،هل هناك نية او التزام لتعيني
مندوبني لالمن العام؟
□ املوضوع ال يقف عند حدود النيات .ما تسأل
عنه اد ِرج يف خطة اعلن عنها يف العام ،2012
وقد رشحنا للمرجعيات املعنية خططنا يف هذا
الصدد واهميتها ومردودها عىل امن االنتشار
اللبناين .ال اخفي انه كان لها مردود ايجايب بعدما
حظيت برتحيب املسؤولني السياسيني .لكن ما
يعيق نرش هؤالء امللحقني يعود اىل االعباء املالية
املرتتبة عىل مثل هذه الخطوة عىل خزينة الدولة،
والتي تحول حتى اليوم دون توسيع انتشار
امللحقني العسكريني يف الخارج ،وخصوصا يف
الدول الصديقة .لذلك نستعيض عن هذه املواقع
بعالقاتنا التي بنيناها يف نطاق االنتشار يف الخارج.
هم رسل حقيقيون بيننا وبني هذه الدول التي
نتعاون معها عىل كل املستويات.
■ وفق اي آلية تبنى هذه العالقات؟
□ هناك اكرث من مثال ،آخرها املؤمتر الذي نظمناه

■ كنت تشكو دامئا من النقص يف عديد املديرية.
ما الذي تغري يف العام  ،2018وهل انتهت الشكوى
وهل مثة خطة ما للعام 2019؟
□ ويا لالسف مل نحقق ما اردناه يف العام ،2018
فبقيت الخطوات املحققة خجولة ،ودون املطلوب
لنحقق الهدف الذي رسمناه لجهة انتشار مراكزنا
عىل االرايض اللبنانية .نحن نشارك يف الخطة
االمنية يف الضاحية التي فرضت علينا استخدام
قوة من  200عسكري من االمن العام ،وعلينا ان
نوفر العدد البديل .لذلك نسعى اىل تطويع عنارص
بديلة يف اقرب فرصة لنستمر يف تأمني الخدمات
للمواطنني .لدينا خطة ليصبح عديد املديرية
 12000عنرص ،وهذه الخطة رفعت اىل مجلس
الوزراء ونحن يف انتظار بتها يف الحكومة املقبلة.
■ هل يؤثر هذا النقص عىل اداء االمن العام
ودوره؟
□ حتى اليوم مل نلمس ذلك .االمن العام يقوم
بدوره كام يجب وعىل اكمل وجه .لن نألو
جهدا رغم ضعف االمكانات اىل ان ننفذ الخطط
املوضوعة تعزيزا للخدمات واالمن التي يحتاج
اليهام املواطنون واملقيمون عىل االرايض اللبنانية.
■ اثارت ارسائيل يف الفرتة االخرية مسألة االنفاق
عىل الحدود الجنوبية .سبق لك ان َ
اكدت انها
قدمية وال تستأهل هذا الضجيج .ما قصة هذه
االنفاق وملاذا اثريت اليوم؟
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□ بات معروفا ان العدو االرسائييل اثار ملف
االنفاق يف وقت يحتاج فيه اىل انتصار وهمي او
لفظي .بعد حرب غزة وما انتهت اليه ،يعيش هذا
العدو ضائقة عسكرية واخرى سياسية وحكومية
نتيجة استقالة وزير الدفاع افيغدور ليربمان التي
اثارت خضة داخل مجلس الوزراء .اضف ان رئيس
الحكومة بنيامني نتانياهو يحاول رصف االنظار عن
االتهامات التي وجهتها اليه السلطة القضائية ومعه
زوجته بالتسبب يف الفساد .لذلك يسعى اىل ايهام
الشعب االرسائييل ان دولته حريصة عليه وعىل
امنه .لكننا نعرف جيدا ان موضوع االنفاق ليس
جديدا ،وقد مر عليه اكرث من  10سنوات .ارسائيل
عىل علم بهذه االنفاق منذ ما قبل هذه الفرتة ،وان
الستعاملها يف هذه اللحظة ابعادا سياسية.
■ كل يوم تتحدث ارسائيل عن نفق جديد اىل ان
وصلت اىل الرابع .اىل اين ميكن ان تستمر هذه
املرسحية؟
□ ارسائيل تحاول االستثامر يف طرح املوضوع
عىل جلسة مجلس االمن للتصعيد .ال تتفاجأوا اذا
وجدت انفاقا اخرى .االنفاق جاهزة غب الطلب،
وهي ال تبحث عنها.
■ هل ميكن ان يؤثر ذلك عىل دور القوات الدولية
واالمم املتحدة ومهامتها؟
□ ال ابدا .هذا موضوع قديم .ارسائيل بإثارته يف
هذه اللحظة ،لديها الكثري من االهداف احدها رمبا
العمل عىل تعديل مهامت القوات اليونيفيل .يف
رأيي هذا مستحيل.
■ هل تفهمت اليونيفيل املوقف اللبناين من
موضوع االنفاق ام تبنت وجهة النظر االرسائيلية؟
□ اخربنا اليونيفيل ان هذه االنفاق قدمية وليست
حديثة العهد .ابلغناهم ايضا اننا مستعدون
للتعامل بطريقتنا معها اذا زودتنا ارسائيل
عب عنه دولة رئيس مجلس
احداثياتها ،وهو ما ّ
النواب نبيه بري علنا .لكن مل نتسلم شيئا اىل اآلن.
■ هل ستقود هذه املواقف اىل شن ارسائيل
عدوانا عىل لبنان لتعديل قواعد االشتباك املحددة
يف القرار 1701؟
□ نستبعد وقوع الحرب .نحن ال نريدها لكننا
مستعدون لها ،وارسائيل تريدها لكنها غري
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مستعدة لها وال قدرة لها عىل شنها .لذلك ،استنادا
اىل هذا التحليل ،نستبعد وقوع حرب.
■ مىض العام السابع عىل االزمة السورية ونحن
عىل وشك ان ندخل العام الثامن .ما الذي تغري يف
تداعيات هذه الحرب عىل لبنان؟
□ كانت التداعيات االمنية منذ اندالع الحرب
السورية هي االكرب واالخطر التي كنا نتحسب لها
بشكل كبري ،وقد اصاب لبنان من هذه التداعيات
الكثري مام اصابه من عمليات ارهابية وسيارات
مفخخة .ما تبقى منها هو التداعيات الناجمة عن
ازمة النزوح ملا لها من اعباء اقتصادية واجتامعية
وامنية وهي التي نواجهها االن .تعلمون ان هناك
حواىل مليون ونصف مليون سوري نازح ،او اقل
بقليل ،يشكلون عبئا اقتصاديا واجتامعيا ضاغطا
وكبريا عىل لبنان ،وخصوصا يف ظل هذا الوضع
االقتصادي املرتدي .لذلك فإن التداعيات االساسية
املتبقية هي التي تتصل بأزمة النزوح.
■ بعد التحديات اإلقتصادية واالجتامعية لهذه
االزمة ،هل تعتقد ان العبء االمني ما زال االخطر
بالنسبة اىل املؤسسات االمنية والعسكرية؟
□ اكيد .السبب ان اخطر ما يف هذا الوجود او
النزوح الضخم انه وجود فقري .وهو ميكن ان
يؤسس لبيئة صالحة لنمو التطرف واالجرام يف
هذه التجمعات ،تتدرج من التداعيات االرهابية
واالمنية واالغتياالت ،التي تراجعت ،اىل االجتامعية
منها .ما نعيشه اليوم يف معظمه يتصل بالرسقة
والسلب واملشاكل االجتامعية ،وهو ما رفع من
عدد املوقوفني يف السجون اللبنانية.
■ هذا يعني انه مل تعد هناك خاليا ارهابية تخرج
من رحم النزوح؟
□ ال استطيع ان اؤكد او انفي هذا الخطر .تراجع
اىل حدود كبرية ،ولكنه احتامل وموجود .نعمل
كأنه ما زال ماثال امامنا كخطر جدي ،علام ان
االمن االستباقي الذي نجحنا يف توفريه بالتعاون
مع الجيش وباقي القوى االمنية وضع حدودا له
وللكثري من هذه املخاطر.
■ انطلقت يف مطلع عام  2018حمالت ما يسمى
العودة الطوعية للنازحني السوريني .اين اصبحت
وهل حققت ما كان يؤمل منها؟

 استطيع ان اؤكد ان العدد تجاوز حتى اللحظة،منذ بداية العام  ،2018مئة الف عائد ما بني
عائد بشكل منظم او بشكل افرادي سواء من
املسجلني لدى مفوضية شؤون الالجئني ام من
سواهم .تسهيال لعمليات العودة انجزنا الكثري
من التسهيالت يف الداخل وعىل الحدود السورية
ـ اللبنانية ،واعفينا العائدين من الرضائب املرتتبة
عليهم ،كام بالنسبة اىل املالحقة القانونية نتيجة
فرض هذه الغرامات ،وهو ما شجع حوايل 85000
عىل االقل عىل العودة مببادرات افرادية .الباقون،
اي حواىل  ،15000عادوا بشكل منظم بالتنسيق
بيننا وبني السلطات السورية.
■ هل توجد مخاوف من عودة هؤالء املغادرين
مجددا اىل لبنان يف ظل االعفاءات التي تحدثت
عنها؟
□ كان هناك رشط تالزم واالعفاءات التي نالها
العائد ،كل منهم يعلم هذا الرشط جيدا .الذي
يذهب من دون ان يدفع الغرامات او يعفى من
املالحقات القانونية سيخضع لتدبري صارم مينع
دخوله اىل لبنان لفرتة  5سنوات.
عب املجتمع الدويل عن تفهمه ملغزى
■ هل ّ
العودة الطوعية ،وانها ليست قرسية وال تعترب
طردا ،وما الذي تبلغته وانت عىل صلة دامئة مع
جهات اقليمية ومنظامت دولية وسفراء؟
□ جميع املسؤولني الغربيني واالجانب الذين
التقيهم يطرحون عيل هذا السؤال .سؤال مركزي
اتوىل الرد عليه برشح اآللية التي اعتمدناها يف
املديرية ،التزاما منا بجميع املواثيق واملعاهدات
الدولية التي تراعي شؤون النازحني .فيخرجون
متفهمني وراضني عن هذه الخطوة ،خصوصا وانها
تجري تحت عنوان العودة الطوعية وليس القرسية.
■ تحدثت بثقة عن انحسار موجة االرهاب
وتفكك العديد من الشبكات املنظمة .هل انتفى
وجودها مع نهاية العام 2018؟
□ اعود واكرر ان ليس هناك امن كامل يف اي
مكان يف العامل يف حارضنا  .لكن نحن راضون
 % 100عن مستوى االمن يف لبنان .ال ندعي
ان هذه الخاليا قد اختفت كليا ،لكنني اجزم
انها مل تعد بالفاعلية التي كانت عليها وهي
تحت املراقبة الدامئة.

استعداد الكثريين منهم لتدريب عنارصهم يف
االمن العام اللبناين.

عدد النازحني العائدين تجاوز منذ بداية العام  2018املئة الف.

■ هل ينطبق هذا االمر عىل الخاليا االرسائيلية؟
□ عندما نتكلم عن االرهاب ،ال نفرق بني االرهاب
التكفريي واالرهاب االرسائييل الذي هو يف اي حال
اىل انحسار كام باقي الخاليا.
■ للمرة االوىل يف تاريخ لبنان نظم االمن العام
مؤمترا عن االرهاب ما بني لبنان وافريقيا .ما هو
الدافع اىل هذه الخطوة وهل اثبتت جدواها ليك
تتكرر مرة اخرى؟
□ الدافع هو رد الجميل لهذه الدول التي
احتضنت اللبنانيني منذ اكرث من  100سنة اىل
ما يقارب  150سنة ،وفتحت لهم ابواب العمل
والرزق .وهي دول نعتربها معرضة الهتزازات
امنية بعد انحسار االرهاب يف منطقتنا .فهي

معايدة

ستستعيد حتام العديد من املقاتلني الذين
انكفأوا عن املنطقة .لذلك رأينا ان من واجباتنا ان
نؤمن او نوفر لهم ما نختزل من خربات وقدرات
لحاميتها .وهذه ال نحتسبها منّة وليست خدمة،
بل هي مجرد رد للجميل .اىل ذلك نعلم انها
تحتضن حوايل  400000لبناين علينا توفري الحامية
لهم ومصالحهم .هذا هو الهدف من املؤمتر.
يف املناسبة ميكن القول اننا راضون جدا عن
النتائج التي تم التوصل اليها ملجرد اننا بتنا عىل
تواصل دائم معهم كل دولة عىل حدة .ابلغناهم
رصاحة اننا مستعدون لتأمني التدريب واستضافة
ضباطهم وعنارصهم لندربهم يف لبنان ولنعطيهم
عصارة خربتنا ،وما تراكم لدينا من تجارب لتكون
يف خدمة امن هذه الدول .وهو ما ادى اىل ابداء

عشية عيدي امليالد ورأس السنة ،وجه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
عرب "االمن العام" ،معايدة اىل العسكريني واملدنيني يف االمن العام ،قال فيها:
"اتوجه يف مناسبة عيدي امليالد وبدء السنة الجديدة اىل عسكريي االمن العام
ومدنييه باحر التهاين .امتنى لهم املزيد من النجاح والتألق يف املهامت امللقاة عىل
عاتقهم لتحقيق املزيد من االنجازات .كام امتنى التحيل باملزيد من الصرب والتقدير
للظروف التي تعيشها البالد .واراها مناسبة يك اتوجه اىل عائالتهم داعيا اياها اىل
املزيد من التفهم لحجم املهامت امللقاة عىل عاتق ابنائها ،واملزيد من التقدير
والتسامح للظروف التي جعلت وما زالت تفرض عىل الجميع من مختلف الرتب
غيابهم عن منازلهم ،ليتسنى لنا ولها وللمقيمني عىل االرايض اللبنانية ،تأمني املزيد
من االمن واالستقرار وتوفري الخدمات لهم بصورة افضل".

■ كانت لك زيارة الفتة اىل الجارة الجديدة
موسكو هذا العام .فإالم رمت ،وهل تناولت
ملفي االرهاب واالزمة السورية ام انها اقترصت
عىل ملف النازحني؟
□ اكيد كانت لها عالقة بالتنسيق االمني اللبناين ـ
الرويس وتحديدا حول مكافحة االرهاب ،وتناولت
املبادرة التي اطلقها الروس العادة النازحني
السوريني اىل بالدهم .كانت مناسبة اطلعت من
مسؤوليها عىل التنسيق االمني ورؤيتهم اىل كيفية
العودة .ويا لألسف ثبت يل انه ال تزال هناك
عوائق تقف يف وجه هذه املبادرة .لكن ما يدعو
اىل التفاؤل ان الروس مصممون عىل ان تنجح
بالتكامل مع املجتمع الدويل.
■ هل ال تزال هناك مظلة دولية تحفظ امن
واستقرار لبنان؟
□ اكيد هناك مظلة تحفظ امن واستقرار لبنان.
لكن يهمني ان الفت اىل ان ال احد يحفظ استقرار
لبنان اال اللبنانيون وتوافقهم عىل املستوى
السيايس من جهة ،ومن جهة اخرى مسؤولية
االجهزة االمنية التي قامت بعمل رائع وكبري
يف موضوع االمن االستباقي .الذي يحفظ االمن
اللبناين هم اللبنانيون وارادة اللبنانيني ،يضاف
اليهم حرص املجتمع الدويل عىل لبنان.
■ بعدما وضع ملف املوقوف يف فرنسا جورج
عبدالله بني يديك ،هل تتوقع النجاح باالفراج
عنه؟
□ جورج عبدالله مواطن لبناين محكوم يف الدولة
الفرنسية .وهو بلغ من العمر مرحلة متقدمة
وبات لزاما ان يعود اىل لبنان مهام كانت ظروف
توقيفه .فخامة الرئيس مشكورا بادر اىل اطالق
هذه الفكرة ،ونحن نعمل اذا استطعنا عىل ان
نرتجمها ونحولها اىل امر واقع.
■ ما هي الخطة االجرائية؟
□ لدينا برنامج محدد وخطة تحرك واضحة وقد
بدأنا تنفيذها .من واجبي ان اتحفظ يف هذه
املرحلة .لنا رشكاء يف العملية ،وقد ال تكون لديهم
رغبة يف الكشف عنهام.
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اشاد رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون بالعمل الذي تقوم به االجهزة
االمنية عىل االرايض اللبنانية ،منوها
بدورها الفاعل يف فرض االمن وتأمني
االستقرار ومكافحة الجرمية والفساد

عدد  - 64كانون الثاني 2019

اللواء عباس ابراهيم يعايد الرئيس ميشال عون.

الرئيس عون تق ّبل تهاني قادة األجهزة العسكرية
اللواء إبراهيم :سنبقى أوفياء لقسمنا ودورنا األمني
لدى استقباله قادة االسالك العسكرية واالمنية
معايدة اياه باالعياد ،شدد رئيس الجمهورية
عىل رضورة ان تبذل القوى االمنية كافة جهودا
اضافية من اجل الوصول اىل اعىل درجة ممكنة
من االحرتاف ،رغم الصعوبات التي تعيق تحقيق
هذا الهدف.
واكد ان "الجيش اللبناين يبقى االمل االسايس يف
التعقيدات واالزمات للحفاظ عىل وحدة البلد،
وهو الداعم الرئييس للقوى االمنية االخرى يف
فرض االمن يف الداخل" ،مذكراً بأن "ما تحقق
يف مجال مكافحة الجرمية واملخدرات والفساد
والتهريب ليس باالمر السهل ،لكنه يبقى غري
كاف" .وشدد عىل اهمية ما يقوم به االمن العام
عىل صعيد تنظيم وجود االجانب يف لبنان وضبط
اقاماتهم ومتابعة تحركاتهم.
وتطرق رئيس الجمهورية اىل "ان معالجة مشكلة
تعاطي املخدرات واالتجار بها توجب مكافحة
استباقية عرب الحزم والرتبية ،تبدأ من العائلة اىل
املدارس والجامعات ،وصوال اىل مالحقة مصانع
الكبتاغون وغريها" ،مشريا اىل "ان عدد ضحايا
املخدرات وتعاطيها يف لبنان يفوق ما سقط لنا
من شهداء نتيجة الحرب االرسائيلية ضدنا ."2006
عن حوادث السري وما تخلفه من مآيس ،قال:
"يجب اعتامد الحزم والرتبية يف آن ،الحزم يف
ضبط املخالفات وصوال اىل سحب رخصة القيادة،
والرتبية بدءاً من العائلة للتوعية عىل مخاطر
مخالفات قوانني السري" ،مشريا اىل اهمية تعميم
الرادارات عىل كل االرايض اللبنانية ومكننة
محارض املخالفات.
وتناول مسألة الفساد الذي "يتطلب منا القيام
بجهود اكرب النه بدأ يتغلغل يف النفوس ،ويسترشي
بشكل واسع وخصوصاً يف االدارات الرسمية التي

رئيس الجمهورية مستقبال وفد املديرية العامة لالمن العام.

تعالج شؤون املواطنني .ال شك يف ان امتناع
املواطنني عن الشهادة يف قضايا الفساد يص ّعب
من مهمة مكافحته .لكن رغم ذلك ،عليكم بذل
كل ما ميكن من اجل احقاق الحق والحد من
ظاهرة الفساد بالتعاون مع السلطة القضائية.
وهو امر عملت عليه منذ سنوات طويلة ،وكنت
وال ازال اشجع عىل الشكوى ضد الفاسدين ،امنا
لالسف فإن الشكاوى محدودة .لذلك ادعوكم اىل
ان تكونوا حازمني يف قمع الفساد".
واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من املديرية
العامة لالمن العام برئاسة املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم الذي القى كلمة قال فيها:
"يرسين ،يف حلول عيدي امليالد املجيد ورأس السنة
املباركة ،التقدم باسمي وبإسم املديرية العامة
لالمن العام من فخامتكم باصدق التهاين ،سائ ًال
الله ان يحفظ لبنان املتنوع والقوي مبؤسساته
الدستورية ونظامه الجمهوري الربملاين".
اضاف" :ننتهز هذه املناسبة ،باملعن َْيي الزمني
والروحي ،لنترضع اىل الله لتكون هذه االعياد

محطة انطالق نحو ما هو افضل ورضورة للبنان
واللبنانيني ،وما يستلزم ذلك من التفاف وطني
حول الدولة ومؤسساتها لبناء الثقة بينها وبني
املواطن عىل قاعدة العدالة والشفافية ،ونبذ
العنف ايا تكن هويته ومسمياته ،وتغليب صيغة
العيش املشرتك التي تعكس اهمية التنوع الروحي
والثقايف والحضاري ،بوصفها ميزة لبنان الرسالة".
وتابع" :يف هذه املناسبة ايضا ،اؤكد لكم اننا
يف االمن العام ،وكام وعدنا اللبنانيني ،سنبقى
اوفياء لقسمنا العسكري ودورنا يف خدمة الناس
والحفاظ عىل االمن ،بكل مندرجاته ،تحت راية
الدولة التي اقسمتم ،يا فخامة الرئيس ،عىل
الحفاظ عليها ،وحملتم رشف ادارتها مع باقي
املسؤولني من اجل الوصول بها اىل ب ّر االمان
ونقلها اىل مصاف الحداثة والتطور .اخريا نتقدم
من فخامتكم باسمى التهاين ،متمنني لكم دوام
الصحة والعافية والسؤدد يف تحقيق ما ينتظره
اللبنانيون منكم وكام وعدتهم ،وكلنا رجاء ان
يكون هذا العيد عيد خري وطأمنينة عىل شعبنا".
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تحقيق
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

إفتعال إسرائيل حرب االنفاق:
تصويب على البند السابع في القرار1701
ٌ

افتعلت سلطات االحتالل االرسائييل ازمة سياسية  -ميدانية جديدة مع لبنان الشهر
املايض ،بتسليط الضوء عىل وجود انفاق من الحدود اللبنانية اىل داخل ارايض
فلسطني املحتلة ،ادعت انها لحزب الله تهدد االمن االرسائييل ،ورمت اىل تحقيق
اهداف سياسية داخلية وخارجية واغراض عسكرية غري مبارشة للضغط عىل لبنان
دفعت االدعاءات االرسائيلية اىل تحرك قوات
اليونيفيل العاملة يف الجنوب للتحقق من
وجود هذه االنفاق ،وتم االعالن عن وجود
اربعة منها يف الجانب الفلسطيني املحتل،
من دون اي دليل ثابت عىل انها تتصل
باالرايض اللبنانية .ظهر من خالل التدقيق
الدويل وجود فتحات يف االرض ،لكنها مقفلة
عىل اي اتجاه آخر ،ما طرح الكثري من االسئلة
حول صحة هذه االنفاق ودقة وجودها ،وما
اذا كانت تتصل حتى االن باالرايض اللبنانية،
وان حزب الله يستخدمها الغراض عسكرية،
او ما اذا كانت ارسائيل هي التي حفرت

هذه الفتحات الفتعال االزمة مع لبنان.
لكن املفاجأة كانت من الداخل االرسائييل،
حيث انربى اكرث من مسؤول سيايس
وعسكري حايل وسابق لتسخيف رواية
رئيس وزراء الكيان االرسائييل بنيامني
نتنياهو حول هذه االنفاق .وكشف عدد من
جرناالت جيش العدو انها قدمية ،وان قيادة
الجيش تعلم يف شأنها منذ سنتني عىل االقل،
ومل تعتربها مصدر خطر عىل الكيان ،وان
نتنياهو يستخدم هذا االمر ذريعة السباب
سياسية داخلية تتعلق بوضعه بعد االتهامات
بالفساد املوجهة اليه ،واثر تضعضع االئتالف

الحكومي نتيجة الفشل العسكري يف الحرب
االخرية عىل قطاع غزة.
لكن لبنان الذي تابع هذا االمر من اليوم
االول ،سياسيا وميدانيا ،خلص اىل نتائج
حاسمة بأن االنفاق قدمية العهد ،واملطلوب
تدقيق دويل حاسم باحداثياتها وما اذا كانت
ال تزال تستخدم من الجانب اللبناين .واكدت
قيادات عسكرية لبنانية ان هذا االمر سبق
واثري قبل سنوات يف االجتامعات الثالثية التي
تعقد دوريا بني لبنان وقوات االحتالل برعاية
اليونيفيل ،ومل تحصل ازمة بسببها .فلامذا
اثارة هذا املوضوع االن ،وما هي اسبابه
الحقيقية والنتائج املمكن ان يصل اليها.
"االمن العام" استمعت اىل رأي خبريين
عسكريني هام النائب العميد املتقاعد انطوان
بانو والنائب العميد املتقاعد وهبي قاطيشا
للوقوف عىل قراءتهام للحدث وتداعياته.

بانو :االنفاق كذبة
وال نشاط لحزب الله عند الحدود
■ كيف ترى توقيت اثارة ارسائيل موضوع
االنفاق ،وما هي االهداف التي تسعى اليها؟
□ صحيح ،هذه االنفاق قدمية ،وارى من وراء
الحملة اسبابا سياسية .اذا عدنا اىل القرار 425
الصادر عام  1978الذي قىض بنرش قوات دولية
يف الجنوب ،ومن ثم حصول التحرير عام 2000
وتعديل مهمة قوات اليونيفيل ،وصوال اىل العام
 2006وصدور القرار  ،1701نجد ان ارسائيل
تحاول ان تضيف البند السابع من ميثاق االمم
املتحدة عىل القرار  1701لتفرض عرب االمم املتحدة
ما تريده عىل لبنان ،وهذا االمر مرفوض من لبنان،
واتصور انه مرفوض ايضا من االمريكيني والدول
املشاركة يف اليونيفيل .كام تهدف اىل منع حصول
الجيش اللبناين عىل مزيد من االسلحة االمريكية.
النهاية التي اخلص اليها ان ال نشاط لحزب الله
عند الحدود ،كام ان وزيرة الخارجية االرسائيلية
السابقة تسيبي ليفني ورئيس االركان السابق
ايهودا باراك اقرا بأن هذه االنفاق مكتشفة منذ
سنة  ،2014ونحن نعلم انها حفرت عام  2006من
املقاومة واستعملت ملقاومة اجتياح قوات العدو
االرسائييل للبنان .اؤكد ان ال انفاق مفتوحة من
الجانب اللبناين باملعنى الذي يثريونه ،وليسمحوا
لنا فلن متر هذه الكذبة ،السيام بوجود اجهزة
متقدمة لدى العدو للتحسس يف االرض واملراقبة
االرضية والجوية من الطريان الذي يخرق االجواء
والسيادة اللبنانية عرشات املرات ،امل تر ارسائيل
هذه االنفاق من قبل؟

املقاومة .اذا كان الوضع فعال هكذا ،فلامذا ال تثري
ارسائيل املشكلة مع ايران مبارشة بدل اثارتها مع
لبنان؟
■ قلت ان ارسائيل تسعى اىل فرض الفصل السابع
لتنفيذ القرار  .1701هل ترى انها تسعى اىل
تعديل هذا القرار ليشمل انتشار اليونيفيل عند
الحدود؟
□ صحيح ان ارسائيل تسعى عرب هذه االزمة
املفتعلة للوصول اىل فرض البند السابع لتنفيذ
القرار  ،1701لكن اي دولة ستقبل بهذا االمر
خاصة الدول املشاركة يف القوات الدولية؟
صحيح ان ارسائيل ال تريد وجود اي قوة عىل
الحدود مع سوريا تشكل خطرا عليها ،مع انها
تحتل ايضا ارايض سورية .ولكن اعتقد ان من
الصعب توسيع انتشار القوات الدولية يف اتجاه
الحدود مع سوريا الن الدول املشاركة تسعى
اصال لتخفيف عدد جنودها ،عدا عن املشكالت
السياسية واملالية التي تعاين منها االمم املتحدة
ومتنع اي تغيري يف مهمة اليونيفيل .بالنسبة اىل
قواعد االشتباك ،ال يوجد اصال اشتباك ،ولبنان مل
يرتكب اي مخالفة او خرق للقرار  ،1701بالعكس
ارسائيل تخرقه اكرث من  150مرة شهريا برا وبرا
وجوا ،وتسعى اىل السيطرة عىل النفط اللبناين
يف البحر ،وتخرق مجالنا الجوي لترضب سوريا.
نحن ننفذ عمليا القرار  1701من جانب واحد
وارسائيل ال تنفذه .فعن اي تعديل يتحدثون؟
لينفذوا ما هو موجود اوال.

■ هل تعتقد ان نتنياهو يهرب من مشكالته
الداخلية بافتعال ازمة خارجية؟
□ طبعا .ال ننىس مشاكل رئيس الوزراء الداخلية
والخسارة العسكرية له يف غزة .لكن ايضا ارسائيل
تراقب الوضع املتوتر بني امريكا وايران وتسعى اىل
استغالله الستدرار عطف املجتمع االمرييك والدويل
عليها ،وااليحاء بوجود خطر من ايران وحزب الله
عليها ،ويف الوقت ذاته اثارة مسألة وجود صواريخ
املقاومة البعيدة املدى للحصول عىل مساعدات
عسكرية ومالية ،وللضغط عىل لبنان لرضب

■ هل تعترب ان افتعال هذه املشكلة من قبيل
الضغط السيايس فقط ام متهيد لعمل عسكري
ارسائييل ما؟
□ ال ارى يف االفق اي عمل عسكري ارسائييل
السباب عدة .ارسائيل مرتاحة عمليا اىل الوضع
العريب املرتدي ،فهل تقدم عىل عمل عسكري
يعيد توحيد الدول العربية؟ عدا ذلك فان
اقتصاد ارسائيل يتطور ويتقدم فهل تحتمل حربا
تؤثر سلبا عىل اقتصادها؟ عدا عن ان الجبهة
الداخلية لديها ال تحتمل اي حرب وهي ليست

ال انفاق مفتوحة
من الجانب اللبناني

النائب العميد املتقاعد انطوان بانو.

جاهزة لها .واي حرب مع لبنان تؤذي وضعها
االقتصادي والسياحي .كام انها ال تدخل حربا
ما مل تكن متأكدة من ربحها .فهل هي متأكدة
من ربح الحرب عىل لبنان؟ عدا عن ان الدول
الكربى لن تسمح بحصول هذه الحرب حفظا
لالستقرار فيه .االمريكيون يرفضون طلب ارسائيل
وقف تزويد الجيش اللبناين السالح والعتاد،
النهم يعتربون انه من افضل جيوش املنطقة،
وساهم مساهمة فعالة يف القضاء عىل االرهاب،
بينام دول اخرى اكرب واقوى مل تتمكن من ذلك
حتى االن.
■ كيف ميكن ان تنتهي هذه القضية اذن؟
□ ارسائيل تطرح هذه القضية امام االمم املتحدة،
ويف رأيي انه لن تتم املوافقة عىل اي اجراء دويل
ضد لبنان ،واالمور ستأخذ وقتها سياسيا وتنتهي
القضية ،ورمبا يحصل تدقيق دويل يف املوضوع
ويجري حل املوضوع بعد التأكد من عدم وجود
انفاق مفتوحة من لبنان .لكن ارسائيل تريد الهاء
شعبها عن املشاكل الداخلية بامور اخرى ،واال ملاذا
فتحت املوضوع االن وهومعروف من سنوات؟
لدينا تحليل منطقي عقالين ،ونراقب االوضاع
االقليمية والدولية ،وال نرى استعدادا دوليا لتحمل
حرب ارسائيلية ضد لبنان .ال ارى امكان تعديل
القرار  1701وادراجه تحت الفصل السابع نظرا
اىل وضع االمم املتحدة االقتصادي واملايل.
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قاطيشا :اسرائيل تريد
زيادة سخونة الصراع االقليمي
الرشعي لتكديس مخالفات ضده وضد الفريق
الخصم لتحاسب يوما ما اذا قررت ان تحاسب.
لكن كيف سيكون هذا الحساب؟ انا ال اعتقد انها
قادرة او انها يف وارد الدخول اىل االرايض اللبنانية
بقوى برية .وهي تكدس مخالفات لتعتدي رمبا
جويا او باغارات او انزاالت عىل بعض النقاط التي
تعتربها اهدافا لها ،كام روجت سابقا عن وجود
مصانع صواريخ واسلحة لحزب الله .لذلك باتت
تهديداتها تشمل الدولة بحجة انها مسؤولة عن
االرض اللبنانية.

■ ملاذا افتعلت ارسائيل االن موضوع اكتشاف
االنفاق مع انها قدمية ومقفلة؟
□ برصف النظر عام اذا كانت االنفاق قدمية او
جديدة ،انا اعتربها مزاعم ارسائيلية ،وانا كمراقب
عسكري مل اتأكد من وجودها بامللموس وهل
هي انفاق حقيقية ام ال؟ ما فعلته ارسائيل هو
زعمها اكتشاف انفاق يف االرض ،فكيف نعلم انها
مل تفتحها من جهتها ام ال؟ طلبنا اللجوء اىل االمم
املتحدة وذهب املراقبون الدوليون من اليونيفيل،
وكشفوا وقالوا انه توجد انفاق ،لكنهم مل يقولوا
انها تصل اىل االرايض اللبنانية .وهي عمليا فتحات
يف االرض وليس بالرضورة ان تكون انفاقا ،وما ■ هل متارس ارسائيل نوعا من الضغط السيايس
ادرانا ما اذا كانت مالجىء للمزارعني هناك عىل الدولة اللبنانية من باب الضغط عىل حزب
يضعون فيها عتادهم ،ورمبا كان هناك من حفر الله؟
هذه االنفاق الستخدامها يف تهريب املخدرات او □ ارسائيل تريد تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية
السالح او مواد وسلع اخرى .لذلك اشكك يف جدية سالح حزب الله ،وليس بالرضورة لتحريضها ضد
وجود انفاق صحيحة ،وارى ان القضية ال تزال يف الحزب .الكل يعلم ان موضوع سالح الحزب ال يتم
طور املزاعم ،واليونيفيل شاهدت ربع الحقيقة حله بالضغط او العمل العسكري ،بل باملفاوضات
وليس كلها ،ومل تعلن رسميا بامللموس ان هذه والحوار بني املكونات السياسية للدولة وبني حزب
الله .لذلك ال اعتقد انها تضغط عىل الحكومة
االنفاق تصل اىل االرايض اللبنانية.
اللبنانية لتضغط بدورها عىل حزب الله .وهي
تح ّمل لبنان املسؤولية النه وفق القانون الدويل
■ ملاذا اثارتها ارسائيل االن اذن؟
□ ارسائيل ليست يف وارد ان تدخل االرايض ارايض الدولة اللبنانية مسؤولة عنها حكومة لبنان،
اللبنانية ب ّريا وتحتل وتبقى كام كانت تفعل والقانون الدويل ال يعرتف بالقوى املسلحة غري
سابقا ،هذا املوضوع انتهى .لكن التعديات قوى الدولة الرسمية .لهذا السبب تتوجه ارسائيل
والخروقات واعامل الرصد والتنصت والتجسس اىل الشكوى اىل االمم املتحدة ضد الدولة اللبنانية،
يومية .هذا النوع من الحروب الربية مل يعد وتضع حزب الله يف موقع االرهايب ،وتسعى اىل
موجودا يف كل العامل واصبحت الحروب تأخذ اصدار قرار اممي من كل الدول بتصنيف الحزب
طابعا آخر .لذلك تقوم ارسائيل بتكديس ما تعتربه ارهابيا وتدينه بهذه الصفة الدولية.
مخالفات او تجاوزات من الدولة اللبنانية متهيدا
رمبا للقيام باعامل عدوانية  -وليس برية  -وهناك ■ هل ترى رابطا بني حملة االنفاق وبني مسعى
مجاالت كثرية من االعتداءات ميكن ان تقوم ارسائيل تعديل القرار  1701لجهة انتشار قوات
بها .املهم ان نعرف ملاذا تقوم ارسائيل مبا تقوم اليونيفيل لتشمل الحدود مع سوريا؟
به والي هدف؟ اعتقد ان الرصاع االقليمي يزيد □ ارسائيل ليست مضطرة اىل تعديل القرار 1701
سخونة بني محور املامنعة وبني الغرب االمرييك ،النها تخرقه كل يوم ،بينام لبنان يحرتمه وينفذه
وارسائيل تسعى اىل زيادة سخونة هذا الرصاع يف بالكامل .لذا فان تعديل قواعد االشتباك بينها
كل مكان ،حتى ترضب االفرقاء االخرين الخصوم ،وبني الدولة اللبنانية وبينها وبني حزب الله ليس
خاصة بحجة تغايض لبنان عام تسميه السالح هدفا .اما اذا كان الهدف نرش قوات االمم املتحدة
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ما اعلنته اسرائيل ال يزال في
طور املزاعم ال الحقيقة

النائب العميد املتقاعد وهبي قاطيشا.

عىل طول الحدود اللبنانية  -السورية ملنع دخول
السالح اىل حزب الله ،فهذا االمر ليس عمليا الن
الدولة اللبنانية ال تسيطر عىل كل الحدود اسوة
ببقية دول العامل .يف العلم العسكري الصاروخ
البعيد املدى الذي تزعم ارسائيل ان حزب الله
ميلكه ال يفيد يف املواجهة ،النه يف حاجة اىل
تحضريات طويلة ووقت طويل قبل اطالقه،
ويف هذا الوقت يكون العدو قد اكتشف مكان
الصاروخ ،بينام االفضل ان يكون الصاروخ قصري
املدى النه ال يحتاج اىل فرتة تحضري لالطالق.
■ هل تهرب ارسائيل من ازماتها الداخلية بعد ما
يعاين منه رئيس الحكومة نتنياهو من مشكالت
شخصية وحكومية؟
□ اوال ،نحن كرشقيني نفكر بالعاطفة اكرث ،لكن
يف دولة مثل ارسائيل ال يستطيع رئيس حكومة
كائنا من كان ان يفتعل ازمة عىل الحدود لتحسني
وضعه الداخيل الن الرأي العام يحاسبه .لذا ال
اعتقد ان اثارة موضوع االنفاق هو لتعزيز وضع
نتنياهو الداخيل .ثانيا بعد انهاء املعركة يف قطاع
غزة او تخفيف الضغط العسكري عليها واستقال
نتيجة ذلك وزير الدفاع ،شعرت بنوع من الخوف
من احتامل ان تكون ارسائيل ّ
تحض ليشء اكرب يف
لبنان ،مع انه كان يف امكانها االستمرار يف حرب
غزة .جاءت حجة االنفاق مع انها مكتشفة قدميا،
وقد تركتها ارسائيل مثابة ّ
شمعة الستثامرها وقتام
تريد ،وجاء االن اوان استغاللها.

Mouawad
Contracting
Oman

CityBlu
Waste Management
Beirut

Mouawad-Edde
General Contracting
Beirut
Tabaris - Beirut,
Fouad Chehab Avenue, Borj Al Ghazal Building
TEL. +961 1 202810/219225
MOB. +961 3 258017/258027
FAX. +961 1 219226
EMAIL. me@mouawad-edde.com
www.mouawad-edde.com
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تحقيق
رضوان عقيل

ثمانية أشهر والبرملان ينتظر الحكومة
اللجان أنقذت مؤتمر سيدر واملنظومة النفطية
تجمع الكتل النيابية عىل النشاط الذي دب يف الربملان يف االشهر الستة االوىل من دورة  2018حيث يشارك النواب يف مختلف
اللجان ،بعدما دخلوا يف ورشة مفتوحة عىل امل املساهمة يف حصيلة تكون عند طموح اللبنانيني .يعملون يف ظل عدم وجود
حكومة ،لكنهم لن يقبلوا عىل مختلف تالوينهم تعطيل املؤسسة الترشيعية األم يف البالد

الهيئة العمومية للمجلس مجتمعة برئاسة الرئيس نبيه ب ّري.

استطاع املجلس الحايل بعد انتخابه يف ايار
الفائت ،وانتظام سريورة عمله ،ان يعيد
اطالق وترية اعامل الترشيع بعد اكتامل
هيئة مكتبه ولجانه النيابية الـ  .16يعمل
عىل شكل خاليا نحل متنقلة يف القاعات
واملكاتب يف مشهد يذكر رئيسه ،الرئيس
نبيه بري بانتاجية دورة  1992اول مجلس
بعد دورة .1972
واذا كان النواب الجدد والسيام الشباب
منهم يحتاجون اىل اكتساب الخربات
وتراكمها ليدخلوا يف مراس عامل الترشيع،
فهم يريدون اثبات انفسهم امام ناخبيهم
اوال ونيل رىض رؤساء احزابهم.
ال يتواىن نواب قدامى انتخبوا عىل مدار
ست دورات متتالية بعد اتفاق الطائف
عن االعالن ان مجلس اليوم يشهد انتاجية
ال بأس بها بحسب رئيس لجنة الشؤون
الخارجية واملغرتبني النائب ياسني جابر،

ويوافقه الرأي نفسه رئيس لجنة املال
واملوازنة النائب ابراهيم كنعان.
يحلو لنائب رئيس املجلس اييل الفرزيل ان
يذكر بقوله لـ"االمن العام" انه عندما زارت
هيئة مكتب املجلس رئيس الجمهورية
ميشال عون سمع من بري انه "سيتم
تحويل هذه الدورة خاليا ترشيعية ناشطة
وفاعلة .وهذا ما حصل بالفعل ولو كانت
الحكومة موجودة لحققنا الكثري .جميع
النواب يعملون ومن دون اي تقصري يف
الواجبات املطلوبة منهم .هؤالء هم ابنايئ
ومل نشهد لهم مثيال بعد الطائف".
من شدة حامسة اللجان لعقد جلساتها،
يواجه بعضها مشكلة يف تحديد اوقات
اجتامعاتها ،نتيجة كرثة املشاريع والقوانني
واالقرتاحات التي تدرسها بغية اعداد
القوانني املطلوبة ،اضافة اىل العمل عىل
تطويرها ومناقشة االتفاقات الدولية

مثل اعادة النظريف قانون التجارة الربية
الذي يراجع من اساسه .عوضت اللجان
واملشاريع التي ناقشتها غياب مشهد
اجتامع النواب يف القاعة العامة يف
جلسات عامة وترشيعية سوى مرتني .يف
السابق كان النواب يتعاطون مع هذه
املواضيع املطروحة عىل بساط لجانهم
باهتامم .لكن من املالحظ انهم يناقشونها
اليوم بجدية اكرث يف مرحلة جديدة تواكب
مجموعة من االصالحات املطلوبة ملواكبة
مؤمترسيدر ،من خالل تحديث بعض
القوانني لتنفيذ مندرجاته ،واالستفادة منها
ولتأخذ طريقها اىل التطبيق.
ادى اقرار بعض القوانني املتعلقة باملؤمتر
اىل حاميته ،حيث لن يتم تحصينه اال من
خالل وجود الحكومة ،وهو ليس عبارة
عن مبلغ نقدي لـ  11مليار دوالر امرييك
فحسب وضعت يف البنوك لتسحبها الدولة
مبوجب شيكات مرصفية ،بل مثة آليات
ترشيعية وتنفيذية بالتعاون بني القطاعني
العام والخاص ليتم تنفيذها عىل االرض.
ويحرص الربملان من مختلف كتله عىل
مواكبة كل هذه التفاصيل جراء الكابوس
االقتصادي الذي يهدد البلد ،حيث ال
يغيب هذا املوضوع عن السنة النواب يف
اطالالتهم يف ساحة النجمة.
حمل سيدر يف االصل مجموعة من الوعود
من دول ومؤسسات ،ويحتاج تطبيقه
اىل وجود لجان مختصة بعد تأليف
الحكومة .وهيأ املجلس جملة من القوانني
والترشيعات واقرها من اجل مواكبة
الوعود الدولية لدعم لبنان .ولو تقاعس
عن امتام هذه الترشيعات ألصبح املؤمتر
االقتصادي الدويل الذي ترعاه باريس

مهددا ،ورمبا تؤدي االمور واالستمرار يف
الخالفات املفتوحة بني االفرقاء وعدم
تأليف الحكومة اىل حرمان لبنان االستفادة
من هذا الدعم املايل.
وكان املجلس قد نفذ الترشيعيات
االساسية املطلوبة يف الشق املايل والبطاقة
الصحية ،اضافة اىل القوانني التي صدرت
مثل حق الوصول اىل املعلومات وحامية

فقدان الدور الرقابي
للمجلس في ظل حكومة
تصريف االعمال

اللجان النيابية املشرتكة برئاسة نائب رئيس املجلس اييل فرزيل.

كاشفي الفساد وتعديل قانون التجارة،
فضال عن القانون املتعلق بالصناديق
الخاصة باالستثامر والوساطة القضائية .من
حصيلة الترشيعات املصادقة عىل اتفاقات
مهمة واساسية مثل القوانني التي تتعلق
بالقطاع الصحي والبنك الدويل والصناديق
العربية التي تؤمن اطالق مشاريع للطرق
والرتبية وقطاعات اخرى.
ورغم الفراغ الحكومي القائم ،متكن
الربملان من ان يؤكد ان املؤسسات
الدستورية تستطيع ان تستمر يف العمل
وفق قاعدة الفصل بني السلطات ،وانه وال
يجوز تعطيل مؤسسات الدولة كلها ،وال
يتوقف عمل اي منها اذا تعطلت واحدة
منها .كذلك ركز نواب كثريون يف االوراق
الواردة عىل قضايا تدخل قي صميم الحياة
املعيشية للمواطنني ،مثل رضورة استمرار
وزارة الصحة يف تأمني ادوية الرسطان

واالمراض املزمنة .مل تغب قضية املفقودين
واملخفيني يف الحرب عن متابعات الكتل.
بعد طول انتظار جرى اقرار اقرتاح "
قانون املفقودين قرسا" بعد نقاش مطول
انتهى اىل تحقيق هذه الخطوة التي طال
انتظارها حيال الوف العائالت اللبنانية
املوجوعة والتي ال تزال تتعذب اىل اليوم
جراء كابوس اعوام الحرب.
يتحدث النواب عن طموحاتهم وما
يريدون ان يحدثوه يف جدار جبل من
االزمات وامللفات املرتاكمة منذ اعوام
عدة .وهم يعتربون ان توفري العالج لها
يتطلب وقتا طويال مع وجود مشاريع
عدة تحتاج للمناقشة واملتابعة ،السيام
ان املرحلة الحالية تتطلب جهودا كبرية.
وميارس املجلس دوره الترشيعي املطلوب
لكنه ال ينفي انعدام دوره الرقايب السيام
يف ظل حكومة ترصيف اعامل التي يصفها

نائب مخرضم بـ"امليتة" ،ألن ال قدرة عند
النواب عىل االقدام عىل محاسبة وزير
مستقيل وجلبه اىل املجلس واستجوابه
لسحب الثقة منه .رغم ذلك استطاع
املجلس فعل ما يقدر عليه يف مثل هذه
الظروف ،وتجاوز النواب عقبات عدة
يك يستمر تنفيذ املهامت والواجبات
الترشيعية املطلوبة منه.
عمل الربملان خالل هذه االشهر القليلة
عىل قطع شوط كبري يف تحضرياملنظومة
النفطية يف اللجان النيابية .تم وضع
الصندوق السيادي عىل السكة الصحيحة،
ورسم خريطة طريق تعاطي مع
الرشكات النفطية ال تزال تحتاج اىل توفر
زخم اكرب ،وان كان عدم تأليف حكومة اىل
اليوم يضعف لبنان يف مقاربة تعاطيه مع
هذا امللف .من جهة اخرى نجح النواب
يف تجنيب مناقشات اللجان مواضيع
الخالفات الدائرة جول الحكومة وعملية
توزيع الحصص واملقاعد .وابتعدوا من
مسلسل اطالق التهم املتبادلة بالتعطيل،
وتجنب اعضاء اللجان قدر االمكان
الدخول يف زواريب السياسة اليومية ،اقله
يف اثناء التئام الجلسات.
يبقى اكرث ما يلمسونه هو خطورة الوضعني
املايل واالقتصادي.
يف غضون ذلك اضاف الفرزيل بصمة
خاصة عىل وترية عمل اللجان املشرتكة
التي تجتمع كل خميس من دون انقطاع،
مستفيدا من تجربته النيابية والثقة التي
نالها من رئيس املجلس .يعطي الوقت
املطلوب لهذه الجلسات التي تسبق
اجتامع الهيئة العامة ،ويؤمن لها النواب
النصاب املطلوب .وهي تناقش املشاريع
التي تحتاج اىل مشاركة اكرث من ثالث
لجان يف حضور قلة من الوزراء الذين
يحرضون ،ويشاركون يف درس املشاريع
والقوانني املطروحة اكرث.
يبقى ما تعاين منه اللجان منفردة واللجان
املشرتكة هو عدم وجود حكومة فعلية
االمر الذي ينعكس سلبا عىل اعامل
الربملان وانتاجيته لعدم انتظام الجلسات
الترشيعية.

19

20

عدد  - 64كانون الثاني 2019

عدد  - 64كانون الثاني 2019

تحقيق
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

الكتل النيابية في برلمان

]6[ 2018

كتلة اللقاء الديموقراطي السادسة عددا:
سنكون صوت الناس ومشاريعنا تنصف الجميع
من النضال اىل الدميوقراطية ،ومن كامل اىل وليد فتيمور جنبالط .قد تكون كتلة
اللقاء الدميوقراطي من اقدم الكتل يف املجلس النيايب .فهي تحمل ارثا سياسيا عريقا
امتد اكرث من نصف قرن ،وتسعى اىل املحافظة عليه ،من دون اغفال التغريات التي
شهدها لبنان وال يزال ،اجتامعيا وسياسيا ودميوغرافيا حتى

■ اىل اي مدى متارس الدميوقراطية داخل
التكتل؟
□ اللقاء الدميوقراطي هو اسم عىل
مسمى ،وما حصل عند تسمية الرئيس
نجيب ميقايت لرتؤس الحكومة بعد سقوط
حكومة الرئيس سعد الحريري اكرب دليل
عىل ذلك .فقد اتخذ حينها اعضاء يف الكتلة
قرارا متاميزا ،وخرجوا منها لفرتة موقتة ثم
عادوا ،ما يثبت وجود مامرسة دميوقراطية
وحرية الرأي.

عضو كتلة اللقاء الدميوقراطي النائب هادي ابوالحسن.

ال شك يف ان من ابرز تحديات كتلة اللقاء
الدميوقراطي التحول اىل مؤسسة لها نظامها
وكيانها املستقل ،والعمل عىل تحقيق
مشاريع قوانني تهدف اىل خدمة املواطنني
يف محاولة الرساء نوع من املساواة بينهم.
النظرة التقدمية االشرتاكية مدموغة يف
برنامجها ،لذا فهي تضم جميع املكونات
الطائفية اللبنانية ويرتبط وجودها وعملها
بشكل مبارش بدارة املختارة ،مرجعيتها
االوىل واالخرية.
"االمن العام" التقت امني رس كتلة اللقاء
الدميوقراطي النائب هادي ابوالحسن الذي
تحدث عن تيمور جنبالط الوجه الجديد

■ ملاذا تغري اسم الكتلة؟
□ ايام املعلم الشهيد كامل جنبالط كانت
تعرف الكتلة بجبهة النضال الوطني،
واستمر هذا االمر يف انتخابات العام
 .1992يف العام  2000حصل تحالف واسع
يف مناطق نفوذ الحزب التقدمي االشرتايك،
فضمت الكتلة العديد من القوى من
خارج اطار اصطفافنا السيايس .احرتاما
لهذه الخصوصية تم تغيري اسم التكتل
ليصبح اللقاء الدميوقراطي املبني عىل تنوع
سيايس ومذهبي وطائفي.

امللف الحكومي كان
ضاغطا علينا جميعا
ال نهوى الصعاب
لكننا ال نأباها
للكتلة ،وعن ابرز املشاريع التي تسعى اىل
اقرارها ،وعن رؤيتها اىل مختلف املواضيع
السياسية املطروحة.

■ هل اتخاذ القرارات منوط بالكتلة او
برئيسها فقط؟
□ كتلتنا متنوعة .بعدما اصبح النائب
االستاذ تيمور جنبالط رئيسا لها ،تشهد
تشاورا يوميا يف كل االمور وعىل كل
املستويات .مثة خصوصية للدور التاريخي
للكتلة واللتزامنا نحن كحزبيني قرار
الحزب ،وهذه مسألة اساسية ومفروغ
منها .اما بالنسبة اىل بقية االعضاء ،فثمة
هامش كبري للنقاش واتخاذ القرارات .لكن
طبعا يبقى القرار يف القضايا املفصلية
والحساسة لرئيس الحزب وليد جنبالط،

وهذا ليس رسا .اما يف ما يتعلق باملسائل
اليومية املطروحة عىل مستوى البلد
فنحن نناقشها جميعها ،ونتخذ القرارات
املناسبة يف شأنها مع مراعاة رأي الغالبية
يف الكتلة.
■ هل اختلفت اجواء االجتامعات مع انتقال
رئاسة التكتل من وليد اىل تيمور جنبالط؟
□ لوليد بك خصوصيته وشخصيته وحضوره
املعنوي الكبري .خربته عريقة يف العمل
السيايس وله ظله الهائل ،وبالتايل مبجرد
حضوره وترؤسه للجلسات ،فان االمور تأخذ
اتجاها معينا .فهو تلقايئ وعفوي يتمتع
بفطنة وذكاء كبريين ،ونستطيع من خالل
التخاطر او االشارة ان نفهم ما يريد وكيف
يفكر .بالنسبة اىل تيمور ،فهو شاب مثقف
وواع ،له نظرة يف االمور ويعمل بطريقة
مختلفة .وهو يسعى ان يح ّول اللقاء اىل
مؤسسة لها اطارها التنظيمي ،ولهذا السبب
باتت الكتلة تعقد اجتامعات دورية بنمط
وبط ّلة مختلفني ،تناقش خاللها جدول
اعاملها وتتخذ القرارات املناسبة وتصدر
بيانا شهريا.
■ ما هي مشاريع القوانني املوضوعة عىل
نار حامية؟
□ كل اقرتاحات القوانني التي نعمل
عليها تقوم عىل مبدأ العدالة االجتامعية
واملساواة بني اللبنانيني .كنا قد رفعنا
خالل الحملة االنتخابية شعارات حددناها
بعناوين تتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة
وبالبيئة والصحة والرعاية االجتامعية
ووظيفة الدولة وحقوق املرأة والطفل
والجامعة اللبنانية واملدرسة الرسمية.
نحن اليوم يف مرحلة االيفاء بالوعود
وتطبيق ما التزمناه .اقرتاح القانون
االول الذي تقدم به اللقاء الدميوقراطي
يتعلق بقانون الجنسية اللبنانية ،والذي
يرتكز عىل اعطاء الحق لالم اللبنانية عرب
االستحصال عىل الجنسية البنائها من اب
غري لبناين ،اضافة اىل مكتومي القيد ومن
ال تزال جنسياتهم قيد الدرس .هذا امللف
وطني بامتياز ،كونه يشمل فئات لبنانية

كتلة
اللقاء الديموقراطي:
تسعة

تيمور جنبالط ،نعمه طعمه ،مروان حامدة،
بالل عبدالله ،اكرم شهيب ،هرني حلو ،وائل
ابوفاعور ،فيصل الصايغ ،هادي ابوالحسن.

من مختلف الطوائف واملذاهب واملناطق.
االقرتاح الثاين الذي تقدمنا به جاء اقتناعا
منا باهمية تعزيز التعليم الرسمي
والوقوف اىل جانب الطبقات الشعبية،
اىل جانب رضورة تقوية التعليم املهني يف
لبنان استنادا اىل رؤيتنا يف االرشاد .اذ ال
يجوز ان يحمل جميع الشباب شهادات
جامعية يف الوقت الذي يفتقر فيه البلد
اىل اليد العاملة املتخصصة ،فتقدمنا باقرتاح
قانون ميدد مجانية التعليم الرسمي يف
املرحلة الثانوية ويف املهنيات الرسمية ،وقد
ادرج يف جدول اعامل مجلس النواب متهيدا
القراره .االقرتاح الثالث الذي نعمل عليه
يتعلق بقانون االيجار التمليك ، leasing
الذي يفسح املجال امام الشباب من ذوي
الدخل املحدود بتملك شقة من طريق
االيجار التمليك .هذا االمر يحتاج اىل
قانون ينظم هذه العملية ،وقد وصلنا اىل
املراحل االخرية يف اعداده .يتعلق االقرتاح
الرابع بتعديل قانون الضامن االجتامعي
بكل مستوياته ومندرجاته ،فنحن كحزب
لنا رأي بذلك انطالقا من نظرتنا االشرتاكية
اىل وظيفة الدولة والضامن االجتامعي،
وهي ترتكز عىل تأمني العدالة االجتامعية
وضامن الشيخوخة والحياة الالئقة
والطأمنينة للمسن وللعامل اللبناين ،وهذا
مطلب وطني عام ال يقترص عىل فئة دون
غريها .كذلك نحن يف صدد التحضري القرتاح
قانون يتعلق باالثار البيئية السلبية عىل
املواطن اللبناين وتحديدا يف نهر الليطاين.
وقد تبني ان هناك خلال يحصل حاليا من
خالل حفر االبار يف حوض النهر وحرمه ،ما
يضعف مصادر املياه فيه ويؤدي اىل ترسب
املياه االمثة اىل اآلبار ،وبالتايل انخفاض
املنسوب وتلوث مصادر املياه .بناء عىل

ذلك اعددنا اقرتاح قانون مينع حفر اآلبار
االرتوازية وينظم املوجود منها .هذا
القانون غاية يف االهمية ،اذ ان منسوب
نهر لليطاين انخفض من  700مليون اىل
 300مليون ليرت ،اضافة اىل التلوث الذي
يعاين منه والذي تنتج منه خرضوات ملوثة
ومرسطنة نستهلكها جميعا ،ما ادى اىل
ارتفاع نسبة الرسطان يف لبنان اىل نسبة
 4,5يف املئة العام املايض .االقرتاح الخامس
يدعو اىل انشاء النيابة العامة الصحية ،يف
خطوة رضورية متهد الصالح صحي يحمي
املواطن اللبناين وصحته .كل هذه القوانني
لها عالقة بحياة املواطنني ،بغض النظر اىل
اي فئة او مذهب او حزب انتموا .فهواؤنا
مشرتك وكذلك البنى التحتية واالقتصاد،
وتاليا نحن نعمل انطالقا من تربيتنا وفكرنا
التقدمي االشرتايك الذي تعلمناه يف مدرسة
كامل جنبالط.
■ ما هي ابرز املحطات التي واجهت
الكتلة؟
□ يف الحياة السياسية هناك تحديات
دامئة ،والتحدي الذي يواجه اللبنانيني
يواجهنا .نحن اشخاص مجربون ولنا باع
طويلة يف العمل السيايس كحزب وككتلة،
ونحن ال نهوى الصعاب لكننا ال نأباها،
وغالبا ما نخوض غامر التحدي بكل
اقتناع وارادة وشجاعة ومسؤولية .قد
يكون موضوع تشكيل الحكومة من ابرز
املواضيع الشائكة التي واجهتنا ،اذ كان
هذا املوضوع ضاغطا علينا جميعا .لقد
خضنا مواجهة سياسية خالل االنتخابات،
وكانت هناك محاولة لتقييدنا وتحجيمنا،
لكننا خرجنا من هذه املواجهة منترصين.
حاولنا ،واىل جانبنا جمهور عريض ومتنوع
من كل املناطق ،ان نقول انه ال يجوز
التنازل بعد املعركة الرشسة التي خاضها
اللقاء الدميوقراطي ،وكان علينا ان نأخذ
يف االعتبار هذه الثابتة وحقوقنا ومصلحة
البلد .فقلنا انه ال بد من قيام تسوية
انقاذية تأخذ يف االعتبار هذه الحقوق
ومصلحة البلد يف آن واحد .عندما سلمت
جميع االطراف بحق اللقاء الدميوقراطي
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املهم اليوم ليس الصوت الوازن بل الصوت
الوطني املسؤول الذي يحمي لبنان.

كتلة اللقاء الدميوقراطي ملتئمة برئاسة النائب تيمور جنبالط يف حضور رئيس الحزب التقدمي االشرتايك النائب
السابق وليد جنبالط.
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يف ثالثة وزراء واصبح هذا املوضوع
ثابتا لدى العديد من القوى ،اتخذنا القرار
بتسهيل مهمة الرئيس املكلف ،وقلنا انه
ال بد من خطوة اىل الخلف ليك يتقدم
البلد خطوات اىل االمام .نحن نعطي وال
يؤخذ منا ،اعطينا وسهلنا مهمة الرئيس
الحريري .يا ليت البعض اليوم ،من اجل
املصلحة الوطنية العليا ،يقول هذا حقي
ولكني ساتنازل ،فتبرص الحكومة النور.
نحن يف اللقاء الدميوقراطي ندرك جيدا
حجم التحديات التي تواجهنا كلبنانيني،
وهذا موضوع ال يجب ان يستخف به
احد .نحن ذاهبون برسعة اىل الهاوية
واىل الكارثة اذا مل نستدرك ونترصف من
منطلق وطني ،وانا قلت يف مداخلتي يف

املجلس النيايب :الدولة تحترض والناس
تراقب والتاريخ ال يرحم.
■ هل ال تزال الكتلة بيضة القبان؟
□ مل يكن يف يوم من االيام هدفنا ان نكون
بيضة القبان ،بل هدفنا دامئا هو ان نؤ ّمن
توازنا معقوال .لكن يف مرحلة من املراحل
اضطررنا يك نحمي لبنان من انقسام حاد كاد
يودي بالبلد ،ان نخرج من االصطفاف ونذهب
اىل املساحة الوسطية .يف ذلك الوقت ولدت
معادلة تلقائية ،وهذا الصوت الوازن الوسطي
الذي كان يرجح القرار حمى االستقرار يف
لبنان ،وهذه فضيلة ليست نقيصة .اليوم
مل يعد هناك اصطفاف باملعنى الحاد ،وخري
دليل عىل ذلك التحالفات االنتخابية االخرية.

■ كيف ميكن الكتلة ان تحاسب حكومة
ممثلة فيها؟
□ انا عىل يقني بأن رفاقنا الذين سيمثلون
اللقاء الدميوقراطي سيكونون صوت الناس
يف الحكومة ،وعندما تخطئ وان كنا
نشارك فيها سرنفع الصوت ،اكان من خالل
وزرائنا او من خالل الكتلة .لن نهادن ولن
نساير .ال يوجد يف لبنان معارضة من خارج
السلطة .الجميع ينزل اىل الشارع بقرار
ويخرج منه بقرار ايضا ،والصوت الوازن
هو عندما تكون يف موقع القرار فتوافق
عىل ما يخدم املصلحة الوطنية ومصلحة
الناس وتعارض ما هو عكس ذلك.
■ مع اي كتلة تتعاونون اكرث يف املجلس
النيايب؟
□ نحن منفتحون عىل الجميع .كان هناك
تحالف قائم بيننا وبني تيار املستقبل والقوات
اللبنانية يف االنتخابات املاضية ،ونحن نلتقي
معهم يف الكثري من القضايا ونتعارض احيانا.
يف احيان اخرى نلتقي يف ملف معني مع من
نتخاصم معهم يف السياسة .املوضوع نسبي
وليس مطلقا .مثال عىل ذلك ،ما حصل خالل
مناقشة مشاريع القوانني يف احدى الجلسات
الترشيعية حني ورد بند يتعلق بطلب سلفة
للكهرباء بقيمة  644مليار لرية ،فاعرتضنا
وحدنا كلقاء دميوقراطي عىل ذلك ،وآزرنا
يف هذا الطرح النائب عيل عامر الذي كان
جريئا يف ما قاله ،يف حني عارضنا حلفاؤنا.
■ هل انت متفائل بالورشة الترشيعية؟
□ يف املرحلة السابقة كانت الهمة الترشيعية
لدى املجلس ضعيفة بشكل عام ،ما انعكس
عىل كل الكتل وذلك بسبب فرتات التعطيل
الطويلة والظروف االستثنائية التي مر فيها
لبنان ،وهذا االمر انسحب عىل كل الكتل.
اما اليوم فاملوضوع يختلف ،وبات الترشيع
هو االولوية القصوى ،وهذا امر رضوري
جدا خصوصا اننا نواجه ازمات كثرية تتطلب
اقرار العديد من القوانني ملعالجتها.
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شالال :اللجنة العليا لتنظيمها خلية نحل

قمة بيروت التنموية واالقتصادية مكتملة اإلستعداد
ّ

يواصل لبنان استكامل التحضريات الالزمة الستضافة الدورة الرابعة من القمة
العربية التنموية االقتصادية واالجتامعية التي ستعقد يف بريوت يف  20كانون الثاين
 ،2019عرب اجتامعات متتالية تعقدها اللجنة العليا املكلفة تنظيم القمة يف القرص
■ ما هي التحضريات املتخذة عىل الصعيد االداري
الجمهوري يف بعبدا ،يف حضور ممثلني عن الوزارات واالدارات املعنية
شالال اىل "االمن العام" ،شارحا التفاصيل املرتبطة
بانعقادها عىل كل الصعد.

يواكب رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ادق
التفاصيل املتصلة بهذه التحضريات .حرص عىل
حضور االجتامع االول للجنة ،واعطى توجيهاته اىل
اعضائها ،مشددا عىل اهمية التنسيق والتعاون بني
ممثيل الوزارات واالدارات املعنية ،مركزا عىل "ان
نجاح التنظيم يشكل نجاحا للقمة وللبنان الذي
يجب ان تكون هذه القمة مناسبة للتأكيد عىل
حضوره ودوره" .وطلب الرئيس عون من االعضاء
ان يكونوا فريق عمل واحدا لتأمني انجاز الرتتيبات
التنظيمية املتعلقة بالقمة.
يف االجتامع االول الذي تطرق فيه رئيس اللجنة
العليا املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور
انطوان شقري ورئيس اللجنة التنفيذية املدير العام
للمراسم يف رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد
وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم الفغايل
ورئيس مكتب االعالم يف رئاسة الجمهورية رفيق
شالال اىل التحضريات والرتتيبات واالجراءات املتخذة

اداريا وتنظيميا وامنيا واعالميا والخطة التنظيمية
املتعلقة بالقمة ،وافق املجتمعون عىل انشاء
اللجان املنبثقة من اللجنة العليا وتحديد مهامتها.
بارشت اللجنة العليا عقد اجتامعات متتالية ملتابعة
تنفيذ الخطة املوضوعة لتنظيم القمة.
عن االجراءات والرتتيبات املتخذة لتنظيم القمة
العربية التنموية واالقتصادية يف بريوت ،تحدث
رئيس مكتب االعالم يف رئاسة الجمهورية رفيق

اللجنة العليا للقمة
تضم كل الجهات الرسمية
املعنية

الرئيس ميشال عون يعطي توجيهاته اىل اللجنة العليا املنظمة للقمة.

ملتابعة اعامل القمة؟
□ منذ االعالن عن استضافة لبنان القمة العربية
التنموية واالقتصادية ،متت مواكبته عرب تشكيل
عدد من اللجان تعنى بتنظيم القمة والتحضري لها
وعرض الحاجات وتأمينها ،خصوصا وان مرحلة
تسليم الدعوات اىل الدول املشاركة انتهت .وقد
انشئت لجنة عليا لتنظيم القمة برئاسة املدير
العام لرئاسة الجمهورية وتضم ممثلني عن كل
الجهات الرسمية املعنية ،رئاسة مجلس الوزراء،
ووزارات الخارجية واملغرتبني واالتصاالت واالعالم
واالشغال العامة والنقل والدفاع الوطني والسياحة
والداخلية والبلديات واالقتصاد والتجارة والشؤون
االجتامعية والدولة لشؤون املرأة ،تتوىل اتخاذ
التدابري التحضريية والقرارات التنفيذية املتعلقة
بتنظيم القمة .كام تم انشاء لجان تنفيذية ومالية
وفض عروض االسعار وتسلم االشغال والخدمات
واللوازم وامانة رس اللجنة العليا ،ونيطت بكل من
هذه اللجان مهامت ملتابعتها من اجل االرصار عىل
الشفافية يف التعاطي .تعقد هذه اللجان اجتامعات
متواصلة فيام تقوم اللجنة العليا مبتابعة كل االمور
بتوجيه من رئيس الجمهورية العامد ميشال عون،
يك يتم االنتهاء من الخطوات االدارية بالرسعة
املطلوبة ،وتسهيل العمل من خالل االنتهاء من
كل املعامالت الرسمية املطلوبة وفق ما تقتضيه
القوانني ،ويعود اليها بت ما ترفعه اليها اللجان
من مطالب .اقامت اللجنة العليا خطوط اتصال
مع جامعة الدول العربية املعنية مبارشة بهذا
الحدث ،لتأمني الرشوط املطلوبة يف مثل هذه
الحاالت .اجريت زيارات متبادلة لوضع اللمسات
االخرية عىل الشؤون االدارية والتنظيمية الستقبال
لبنان هذه القمة .لذا تم االتصال بطالب جامعات
لتأمني متطوعني منهم وضمهم اىل عداد اللجنة
العليا ،وستكون مهمتهم محصورة يف التوزع عىل
االقسام املختلفة (بروتوكول ،اعالم وغريهام)...
للقيام باملهامت املطلوبة من هذه االقسام خالل

رئيس مكتب
االعالم يف رئاسة
الجمهورية رفيق
شالال.

الفرتة التي تسبق القمة اىل حني انتهائها .وسيتم
تدريبهم من املعنيني يف كل قسم ملواكبة هذا
الحدث .ال بد من االشارة اىل انه تم اعتامد الواجهة
البحرية (يس سايد) يف بريوت مقرا النعقاد القمة،
وذلك بعد استطالع عدد من املناطق واملراكز
واملقار يف العاصمة.
■ اين اصبحت التحضريات التنظيمية النعقاد
القمة وما الذي انجز منها حتى االن؟
□ انتهينا حاليا من عملية توزيع العمل امليداين
عىل عدد من االقسام املعنية ،ووضعت خريطة
طريق تأخذ يف االعتبار كل ما تم اقراره يف
اللجان التي تم تشكيلها ووافقت عليها اللجنة
العليا الخاصة بالقمة .كام جرى االتصال برشكات
ومؤسسات خاصة من اجل املساهمة يف انجاح
القمة ،وقدمت عروض من رشكات عدة .اما
االهم فكان بدء العمل عىل وضع موقع الكرتوين
خاص بالقمة سيتم االعالن عنه يف  27ترشين
الثاين ،وسيتضمن كل املعلومات املطلوبة من
اجل تسجيل الوفود الرسمية واالعالمية واالمنية
املشاركة ،عىل ان يكون متصال مبركز املعلوماتية
الرسمي الذي ستكون مهمته احالة كل طلب
عىل الجهة املعنية به .تزامنا ،اتصلت الجهات
املعنية مبؤسسات ورشكات وفنادق لتقديم
العروض من اجل تأمني االقامة املشاركني وتوفري
التنقالت والتجهيزات والطعام والحاجات املتنوعة
واعداد البطاقات وتجهيز مركز القمة واملراكز

االعالمية التابعة له .تولت مديرية املراسم يف
رئاسة الجمهورية التواصل مع الدوائر املعنية يف
الدول املشاركة يف القمة ،من اجل وضع الخطوط
العريضة لوصول الوفود الرسمية والرتتيبات
الالزمة الخاصة باالستقباالت الرسمية واالقامة
والتنقل ،وكل ما تحتاج اليه هذه الوفود خالل
وجودها يف لبنان .اتخذ املكتب االعالمي يف رئاسة
الجمهورية الرتتيبات الالزمة لضامن حسن سري
عمل االعالميني وقيامهم بواجباتهم من دون اي
عوائق قد تؤثر عىل حسن سري عملهم ،وتأمني
التجهيزات الالزمة للبث االريض والفضايئ ،واصدار
البطاقات الالزمة لالعالميني املسجلني من مختلف
دول العامل والقيام بتسليمها اليهم ،واستقبالهم
منذ لحظة وصولهم اىل مطار رفيق الحريري
الدويل وحتى انتهاء اعامل القمة .كام بارش لواء
الحرس الجمهوري وضع الخطط االمنية الالزمة
لضامن وتوفري امن الوفود املشاركة واالعالميني
املولجني تغطية اعامل القمة وسالمتهم ،والتنسيق
مع كل االقسام االخرى من اجل وضع الضوابط
االمنية الكفيلة بضامن االمن من جهة ،وتسهيل
عمل الوفود واالعالميني من جهة ثانية.
■ يف قمم مامثلة يربز التحدي االمني يف اولويات
املهامت .هل من خطوات اتخذت وقرارات
صدرت عىل هذا الصعيد؟
□ صدر قرار بتكليف لواء الحرس الجمهوري
حفظ امن القمة ،ووضع القوى الالزمة من كل

االجهزة االمنية والعسكرية (جيش ،قوى امن
داخيل ،امن عام ،امن دولة) يف ترصفه حتى
انتهاء اعامل القمة .سيستقبل لواء الحرس
الجمهوري الضباط والوفود االمنية السباقة من
اجل وضعها يف االجواء التي خصصها لضامن
سالمة املشاركني يف القمة ومواكبة تحركاتهم
وتنقالتهم .وستخضع املنطقة التي تحوط مبقر
انعقاد القمة يف  19كانون الثاين املقبل و 20منه،
لطوق امني مغلق ،علام ان اليومني املذكورين
يصادفان يف نهاية االسبوع مام يسهل املهمة وال
يؤدي تاليا اىل زحمة سري خانقة .يتم التنسيق بني
اللواء واالقسام االخرى عرب اللجنة العليا واللجان
املتفرعة عنها ،ليك يكون الرتابط بني مختلف
املراحل متكامال ،والتنسيق عىل اعىل الدرجات ملا
فيه مصلحة نجاح القمة.
■ املؤرش عىل نجاح قمم مامثلة يقاس عىل
املستوى االعالمي .ما هي تحضرياتكم عىل هذا
الصعيد؟
□ سيوضع يف ترصف االعالميني القادمني من
كل انحاء العامل ،الراغبني يف تغطية اعامل القمة،
كتيب خاص بهم يكون مثابة دليل شامل عن
االجراءات الواجب اتباعها يف سبيل تسهيل
عملهم ،وارشادهم اىل الخطوات الالزمة للحصول
عىل بطاقاتهم التي تخ ّولهم الوصول اىل املراكز
االعالمية املوجودة يف مطار رفيق الحريري
الدويل وفندق مونرو يف بريوت ومركز انعقاد
القمة حيث سيكون املركز االعالمي االسايس.
كذلك ميكن ان يتواصل كل اعالمي مع املركز
االعالمي التابع للقمة يف اي وقت وفق وسائل
التواصل املوضوعة ،اكانت خطوط هاتفية او
من خالل االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي.
وستتوافر لالعالميني يف وسائل االعالم املسموعة
واملرئية واملكتوبة واملواقع االلكرتونية ،كل ما
يؤ ّمن لهم القيام مبهامتهم من مراكز الرسال
املواد اىل الخارج ،والتواصل مع مؤسساتهم
الكرتونيا او سلكيا (هاتف ،فاكس ،)...وكيفية
االنتقال اىل مختلف املراكز االعالمية ،واجراء
املقابالت او تغطية املؤمترات الصحافية .كل
هذه االمور سوف تتم عرب التنسيق والتواصل
مع املكتب االعالمي التابع للقمة الذي سيكون
مواكبا العاملها عىل دوام الساعة قبل نحو اسبوع
من موعد انعقادها.
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مقابلة
جورج شاهني

الس ّيد حسني :نعيش أزمة نظام حقيق ّية
ويخطىء َمن يعتقد أنها حكومية فقط
عرب الشهر السابع عىل تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة من
دون ان تولد .رغم كل املساعي التي بذلت منذ التكليف عقب نتيجة االستشارات
النيابية امللزمة يف  42ايار ،ورغم بعض املحاوالت التي قيل انها جدية ،اصطدمت
عملية التاليف بعقبات كانت تعيدها اىل املربع االول
تزامنا مع حجم الصدمات التي عاشها
اللبنانيون اكرث من مرة ،كانت املبادرات
تتهاوى واحدة بعد اخرى وسط نقاش
عميق مل يتوقف اىل االمس القريب،
عنوانه هل ان البالد تعيش ازمة نظام ام
انها مجرد ازمة حكومية عابرة تتجدد بني
كل استحقاق مامثل وآخر؟
“االمن العام” نقلت هذه االسئلة وما
يتشعب منها ،والتي ما زالت قيد النقاش
يف االوساط السياسية والدستورية ،اىل
الوزير السابق الدكتور عدنان السيد
حسني الذي دخل الحكومة يف ظروف
مامثلة لتلك التي نعيشها اليوم .سمي
“الوزير امللك” يف حصة رئيس الجمهورية
العامد ميشال سليامن يف حكومة الرئيس
سعد الحريري التي شكلت العام 2009
تحت اسم حكومة الوحدة الوطنية،
واستقالت يف مطلع العام  ،2011عندما
استخدمت املعارضة ،للمرة االوىل منذ
اتفاق الطائف ،املادة  69من الدستور
بفرض اسقاط الحكومة عىل رئيسها عرب
اللجوء اىل استقالة الثلث +1من اعضائها،
الكايف الطاحتها .كانت تلك الحكومة
االوىل للحريري .عدنان السيد حسني كان
الوزير  11الذي و ّفر الثلث +1يك تسقط
املعارضة الحكومة تلك ،رغم انه يف حصة
رئيس الجمهورية.
الرجل شاهد حي عىل مرحلة نعيش
فصوال شبيهة لها اليوم.
■ كيف تقرأ حجم االزمة الحكومية،
من الناحية الدستورية قبل السياسية،

وما الذي ميكن ان تؤدي اليه بعد دخول
التكليف للتأليف شهره الثامن؟
□ هذه االزمة ليست االوىل يف هذا
املضامر .فقد حصلت ازمات مامثلة من
قبل وتحديدا بعد الطائف .ابان الطائف
كانت الوصاية السورية كفيلة مبا لها من
تأثري بتجاوز مثل هذه الحاالت .اما بعد
العام  2005فقد برزت االزمة بشكلها
الحايل اكرث مام يتصوره احد ،ومل تقترص
عىل الحكومة .ازمة الشغور الرئايس
التي امتدت  29شهرا من قبل كانت من
مثيالتها ،وكذلك التعيينات يف الفئة االوىل
اخذت مداها اكرث من قبل .انا كوزير
سابق اشهد انه مل يعني موظف واحد اال
وكانت هناك مشكلة يف مجلس الوزراء.
اذا كان املطروح تعيني موظف من اي
فئة ،يريد الباقون موقعا اخر لفئة اخرى
كأننا نقتسم قطعة من الجبنة .نظامنا
طائفي ،وهنا تكمن املعضلة االساسية.
نظام الحكم وتركيبته انتجا رصاعا من هذا
النوع ،انعكس محاصصة وتوزيع مغانم،
وانتهك من خاللها املسؤولون استقاللية
القضاء .اياك ان تفكر يف دولة عادلة او
يف اي نظام قوي والقضاء منتهك .هذا
ما قلته اكرث من مرة منذ ان استعان يب
فخامة الرئيس االسبق للجمهورية العامد
ميشال سليامن عام  .2009وهو ما قلته
حرفيا لفخامة الرئيس العامد ميشال عون
قبل عامني ،ومل يكن قد مر شهر ونصف
شهر عىل انتخابه رئيسا للجمهورية.
قلت واكرر ملن هم يف موقع املسؤولية:
ما عليكم سوى ان تبدأوا بالقضاء .هذه

مهمة انقاذية ملقاة عىل عاتق رئيس
الجمهورية .امتنى ان ال يقول احد ان
ليس لديه صالحيات دستورية كافية.
هناك عبارة تقول “رئيس الجمهورية ال
تبعة عليه عند قيامه بوظائفه” ،معناها
انه ال يسأل وال يحاسب اال يف حالتي خرق
الدستور او الخيانة العظمى .هو رئيس
الدولة وليس رئيس سلطة .هو رئيس كل
السلطات ،والكالم عن الرؤساء الثالثة
عبارة خاطئة .فلنقلع عنها وليتوقف
البعض عن استخدامها.
■ عند متابعتك املواقف من تشكيل
الحكومة ،هل توافق القول ان كل ما جرى
كان وفق معايري محددة ثابتة وواضحة؟
□ بالتأكيد مل تعتمد اية معايري محددة
ثابتة .املعيار الوحيد الذي اعتمد يكمن
يف االرصار عىل تقاسم السلطة والنفوذ كام
جرى يف االنتخابات النيابية .اليك الدليل،
كيف اقرت يف القانون الجديد التقسيامت
للدوائر االنتخابية بهذا الشكل؟ عىل اي
اسس او معايري ضمت اقضية اىل اخرى
وجرى تقسيم اخرى والحقت اجزاء منها
باقضية اخرى؟ هل هي عملية فرز وضم
لالرايض؟
■ هل تلمست خروجا عىل الدستور الذي
يقول بدور الرئيس املكلف بالتعاون مع
رئيس الجمهورية يف تشكيل الحكومة؟
□ يف العودة اىل موضوع التأخري يف
تشكيل الحكومة ،هناك يشء ناقص يف
الدستور النه مل يحدد مهلة محددة
امام الرئيس املكلف لتشكيل الحكومة،
وابقيت مفتوحة من دون اي ضوابط.
يف املعايري الطبيعية فان الحديث عن
مهل غري محددة يعني رضب االنتظام
العام وتخريبه .الهدف من اي دستور

ان حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة
تجمع التناقضات وقد جربناها اكرث من
مرة ،وانا كنت يف واحدة منها وال ازال
اتذكر قول الرئيس الحريري الذي كان
يؤكد انها تجربة لن اكررها.

الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسني.

هو تحقيق االنتظام العام ،وهو القانون
االعىل واالسمى ،وتخضع له كل القوانني
واملراسيم .عندما ال نحدد مهلة لتشكيل
الحكومة ،يعني انك تركت البلد يف حال
من شبه الفراغ .ما يجري يشكل تهديدا
خطريا لالنتظام العام .يف مثل هذه الحال
كيف نحرض موازنة وكيف تقوم الحكومة
بواجباتها الطبيعية؟ يف البلد اربع ازمات
كبرية مل تعالج اىل اليوم هي الكهرباء،
املياه ،النفايات ،زحمة السري والنقل
املشرتك .نحن الدولة الوحيدة يف العامل
التي تعاين من هذه الكوارث ،وهي مأساة
تبيك وال تضحك .قبل العام 1975كان
لدينا نقل مشرتك .هذا هو العيب الذي
نعيشه .مواجهة كل هذه االزمات تحتاج
اىل فكرة مدنية او ثقافة مدنية ،فيام
املواطن مل يفهم حتى اليوم سوى ثقافة
املحاصصة وتقاسم النفوذ واملال.
■ عند الحديث عن االزمة يعتقد البعض
ان الطائف انتهى .هل ما يجري كاف
النهائه؟
□ لست مترسعا الجيب بنعم او ال.
الطائف مل يطبق اصال ،ولذلك كيف

اياك ان تفكر في دولة
عادلة او نظام قوي
والقضاء منتهك
انا مع تشكيل
حكومة اقطاب او حكومة
تكنوقراط
عدم تحديد مهلة
لتشكيل الحكومة يعني ان
البلد في شبه فراغ

نطالب بتعديله قبل تطبيقه؟ ثانيا تغيري
امليثاق والدستور او تعديلهام يحتاج اىل
ظروف وطنية عامة غري متوافرة االن،
ويحتاج ايضا اىل مساعدة خارجية اقله
سياسية وهي غري متوافرة ايضا .علينا ان
ال ننىس اننا نعيش يف مرحلة انهيار الدول
يف الرشق االوسط .لذلك اسارع اىل القول

■ يف مثل هذه الحال ،ما هي املخارج
املناسبة للخروج من املأزق؟
□ لتكن الحكومة املقبلة من االقطاب.
حكومة من ستة او سبعة وزراء .وليشكلوا
حكومة مصغرة تعالج املشاكل االربع التي
تحدثت عنها سابقا النفايات والكهرباء
واملاء وازمة السري .عندها تؤسس النتظام
عام جديد نحتاجه يف كل لحظة ،واليوم
قبل الغد .البديل االخر حكومة تكنوقراط
غري موسعة تضم ما بني  10او  14وزيرا
من االختصاصيني وبدعم شعبي كبري.
لكن ذلك ليس سهال .السياسيون الذين
يحكمون اليوم لن يدعموا الوصول اىل
تشكيل مثل هذه الحكومة .ان سئلنا ملاذا
هذا الدعم مفقود ملثل هذه الحكومة؟
اسارع واجيب :ليس ضنا مبصالح الناس،
امنا لحامية مكتسباتهم ومصالحهم
الشخصية والفئوية.
■ يف الخالصة هل تعتقد ان ما نعيشه
من مظاهر ازمة نظام ام انها مجرد ازمة
حكومية؟
□ نحن اليوم يف ازمة نظام حقيقية،
ويخطىء من يظن ويعتقد للحظة ان
لبنان يعيش ازمة حكومة .اساس ازمتنا
تالزم العصبيات الطائفية مع التبعية
للخارج .يف هذه الحال يصبح الوطن
يف خطر وليس فقط مرشوع الدولة ،ايا
تكن طبيعته ونظامه .نحن يف حاجة
االن اىل طرح جديد يك يكون لبنان
بعيدا من الطائفية ،ينطلق يف مامرسة
مسؤوليه حقوق املواطن يف ظل االعالن
العاملي لحقوق االنسان .وهذا لن يتحقق
بالتأكيد اال من خالل استقاللية القضاء
ولتأت بعد ذلك بقية اآلليات
اوال،
ِ
واالجراءات تباعا.
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مقابلة

مارلني خليفة

@marlenekhalife

قلق على الحدود الجنوبية
سفير بريطانياٌ :
وال نعارض العودة اآلمنة والطوعية للسوريني
خرجت بريطانيا من تحت مظلة االتحاد االورويب عرب مسار ما بات يعرف
بـ"الربيكست" .لكنها ال تزال متشبثة بالتعاون الثنايئ مع الدول الصديقة ومنها لبنان،
وتسعى اىل توطيده عىل املستويات املختلفة
اذا كان لالمن الحدودي هاجسه الخاص
لدى الربيطانيني ،فان السفري الربيطاين
يف لبنان كريس رامبلنغ يؤكد ان تحسنا
ملحوظا يف هذا املجال ترصده بريطانيا
سواء عىل الحدود الرشقية حيث بنت 39
برجا للمراقبة ،او عرب مطار رفيق الحريري
الدويل حيث مثة تعاون وثيق مع االمن
العام اللبناين مرشح للتطور .لكنه ال يخفي
قلقا بريطانيا من الوضع الجنويب ،مشددا
عىل رضورة تطبيق القرار .1701
يف حديثه اىل "االمن العام" اكد رامبلنغ
ان الحل يف سوريا سيكون عرب مظلة االمم
املتحدة ،مشريا اىل رضورة االبقاء عىل
وقف اطالق النار يف ادلب .مل يقدم موقفا
معرتضا عىل عودة النازحني السوريني،
رشط ان تكون آمنة كرمية وطوعية.
يأيت السفري رامبلنغ من خربة ديبلوماسية
واسعة .يعرف الرشق االوسط بشكل جيد:
امىض  4اعوام يف بروكسل وشغل منصب
ممثل بريطانيا يف االتحاد االورويب ،وكان
يهتم بالسياسات الدفاعية والخارجية
والتنموية .قبلها كانت له خربة يف الرشق
االوسط ويف شامل افريقيا ،يف االردن وليبيا
ومرص ثم يف القدس املحتلة.
■ تسلمت مهامتك الديبلوماسية رسميا
منذ  4اشهر تقريبا .ما هو انطباعك عن
السياسة اللبنانية ،خصوصا وانك وصلت يف
ظل فراغ حكومي مستمر؟
□ طاملا تحمست للعمل يف لبنان ،وميكنني
القول انها كانت فرتة جيدة وممتعة اذا
صح التعبري .يف لبنان فرص عدة وطاقات

* طاملا التزمت بريطانيا دعم لبنان
وخصوصا القوات املسلحة اللبنانية اي
الجيش اللبناين ،ماذا حققتم لغاية االن،
وما هي املشاريع الجديدة حيال الخطة
الخمسية الجديدة التي قدمها الجيش
اللبناين يف مؤمتر روما ـ 2؟

الحظنا تحسنا في املجال
االمني في لبنان

■ كيف تواجه بريطانيا عودة االرهابيني
من سوريا؟
□ نحن مستمرون يف مراقبة حركة
االرهابيني من سوريا ،ونسعى اىل ابقاء
مجتمعنا وعائالتنا امنة يف بريطانيا .هذه
اولوية حكومتنا ،واي ارهايب قرر العودة
اىل بريطانيا سيعامل بحسب القوانني
الربيطانية.

كامنة ومواهب .صحيح انه يواجه
تحديات عدة داخليا وخارجيا ،لكن املؤكد
ان بريطانيا تريد االستمرار يف الوقوف اىل
جانب امنه وازدهاره واستقراره .وهذا امر
مهم بالنسبة اليها.
■ هل لديك تخوف من الوضع االمني يف
لبنان ،وخصوصا يف الجنوب؟
□ الحظنا تحسنا يف املجال االمني يف
االعوام االخرية ،وخصوصا يف ضوء ما
يحدث يف سوريا .شاركت اخريا يف اجتامع
دوري للجنة االرشاف العليا عىل برنامج
املساعدات لحامية الحدود الربية ،حيث
متت مناقشة مرشوع امن الحدود اللبنانية
 السورية .شكل االجتامع فرصة لتهنئةالجيش اللبناين يف عيد االستقالل الخامس
والسبعني ،ولجهوده يف تأمني كل الحدود
اللبنانية  -السورية بحلول العام .2019
اصغينا مجددا اىل النجاح الذي حققه
الربنامج املختص بحامية الحدود الرشقية.
لكن مثة الكثري النجازه بعد .بات لدينا
الكثري من االبراج اليوم .نحن دفعنا 69
مليون جنيه اسرتليني من اجل دعم الجيش
اللبناين ،وسيتم تدريب  11الف عنرص
بحلول آذار  .2019سلمت يف مركز حامات،
يف ايلول الفائت ،شهادة تقدير اىل الجندي
رقم  10االف الذين تم تدريبهم ،وانشأنا
 37قاعدة للتشغيل ،اضافة اىل  39برج
مراقبة حدودية .نحن مستمرون يف هذا
املسار حيث العمل عىل تحسني القدرات
اولوية االن .من املحتمل بناء ابراج
جديدة .االمر ال يتعلق ببناء االبراج ،بل

■ هل تقولون ان مطار بريوت اليوم
آمن؟
□ اعتقد انه حصل تحسن ملحوظ ،وبالتايل
انا سعيد من الربنامج املتعلق باملطار.

■ هل لديكم تعاون مع لبنان يف هذا
الشأن؟
□ كام سبق وقلت لدينا تعاون مع االمن
العام اللبناين يف مواضيع االرهاب بشكل
عام ،ونتطلع اىل االستمرار يف ذلك.

السفري الربيطاين يف لبنان كريس رامبلنغ.

ان تكون هناك قدرات الجراء املسوحات
وتأمني الحدود .زرت عرسال يف الفرتة
االخرية ورأيت بوضوح ان الوضع هناك ال
يتعلق بوجود االبراج فحسب ،بل بقدرة
االهايل عىل التجول والعمل يف اراضيهم
بشكل آمن .بالنسبة اىل برنامج التدريب
الربي ،اعتقد اننا سنتابع التدريبات.
■ ماذا عن الحدود الجنوبية؟
□ يوجد قلق فعيل عىل الحدود الجنوبية.
ومن املهم تطبيق القرار .1701

 اطلعنا عىل الخطة الخمسية التي قدمهاالجيش اللبناين ،ونحن ندعمها وسنستمر
يف دعم رؤية الجيش اللبناين وانشطته،
وخصوصا يف ما يخص تقوية قدراته .اعتقد
ان االرقام التي اوردتها تعني باننا دربنا
ثلث القوات املقاتلة يف هذا الجيش.
■ ماذا عن تعاونكم مع االمن العام اللبناين
يف ما يخص االمن الحدودي ومكافحة
االرهاب؟
□ لدينا تعاون جيد مع االمن العام

اللبناين ،وخصوصا يف ما يخص التعاون يف
مجال مكافحة االرهاب .اعتقد انه ينبغي
علينا املتابعة يف تطوير هذا التعاون،
وهذا جزء مهم مام نقوم به .قمنا بالرتكيز
مع االمن العام اللبناين عىل موضوع
املطار ،واعتقد انه بات لدينا تعاون جيد
يف املطار مع عدد من الوكاالت .لدينا
خرباء يزورون املطار دوريا لتوفري الدعم.
من االمور التي قمنا بها واملستمرة،
استضافة عدد من عنارص االمن العام يف
بريطانيا للتدرب.

■ كيف تنظرون اىل بلورة الحل السيايس
يف سوريا ،وهل ترون انه وشيك ام ال؟
□ كنت يف االردن عام  2011عندما
بدأت الحرب يف سوريا .بطبيعة الحال
تابعت تطوراتها عىل مدى االعوام
الثامنية الفائتة ،وهي كانت حربا رهيبة
تم استخدام اسلحة مريعة ومدمرة.
هذه الظروف كانت رهيبة عىل الحدود
اللبنانية ،وقد قتل قرابة  400الف
شخص وتم ترشيد نصف سكان سوريا.
نحن سنستمر يف دعم املسار السيايس يف
سوريا تحت مظلة االمم املتحدة ،وهو
امر مهم جدا ،ونحتاج اىل رؤية تقدم
يف هذا املنحى ،وهو امر صعب .لكن يف
الوقت نفسه ندعم املبادرات التي منعت
القصف والتدمري يف ادلب.
■ هل لدى بريطانيا املوقف نفسه تجاه
ادلب واللجنة الدستورية كام الواليات
املتحدة االمريكية؟
□ اعتقد ان ملعظم االوروبيني املوقف
ذاته حيال هذه املسائل.
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■ كيف ترى الوضع الحايل يف ادلب،
وماذا عن مصري االنتقال السيايس واللجنة
الدستورية املعرقل تشكيلها منذ فرتة؟
□ آمل يف ان نرى بدء العمل يف اللجنة
الدستورية .كام سبق وقلت تحت مظلة
االمم املتحدة .نحن نستمر يف دعم املسار
السيايس الذي تقوم به االمم املتحدة من
خالل مهامت املبعوث الدويل الخاص
بسوريا ،وهو يف نظرنا املنتدى الصحيح
للحل .كام سبق وقلت يف خصوص ادلب،
قبل اشهر قليلة كان العامل خائفا جدا من
ان تدمر املدينة كليا ويقع عدد كبري من
القتىل والجرحى ،وهذا تم تجنبه اليوم
وامتنى ان يبقى هذا الوضع قامئا.
■ لكن الجامعات االرهابية ال تزال هناك.
فامذا عنها؟
□ اعتقد ان عدد االطفال واملدنيني يف
ادلب اكرب بكثري من عدد االرهابيني،
ويجب التأكد من ان املدينة لن تدمر
فوق رؤوسهم.
■ زادت بريطانيا من دعمها للتعليم يف
املدارس اللبنانية للسوريني واللبنانيني
معا .هل هذا سبب ليك يطمنئ اللبنانيون
ام ليك يقلقوا من ان الالجئني السوريني
سيمكثون بعد يف لبنان العوام طويلة؟
□ انا فخور جدا من دعمنا للنظام
التعليمي يف لبنان .فائدته تطاول اللبنانيني
والسوريني معا .كام ندعم مبادرة العلم
لجميع االطفال ،وهي تطاول جنسيات
مختلفة .طاملا تحدثت رئيسة حكومتنا
عن اهمية التعليم .انه مسار طويل،
لكن املبدأ يبقى .التعليم يبقى احدى
الخدمات االساسية يف بلد كلبنان ،وقد
رصفنا  65مليون جنيه اسرتليني يف هذا
القطاع املهم جدا من سنة  2016لغاية
سنة  .2020نحن نستمر يف التعاون مع
وزارة الرتبية والتعليم العايل ،ولكن ايضا
نتعاون مع املؤسسات التعليمية الخاصة،
وهذا اسايس .بالنسبة اىل مخاوف اللبنانيني
من برامج الدمج ،طاملا كنا واضحني بانه
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ينبغي عىل السوريني العودة اىل سوريا.
ما مينع السوريني من العودة حاليا هو
الخوف من القتل ،او االنخراط يف الخدمة
العسكرية ،او من ان ال يجدوا ممتلكاتهم.
هذه هي االسباب التي متنع الناس من
العودة راهنا .لكن يجب التأكيد عىل اننا
نتوقع ان يعود السوريون اىل سوريا ،ونحن
واعون متاما العبء الذي تحملته وال تزال
تتحمله الدولة اللبنانية ،هو كبري جدا يف
هذه االزمة ،وانا واع لهذه املسألة سواء يف
احاديثي مع مسؤولني رفيعي املستوى او
مع االشخاص املعنيني من هؤالء الالجئني.
لذا كان مؤمتر لندن عام  2016للتأكد من
ان تركيز املجتمع الدويل ليس عىل سوريا
فحسب ،بل عىل املنطقة برمتها ،لبنان
واالردن وتركيا ،ونحن سنستمر يف سياستنا
عرب دعم مؤمترات مختلفة يف بروكسل.
■ ما هو عدد السوريني الذين استقبلتهم
بريطانيا؟
□ لدينا برنامج متخصص يف هذا املوضوع.
التزمنا اعادة توطني  20الفا من الالجئني
السوريني يف حلول عام  .2020يستهدف
نظام اعادة توطني االشخاص االكرث ضعفا
والذين يحتاجون اىل املساعدة ،مبن فيهم
االشخاص الذين يحتاجون اىل عالج طبي
عاجل والناجون من العنف والتعذيب
والنساء واالطفال الذين هم يف خطر.
نقوم حاليا باعادة توطني  10االف سوري
يف بريطانيا من انحاء املنطقة ،والعدد
الذي تم استقباله من لبنان هو اعىل
بثالث مرات من االردن.
■ كيف تنظرون اىل املبادرة الروسية
والعودة الطوعية التي تحصل من لبنان
اىل سوريا؟
□ نحن ندعم العودة االمنة والكرمية
والطوعية ،اذا كانت هذه املبادرة تساعد
السوريني الراغبني يف العودة الطوعية عىل
تحقيق مرادهم .ندعم هذا النوع من
املبادرات .االسباب الرئيسية التي متنع
الناس من العودة تتعلق بالوضع امليداين،

■ هل ال يزال االهتامم الربيطاين مبؤمتر
سيدر ذاته بعد الخروج الربيطاين من
املظلة االوروبية؟ وما هي اولوياتكم فيه؟
□ دعمنا مؤمتر سيدر والوثيقة التي
صدرت عنه .اعتقد انها خطة جيدة ،ونحن
مستمرون يف دعمها ،علام انها القت دعام
قويا يف لبنان .كام اعتقد ان الوصول اىل
الفرص املتاحة يقتيض القيام باصالحات
مهمة .يف مؤمتر سيدر الذي انعقد يف
باريس يف  6نيسان  ،2018طرحت
الحكومة اللبنانية خطة طموحة لالستثامر
يف البنية التحتية ،والتزمت االصالحات
االساسية التي من شأنها ان تساعد يف
ضامن بناء البنية التحتية ،والفوائد
التي يتم تقدميها اىل جميع املجتمعات
اللبنانية .اعلنت اململكة املتحدة وقتذاك
عن حزمة دعم بريطاين بقيمة  40مليون
جنيه اسرتليني لالقتصاد اللبناين ،لخلق
فرص العمل وتحسني البنية التحتية
لتعزيز التنمية االقتصادية .بينام نتطلع
اىل تعزيز عالقاتنا التجارية واالستثامرية
مع لبنان ،نحن مصممون ايضا عىل ضامن
استمرارية التجارة القامئة بعد مغادرة
اململكة املتحدة االتحاد االورويب.

بريطانيا تعهدت
بـ 40مليون باوند في
مؤتمر سيدر
نتعاون بطريقة جيدة
مع االمن العام في املطار
اتمنى ان يبقى الوضع
في ادلب هادئا
نتوقع ان يعود السوريون
الى بالدهم
بريطانيا دربت ثلث القوات املقاتلة يف الجيش اللبناين.

ونحن ندعم كل من يريد العودة طوعيا.
ومن املهم ان تضطلع االمم املتحدة بوجود
يف سوريا .اذا كانت اية مبادرة تضمن هذا
االمر وتوفره ،نحن ندعمها.
■ لكن انتم تدعمون العودة الكاملة بعد
االنتقال السيايس .اليس كذلك؟
□ يوجد سوء فهم هنا .لطاملا كنا واضحني
بأن امورا عدة تعترب من ضمن االنتقال
السيايس ،منها اعادة االعامر .لكن اذا
كان مثة اشخاص يريدون العودة فنحن

ال نعارضهم اذا كانت العودة آمنة وكرمية
وطوعية.
■ تهتم بريطانيا بتقوية قطاع االعامل
يف لبنان .هال اخربتنا عام تحقق وما
هي املشاريع املقبلة وخصوصا عىل
ضوء املنتدى اللبناين  -الربيطاين لالعامل
واالستثامر الذي عقد يف لندن يف كانون
االول الفائت؟
□ لدى بريطانيا ولبنان عالقات تاريخية
متينة ،سواء امنيا او اقتصاديا او انسانيا
او تعليميا او سياسيا .انا سعيد لتحقيق
االمكانات السائدة يف املجال االقتصادي.

اعتقد اننا نجحنا يف ارساء عالقة اقتصادية
جيدة ،مثال ان مرفأ بريوت هو نتاج
تعاون بريطاين  -لبناين مشرتك ،ولدينا
برامج عدة اذكر منها عىل سبيل املثال
برنامجا يتعلق مبجموعة بورصة لندن
الجديدة للتجارة اللبنانية ،وهذا يساعد
الجهات اللبنانية عىل انجاز لوائح تداول
االسهم .كام اطلقنا يف لندن اتفاقا بني
رشكة طريان الرشق االوسط لتزويدها
محركات السطولها ،وهذا امر مهم جدا
وله رمزيته عن رغبتنا يف ان نتعاون سويا
يف مجال االعامل ،ودليل ثقة متبادلة ليس
يف االقتصاد فحسب.

■ ملاذا مل تشرتك بريطانيا يف دورة
الرتاخيص االوىل يف قطاع النفط والغاز يف
لبنان ،وهل سيكون اهتامم لرشكة البرتول
الربيطانية باملشاركة يف دورة الرتاخيص
الثانية؟
□ صحيح ،نحن لدينا اعامل ممتازة يف
هذا القطاع ،ولدينا رشكات رائدة منها
 B.Bو ،SHELLولدينا ايضا رشكات
موردة .قامت سبكرتوم مثال بالعديد من
مسوحات االرايض يف لبنان ،وبالتايل فان
لدى هذه الرشكات حساباتها الخاصة
وينبغي سؤالها عن السبب .لكن اعتقد
ان بعضها قد يشارك يف الدورة الثانية
النها مهتمة بفرص النفط والغاز .لدى
الربيطانيني الكثري من الخربات يقدمونها
يف قطاع النفط والغاز ،وآمل يف ان ارى
رشكات تشارك يف الدورة الثانية.
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ديبلوماسية  :2018قف ٌز فوق األلغام الدولية:
مؤتمرات للبنان ،النزوح السوري" ،اليونيفيل"
مل يخرج لبنان يف سنة  2018من دوامة الرصاع االقليمي املستعر يف ساحات عدة ،ابرزها سوريا واليمن ،وذلك بفعل تأثره
بارتدادات الحروب الدائرة بني دول تؤثر فيه مبارشة او بالواسطة
شهدت بدايات السنة الفائتة زخام قويا باالهتامم
بلبنان ،لكنه يف املقابل واجه ضغوطا قوية
استمرت حتى نهايتها ،خصوصا يف ما يتعلق
مبحاوالت دولية لتوسيع صالحيات "اليونيفيل"
ودمج النازحني السوريني عرب اساليب عدة ،فضال
عن استمرار الكباش الصامت مع الدول الخليجية.
لعل ملف االغرتاب ش ّكل النقطة املضيئة الوحيدة
يف هذه االجواء الضاغطة املرشحة لالشتداد
بحسب املراقبني.
بلغ اهتامم املجتمع الدويل حدا غري مسبوق
بلبنان يف سنة  2018لناحية املؤمترات الدولية
التي تظللت بشكل خاص برئاسة الحكومة،
وتحديدا الرئيس سعد الحريري ،يف رسالة دولية
مبارشة للبنان بدعم الحريري يف قيادة االصالحات
االقتصادية بعد محنة نهاية عام  2017التي
مر فيها اثر ازمة االستقالة من الرياض .نتيجة
النعقاد مؤمتر مجموعة الدعم الدولية من اجل
لبنان يف باريس يف كانون االول  ،2017تقرر عقد
 3مؤمترات يف عام :2018
• مؤمتر روما ـ  2يف  28شباط الفائت الذي خصص
للدول املانحة واملنظامت الدولية التي تهتم بكل ما
يتعلق بالجيش اللبناين واالجهزة االمنية اللبنانية.
وهو االجتامع الثاين بعد روما  1 -الذي انعقد يف
حزيران عام  2014وادى اىل برنامج جديد للتعاون
بني الجيش واالجهزة االمنية اللبنانية ،خصوصا
لناحية التدريب وتبادل الخربات.
• يف نيسان انعقد يف باريس مؤمتر سيدر حيث
عرض الحريري رؤية حكومته السابقة لالستقرار
والنمو وخلق فرص عمل ،لقيت ترحيبا من
جميع املشاركني.
• يف  10حزيران  2018انعقد مؤمتر "دعم مستقبل
سوريا واملنطقة" يف بروكسيل ،وهو ما عرف مبؤمتر
بروكسيل ـ  ،2وقد استضافه االتحاد االورويب
برئاسة مشرتكة مع االمم املتحدة .وعىل غرار
املؤمترات السابقة يف الكويت ولندن جدد املؤمتر

جهد لبنان مع موسكو لعدم ربط عودة النازحني بالحل السيايس الشامل.

التزامه الدعم السيايس واالنساين واملادي للشعب
السوري من جهة ،ولبلدان الجوار واملجتمعات
االشد تأثرا بالرصاع.
ثم كان اخريا يف  12كانون االول الفائت يف لندن
انعقاد "منتدى رجال االعامل واالستثامر اللبناين
الربيطاين" ،وكان كالم بريطاين مهم لوزير الدولة
الربيطاين لشؤون الرشق االوسط وشامل افريقيا
الستري بريت اعلن فيه ان بريطانيا رفعت الحظر
عن زيارة مواطنيها الماكن عدة يف لبنان ،وقد
اصبح يف امكانهم جميعا زيارة بعلبك واالطالع
عىل معاملها االثرية ،وشدد عىل ان فرص االستثامر
املتوافرة يف لبنان كثرية ومتعددة وتشمل مجاالت
متنوعة ،ما يشجع املستثمرين والقطاع الخاص
الربيطانيني عىل االفادة من الفرص املتاحة امامهم،
واملشاركة يف تنفيذ مؤمتر سيدر الذي يوجب عىل
لبنان الرشوع يف القيام باصالحات رضورية مطلوبة.
ختم العام مبوافقة لبنان عىل "امليثاق العاملي

للهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة للجوء" الذي
اقرته الجمعية العمومية لالمم املتحدة يف 19
كانون االول الفائت .تصنّف هذه الوثيقة يف خانة
االعالن ،وهي ليست معاهدة او اتفاقا ،وتنظم
الهجرة الرشعية وتقف حائال امام الهجرة غري
الرشعية وتندرج ـ بحسب مناخ وزارة الخارجية
اللبنانية  -يف اطار حامية االطفال والنساء مام
يعرف باالتجار بالبرش وتختلف متاما عن مفهوم
اللجوء ومقتضياته الواردة يف اتفاق  .1951لكن
للوثيقة الجديدة محاذير جمة بحسب املتابعني.
اذ تطمح اىل استجابة املجتمع الدويل ازمة اللجوء.
مثة تساؤالت حول بعض موادها ومنها املادة 16
التي تتحدث عن "تقاسم املسؤولية".
شهد عام  2018خضات عدة يف ملف النزوح بني
الديبلوماسية اللبنانية والسياسات الدولية.
يف نيسان  2018كشف وزير الخارجية واملغرتبني
جربان باسيل انه يدرس "اجراءات جدية ملالحقة

بعض املنظامت الدولية العاملة يف لبنان" .قال انه
يتابع مسألة البيان الختامي الذي صدر عن مؤمتر
"دعم مستقبل سوريا واملنطقة" يف بروكسيل مع
رئيس الحكومة جديا.
ظهرت النيات املبيتة لدى املجتمع الدويل من
خالل البيان الذي اصدرته مفوضية شؤون
الالجئني يف اثناء عودة قرابة  500نازح سوري من
بلدة شبعا الحدودية اىل بيت جن يف سوريا .قام
وزير الخارجية عىل اثر ذلك بزيارة ميدانية اىل
مخيامت لجوء يف عرسال حيث استقبل بالرتحاب،
بعدها مبارشة سافر يف  15حزيران اىل جنيف
واجتمع مع املفوض السامي لالمم املتحدة
لشؤون الالجئني فيليبو غراندي .ش ّكل اللقاء
خطوة متقدّمة يف العالقة بني لبنان واملفوضية،
وازال التباسات عدة .االهم انه اوجد نقطة تقاطع
مشرتكة بني الطرفني ،متثلت يف تبنّي غراندي فكرة
باسيل رضورة التدقيق واملراجعة لفئات للنازحني
املوجودين يف لبنان.
يف  22حزيران اعلنت وزارة الخارجية واملغرتبني انها
تل ّقت كتابا من املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف
لبنان ،تضمن جملة امور منها انها مستعدة لعقد
سلسلة اجتامعات مع وزارة الخارجية والوزارات
واالدارات والهيئات املعنية للتشاور مبوضوع
النازحني وعودتهم اىل سوريا .كام انها وافقت عىل
اقرتاح وزير الخارجية واملغرتبني القايض بتقسيم

النازحني فئات متهيدا لتنظيم عودتهم .واكدت
عىل عملها الدائم داخل سوريا الزالة العوائق امام
العودة الكرمية واآلمنة ،وشدّدت عىل انها ليست
يف وارد تشجيع العودة اآلن ،لكنها لن تقف يف
وجه من يريد العودة الطوعية افرادا او جامعات.
كام انها وافقت عىل مشاركة وزارة الخارجية
واملغرتبني يف داتا املعلومات التي يف حوزتها.
يف  26متوز الفائت ،اطلقت املبادرة الروسية
العادة النازحني السوريني اىل ديارهم صفارة
العودة الجدية ،للمرة االوىل منذ اندالع الحرب
السورية عام  2011وتد ّفق النازحني السوريني عىل
لبنان بأعداد هائلة وصلت اىل ما يقارب املليون
ونصف املليون سوري.
رسعت املبادرة الروسية التي انبثقت بشكل
ّ
فجايئ ،بعد اجتامع الرئيسني الرويس فالدميري بوتني
واالمرييك دونالد ترامب يف هلسنيك ،قطار العودة
الطوعية من لبنان واالردن وتركيا التي زارتها وفود

اللواء ابراهيم :نسعى
الى تسهيل عودة آمنة
لجميع النازحني السوريني

اخفاق محاوالت غربية يف مجلس االمن لتعديل مهامت "اليونيفيل".

روسية مختلفة ّ
حط احدها يف لبنان برئاسة املوفد
الرئايس الرويس الكسندر الفرنتيف الذي مت ّكن من
توحيد الصف اللبناين حيال هذا امللف االنساين
والسيايس يف آن ،اقله يف الصورة التي جمعت يف
قرص بعبدا الرؤساء الثالثة العامد ميشال عون
ونبيه بري وسعد الحريري .تم تكليف االمن العام
اللبناين ومديره العام اللواء عباس ابراهيم تنظيم
هذه العودة الطوعية .يف  28متوز الفائت اكد
اللواء ابراهيم يف اثناء توجهه اىل شبعا لالرشاف
عىل عودة  722نازحا سوريا ان "الفرتة املقبلة
ستشهد عودة مئات آالف النازحني من لبنان اىل
ديارهم بالتنسيق بيننا وبني املبادرة الروسية".
ودعا النازحني اىل "التوجه بكثافة اىل مراكز االمن
العام يف املناطق اللبنانية لتسجيل اسامئهم .قائال:
"من جهتنا نسعى دامئا اىل تسهيل عودة آمنة
للجميع كام نعمل عىل حل اية اشكاالت تواجههم
مع السلطات السورية حتى يعود هؤالء بكل
راحة وطأمنينة".
يف  21آب الفائت ،زار وزير الخارجية موسكو
حيث التقى نظريه الرويس سريغي الفروف ،واعلنا
مجموعة نقاط تتعلق مبلف النزوح السوري الذي
حاولت الديبلوماسية اللبنانية جاهدة سحبه
تدريجا من التدويل ،وعدم انتظار حل سيايس
شامل يف سوريا.
قدّم الفروف يف االجتامع الذي دام  3ساعات
مجموعة آراء تتوافق كليا مع املوقف الرسمي
اللبناين الذي يدعو اىل عودة آمنة وطوعية
وتدريجية ومستدامة ،وعدم ربطها بالحل
السيايس .يف  30آب زار املفوض السامي لشؤون
الالجئني فيليبو غراندي لبنان والتقى كبار
املسؤولني اللبنانيني الذين يتعاطون مسألة عودة
النازحني السوريني ،وكانت املبادرة الروسية طبقا
رئيسيا عىل موائد النقاش.
مدّد مجلس االمن يف  30آب الفائت سنة اضافية
لقوات الطوارئ العاملة يف جنوب لبنان يف اجتامع
انعقد يف نيويورك ،وذلك عرب القرار .R.2433
الجدير تسجيله انه يف  4ترشين الثاين الفائت
وصل  120جنديا لحفظ السالم من جمهورية
كازاخستان اىل جنوب لبنان لينضموا اىل قوات
"اليونيفيل" للعمل عىل تعزيز السالم ،وقد بلغ
عديد البعثة الدولية بعد وصول الجنود 10600
من  42دولة .اال ان ارسائيل والواليات املتحدة
االمريكية ،ومعهام بريطانيا ،حاولت يف نهاية
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لعبت وزارة الخارجية دورا مهام يف اقامة جرس بني املغرتبني واملقيمني.

العام اعادة التصويب عىل توسيع صالحيات
"اليونيفيل" عرب جلسات مغلقة وعلنية شهدها
مجلس االمن ،يف محاولة تحايك محاولة عام 2016
التي باءت بالفشل.
لعل من ابرز الضغوط التي شهدها عام ،2018
كان خطاب رئيس الوزراء االرسائييل بنيامني
نتنياهو يف اثناء انعقاد الجمعية العمومية لالمم
املتحدة يف نيويورك ،حيث ص ّوب عىل لبنان متهام
حزب الله وايران بانشاء مصانع لالسلحة قريبة

من مطار رفيق الحريري الدويل .ما حدا بوزير
الخارجية يف االول من ترشين االول الفائت اىل
القيام بخطوة ديبلوماسية غري مسبوقة ،بدعوته
 73سفريا وقامئا باالعامل وممثال ملنظمة دولية
اىل جولة عىل  3مواقع ذكرها نتنياهو يف خطابه
يف نيويورك.
لعبت وزارة الخارجية واملغرتبني دورا مهام جدا
يف اقامة جرس بني املغرتبني اللبنانيني املنترشين يف
انحاء العامل وبني لبنان .عدا عن مشاركة املغرتبني

افتتحت سنة  2018قوافل عودة النازحني السوريني اىل بالدهم.

اللبنانيني للمرة االوىل منذ االستقالل يف االنتخابات
النيابية التي جرت يف ايار الفائت ،نظمت الوزارة
مؤمترات عدة للطاقة االغرتابية يف الخارج،
وتحديدا يف سيدين ومونرتيال وابيدجان وباريس
ولبنان .ومن املنتظر ان ينعقد مؤمتر الطاقة
االغرتابية الجديد يف لبنان يف حزيران  .2019ينظم
مؤمتر الطاقة االغرتابية كل  5اعوام وهو وضع
الديبلوماسية االغرتابية عىل رأس قامئة االولويات
الوطنية ،وشجع االهتامم باالغرتاب ككل مع
الرتكيز عىل شخصيات لبنانية عاملية كانت قد
انقطعت اوارصها بلبنان نهائيا ما ادى اىل اعادة
التواصل بينها ولبنان ،وادى ايضا اىل اقامة تواصل
وتعاون بني قطاعات لبنانية محلية مختلفة
ومثيالتها يف االغرتاب ،وحصلت مشاريع عمل بني
رجال اعامل وتبادل خربات يف مختلف املجاالت.
ورفع الوزير باسيل شعارا للمغرتبني يقول :ال نريد
منكم شيئا سوى زيارة لبنان مرة يف السنة.
مل تتحسن العالقات اللبنانية الخليجية ،وتحديدا
مع اململكة العربية السعودية واالمارات العربية
املتحدة اللتني ابقيتا عىل حظر سفر مواطنيهام اىل
لبنان .لكن بصيص نور ديبلوماسيا ظهر من خالل
تعيني العاهل السعودي سلامن بن عبد العزيز
القائم باالعامل وليد البخاري سفريا اصيال يف لبنان،
ما اعتربه املراقبون مبادرة ايجابية تجاه لبنان.
شهدت روزنامة  2018استحقاقات عدة ،ابرزها
تصنيف اململكة العربية السعودية وحلفائها
الخليجيني يف "مركز استهداف متويل االرهاب"
قيادات من حزب الله ،بينهم  5تابعون ملجلس
شورى الحزب عىل قامئة االرهاب وذلك يف 16
ايار .2018
ونشبت ازمة ديبلوماسية مع اليمن ايضا عىل
خلفية التوتر مع الدول الخليجية ،بحيث بعث
وزير الخارجية اليمني خالد اليامين رسالة احتجاج
اىل نظريه اللبناين شاكيا تدخالت حزب الله يف
اليمن ،وع ّمم الرسالة عىل اعضاء مجلس االمن
وذلك يف  10متوز الفائت.
وردت وزارة الخارجية اللبنانية عىل رسالة
االحتجاج التي قدمها اليامين ،واكد الوزير باسيل
ان "موقف حكومة بالده من االزمة اليمنية
ال يتطابق بالرضورة مع مواقف جميع القوى
السياسية يف لبنان ،وان بالده تنأى عن النزاعات
والحروب وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للدول ،مبا يتوافق مع مصلحة لبنان".

ﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
أﺳــﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ
ّ
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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مقابلة
رئيس هيئة التفتيش املركزي:
ال وزارة وال مؤسسة فوق رأسها خيمة
رضوان عقيل

■ يكرث الحديث عن الفساد ويتضاعف كل
يوم لكننا ال نشهد فاسدا او مرتشيا خلف
القضبان .ماذا تفعلون يف التفتيش حيال
هذا املوضوع؟
□ اصدرنا قرارات عدة يف التفتيش املركزي
يف االشهر الخمسة االخرية .احلنا عىل
النيابة العامة التمييزية اشخاصا عدة.
لكننا ال نستطيع وضعهم يف السجن.
حدودنا عند النيابة العامة التمييزية.
ح ّولنا رئيس مجلس ادارة واعضاء
ومدير عام مؤسسات مستقلة عامة يف
مستشفى حكومي .ح ّولنا بعض االطباء يف
مستشفيات حكومية عىل النيابة العامة
التمييزية ونقابة االطباء اضافة اىل بعض
املهندسني عىل نقابة املهندسني .حولنا
 50رئيس بلدية حايل اىل وزارة الداخلية
والبلديات .نحن ال نستطيع التحقيق
معهم بحسب املادة  108التي تقول ان
الجهة الصالحة للتحقيق معهم هي وزارة
الداخلية .ح ّولنا رئيس بلدية سابق اىل
النيابة العامة التمييزية وديوان املحاسبة.
ونتابع ملفات هؤالء.

يواجه التفتيش املركزي الفساد املسترشي يف بعض الوزارات واملؤسسات العامة بـ"اللحم الحي" ،بأقل من  80مفتشا يف
مختلف القطاعات .يف العام  1959كان  200شخص يقومون باملهامت الرقابية هذه ،التي من دونها تحل الرشوة وينترش
رسطانها يف االدارات ،ويكون املواطن هو الضحية قبل هدر مالية الدولة
يشمر رئيس هيئة التفتيش املركزي القايض
ّ
جورج عطيه عن زنود هذه املؤسسة التي
تعترب بوصلة املحاسبة والرقابة يف اعامل
الدولة ،مع االشارة اىل ان الفساد ال يحصل
من طرف املوظف فقط.
منذ قيام التفتيش بجوالت او "كبسات"
عىل االدارات ،متت استعادة الهيية
املطلوبة .يعمل عطيه اىل العارشة ليال
يف مكتبه ،يف اكرث االيام ،لقراءة امللفات
املطروحة عىل طاولته والتدقيق يف ارقامها
ومتابعة التجاوزات مع الجهات املعنية،
بدءا من النيابة العامة التمييزية اىل
مختلف االدارات و"ال احد فوق رأسه
خيمة" يف كل لبنان.
ما يهم التفتيش هو عدم وضع العيص
يف طريق قطار االصالح ،بناء عىل تصميم
الرئيس ميشال عون وسائر الجهات املعنية
يف الدولة من اجل محاربة الفساد ،وتفعيل
اجهزة الرقابة وفق اسرتاتيجيا مدروسة
من كل الجوانب متنع استغالل املواطنني
عىل ابواب مكاتب االدارات الرسمية،
وحصولهم عىل حق الخدمة العامة.
ييضء القايض عطيه لـ"االمن العام" عىل
تنظيم التفتيش املركزي وانطالقته وكيفية
تعاطيه مع املؤسسات وانتظام عمل
املوظفني ،والعمل عىل منع الهدر ،وحامية
املال العام ،وتأمني الخدمات املطلوبة
للمواطنني باعتامد الشفافية واحرتام
قواعد املحاسبة.
■ سبق ان قلت ان الفساد عملية تراكم
اضافة اىل سكوت الناس عىل الهدر
الحاصل .كيف وصلت اىل هذه الخالصة؟
□ الفساد ليس من طرف واحد ،بل هو

عملية متبادلة .املطلوب متكني الناس
من الحصول عىل الخدمة العامة من
القطاع العام وهذا حق لهم .من جهة
اخرى االستغالل غري الصحيح للمركز ،اي
الوظيفة العامة ،من بعض املوظفني فرض
عىل املواطن ان ينجر اىل هذه اللعبة
او يدفع الرشوة ليخلص خدمة ،وهي
يف بعض االحيان تكون غري قانونية .اي
مبعنى ان املواطن ال يطلب دامئا طلبا
محقا ويتم ابتزازه.
■ من يتحمل مسؤولية الرشوة املوظف
ام الرايش؟
□ هي مزدوجة ،واالصالح يجب ان يكون
مزدوجا .نحن كسلطة رقابية سنحاسب
املوظفني لكن يف الوقت نفسه نطلب من
املواطن التنبه وعدم اللجوء اىل مامرسة
الرشوة.
■ ماذا قصدت باستعامل السالح االبيض
يف التفتيش؟
□ ما معناه انه مل يعد هناك من داع
للتجارب .ما قصدته بالسالح االبيض ان
املقاتل يستعمله يف الدقائق االخرية من
املواجهة .نحن وصلنا اىل هذا السالح
ألن البلد مل يعد يتحمل امكان اجراء
تجارب بعد ألن الفساد غمرنا .العامل كله
يؤرش علينا .اشاريت اىل هذا السالح هو
ان املفتشني نزلوا عىل االرض من خالل
غينا منط العمل يف
الجوالت امليدانيةّ .
التفتيش.
■ لكن جيش املفتشني عندك عدده قليل؟
□ بهذا الجيش نقول ان امياننا كبري.

■ ماذا حقق حتى االن ،السيام ان مثة من
يقول ان ال فائدة من كل هذه "الكبسات"
وانها اشبه بـ"العراضة"؟
□ الجوالت امليدانية التي قمنا بها عىل
مختلف االدارات كانت حصيلتها جيدة.
نحن نواجه الذكاء السلبي عند بعض
املوظفني .الكبسات الفورية التي نقوم بها
وتكون يف شكل مفاجىء ال تشمل ادارات
معينة .اقول ان كل املؤسسات واالدارات ويف
شكل متوازن ويف كل لبنان نقوم مبراقبتها
كلها .وهي تحت الغربال من اجل توجيه
رسالة ان التفتيش املركزي ال حزب له وال
لون له وال مذهب له سوى االرزة اللبنانية.
■ يف خضم مواجهة رسطان الفساد يف
االدارات ،هل يكفي عدد املفتشني لدى
املؤسسة؟
□ العدد الذي نعمل به غري مقروء بالنسبة
اىل الجهود التي نقوم بها واملطلوبة منا.
وهو غري كامل .لدينا  15مفتشا اداريا،
و 10ماليني ،و 10مهندسني ،و 3اطباء
و 2زراعيني .يوجد  20مفتشا تربويا وال
يتجاوزون جميعهم الـ .80املطلوب من
هؤالء مراقبة  1250بلدية ،و 1350مدرسة
رسمية ،و 150مؤسسة مستقلة ،اضافة
اىل كل االدارات والوزارات املتعارف عليها
يف لبنان واملطلوب منا مراقبتها جميعها.
نحتاج يف املالك اىل ما بني  300و400
شخص .يف العام  1959كان عدد املالك يف
التفتيش املركزي  ،200وكان املالك انذاك
وفق هذا العدد.
■ هل مثة امكان مللء هذا النقص يف
املالك يف الحكومة الجديدة؟

رئيس هيئة التفتيش املركزي القايض جورج عطيه.

□ بالطبع واملطلوب اجراء مباريات يف
مجلس الخدمة املدنية والقيام بعمليات
نقل من بعض االدارات اىل ادارات اخرى.
ال بد هنا من التفتيش عن املوظف الذي
يتمتع بالكفاية املطلوبة ،اي مبعنى اننا
نريد " الكرميا" االخالقية التي تقوم عىل
اساس الكفايات .نظمنا التفتيش الرتبوي
ونحتاج اىل امتام التفتيش املايل والصحي.
■ ما هي حال املدارس الرسمية السيام يف
ظل الحديث عن حصول هدر مايل يف عدد
منها؟
□ من خالل الجوالت التي نقوم بها عىل
املدارس ،يقوم املفتشون الـ  20بالواجبات
املطلوبة منهم يف كل املناطق .يرشف
كل مفتش عىل نحو مئة مدرسة .عمله ال
يقترص عىل التدقيق يف ملف فحسب ،بل
يدخل اىل الصفوف للتوقف عند مستوى
االساتذة .يبقى االهم هو ان يرتك كل
مفتش تربوي بصمته يف املدرسة .اكتشفنا
يف ملف يف احدى املدارس حصول تعاقد
من خارج املالك عرب اعفاء بعض االساتذة
من حصصهم االسبوعية ،واالستفادة من
هذا الفائض ليكون من مصلحة املتعاقدين.
بذلك ندفع يف هذه الحالة وعىل سبيل

نراقب  1250بلدية
و 1350مدرسة رسمية
حوّ لنا  50رئيس بلدية حالي ■ هل التنسيق قائم كام يجب بينكم وبني
الى التحقيق
النيابة العامة التمييزية؟
الرشوة مزدوجة ونطلب
من املواطنني التنبه
املثال يف مقابل الـ  10ساعات االجر مرتني.
االستاذ املثبت املطلوب منه ان يعلم
بحسب النصاب املعني يف االسبوع .عاقبنا
مدير املدرسة املسؤول عن هذا امللف .مل
نتوقف هنا ،بل ارسلنا توصية اىل وزارة
الرتبية وطلبنا فيها اوال عدم جواز اعفاء
اي استاذ من النصاب االسبوعي الذي يجب
عليه تأمينه يف مقابل الراتب الذي يقبضه
شهريا .كل رئيس منطقة تربوية او مدير
ثانوي او مدرسة يوافق عىل التعاقد من
خارج املالك قبل استنفاد النصاب القانوين
لكل مدرس يحاسب من ماله الخاص.

□ النيابة العامة التمييزية سيدة نفسها
ونزودها من جهتنا الكتب املطلوبة اىل
وزارة العدل ملعرفة ما يحصل والوقوف
عند النتائج املرتتبة .نفذنا عقوبات يف
حق دائرة رئيس دائرة يف التنظيم املدين،
وعوقب موظف بتأخري تدرجه  18شهرا.
نقوم بهذا العمل يف كل لبنان .جرى
تأخري ترقية رئيس مكتب مساحة 18
شهرا .اوقفنا عن العمل احد املهندسني يف
التنظيم املدين ملدة شهر ومن دون راتب،
ألنه فرس بعض النصوص باشكال ملتوية.
اىل جانب العقوبة نرسل توصيات اىل
االدارات من اجل تاليف هذه املشكالت.

■ هل ميكننا القول انه ال توجد ادارة او
مؤسسة عامة يف لبنان فوق رأسها خيمة؟
□ كل الوزارات واملؤسسات تحت الرقابة.
ال احايب اي جهة او مؤسسة .انا تسلمت
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دون راتب .اذا اقتىض االمر ننقص درجة
للموظف املخالف .اصدار اعىل عقوبة
اي الرصف والعزل يتم تحويلها انذاك اىل
الهيئة العليا للتأديب.
■ ملاذا اذا هذا التنافر بني املؤسستني؟
□ هذا الكالم غري حقيقي .استغربه.
عندما ننادي عىل السطوح ان امللفات
ال تأتينا (التأديب) .مثة ملف احيل عىل
الهيئة العليا للتأديب من وزارة العدل،
وله عالقة بكاتب عدل .يف اثناء التحقيق
الذي اجرته الهيئة تبني ان اكرث من كاتب
عدل تورط يف هذه القضية ،وما زال امللف
يتابع اىل اليوم وتم تكليف التفتيش هذا
املوضوع.

التفتيش املركزي ال حزب له واالرزة اللبنانية مذهبنا.

مهاميت منذ سنة ونصف السنة ،لكن
عميل الفعيل بدأ قبل ستة اشهر وبعد
تأمني املفتشني العامني .حققنا انجازا يف
تعيينات الفئة االوىل يف التفتيش املركزي.
ابرز انجاز تم تحقيقه هو استعادة الهيبة
اضافة اىل العقوبات التي صدرت عن
التفتيش خلقت مناخا جديدا .فضال عن
الجوالت امليدانية للمفتشني وهي ليست
استعراضية .وجدنا خلال اداريا يسمح
ملوظف بعدم تسليم عهدته (صندوق
يف احدى الوزارات) التي كانت قيمتها
 250مليون لرية وابقاه معه لفرتة طويلة
وحجزت عقارا لهذا الشخص للحفاظ عىل
مالية الدولة .اكتشفنا هذا االمر من خالل
الجوالت الفجائية للموظفني .جردنا كل
الصناديق واملحتسبيات يف املحافظات
واالتصاالت .نحن نعمل بطريقة اخالقية
ملصلحة الوطن يف التفتيش وليس من
اجل االنتقام .ال اقول ان الفساد انتهى
يف البلد من خالل الكبسات التي نقوم
بها .لكن املحاسبة بدأت وعنواننا يف عام

■ خالف من هذا النوع بني مؤسستني
قضائيتني يستفيد املخالفون منه؟
□ ال يوجد خالف لكنني ارفض الرمي
جزافا .اذا مل يكن عندي ملف يف التفتيش
يصلح الرساله اىل هيئة التأديب ملاذا
ارسله؟

 2019مأسسة العمل االداري يف القطاع
العام من اجل اعطاء املواطن حقوقه يف
الخدمة العامة .عملنا يف العام الفائت
عىل تقريب املواطن من التفتيش املركزي
واعادة تفعيل دوره ،وابوابنا مفتوحة
امامه من االثنني اىل الجمعة .وضعنا
تطبيقا عمليا معلوماتيا هو يف متناول
الجميع ميكن الفرد من خالله ارسال
شكوى مع كل املستندات ومع صور اذا
اقتىض االمر .أنشانا خلية ملالحقة هذا
املوضوع واعطاء جواب للمواطن خالل
اسبوع ملعرفة اين اصبحت معاملته
ضمن طاقتنا.

■ ماذا عن هذه الحرب املفتوحة بني
التفتيش وادارة املناقصات؟
□ ال توجد اي حرب .ادارة املناقصات
تابعة للتفتيش املركزي .هناك نوع من
التجني ميارس هنا عىل التفتيش.

■ ما صحة عدم وجود تنسيق بينكم وبني
الهيئة العليا للتأديب؟
□ هذا الكالم غري صحيح الننا نحيل اىل
الهيئة بقرار من هيئة التفتيش املركزي
عندما يكون الفعل يستوجب لفظ عقوبة
اعىل من السقف الذي ميكن ان نصل اليه،
وهو ستة اشهر وقف عن العمل ومن

■ لكن التنافر املوجود وصل اىل اجتامعات
الرؤساء الثالثة يف البلد واالعالم يتابع كل
هذه التفاصيل؟
□ ما حصل هو رصاخ اعالمي .نحن ال
نستطيع الغاء القانون االداري .يف بعض
االحيان يتحدث مدير املناقصات (جان
علية) من دون حصوله عىل اذن.

■ ما صحة ان اعضاء هيئة التفتيش ال
يجتمعون يف االونة االخرية؟
□ مل نجتمع يف كانون االول الفائت،
ومررت يف عارض صحي .من شهر ايار
اىل ترشين االول عقدنا كل االجتامعات
املطلوبة.

1570
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ّ
التحول الرقمي الشامل لـ"أمن عام بال ورق"
"رؤية "2021

اللواء إبراهيم :الذهاب إلى املستقبل قرار ال ينتظر أحدا

"رؤية  "2021للتحول الرقمي الشامل لـ"امن عام بال ورق" ،تندرج كركن اسايس من الخطة الخمسية التي سبق واطلقها
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم والتي تسري وفق املسار الزمني املحدد لها .وتعمل املكاتب والدوائر والشعب،
كل يف اختصاصه ،عىل انجاز القسم املوكل اليه تنفيذه ،للوصول اىل النتائج املرجوة بالرسعة املطلوبة والجودة العالية

من االحتفال.

عمل مكتب شؤون املكننة يف االمن العام عىل
انجاز هذه الرؤية كخلية نحل ،ليك يكون االمن
العام اول ادارة رسمية تعتمد املكننة الشاملة،
وتنتقل من التعامل الورقي اىل التعامل الرقمي
االلكرتوين ،مبا يرفع مستوى االداء والكفاية يف
العمل .بالتايل تحسني خدمات املواطنني اللبنانيني
والوافدين االجانب وترسيعها .وذلك يجعل
مؤسسة االمن العام جاهزة تقنيا وبرشيا للمشاركة
والدخول بقوة وفعالية ،ضمن منظومة اسرتاتيجيا
التحول الرقمي التي يتم انجازها عىل مستوى
الحكومة اللبنانية .كذلك يحيل لبنان يف مصاف
الدول السباقة يف محيطها ويف العامل ،الساعية
اىل االستفادة من التطور التقني يف تسهيل عمل
ادارات الدولة وشؤون املواطنني.

قام مكتب شؤون املكننة بتقديم عرض للمرة
االوىل حول التجربة التفاعلية ،املتمثلة يف تضمني
الشاشات الذكية الجاري العمل عىل تركيبها عىل
مداخل مراكز االمن العام لتعريف املوطن عىل ما
يحتاج اليه من مستندات بواسطة الصوت والكالم.
اقيم االحتفال برعاية املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،ويف حضور الوزراء يف
حكومة ترصيف االعامل طارق الخطيب
واواديس كيدانيان ويوسف فنيانوس والنائب
نقوال صحناوي واملدير العام للجامرك بدري ضاهر
واملدير العام الدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية
ناصيف سقالوي والعامد جان قهوجي وممثلني
عن قادة االجهزة االمنية وقوات الطوارىء الدولية
العاملة يف لبنان.

كلمة ترحيب من مقدمة االحتفال رنيم ابوخزام،
ثم النشيد الوطني ونشيد االمن العام.
تحدث الرئيس التنفيذي لرشكة "افريتيم غلوبل
رسفيسيز" انطوان هراوي ،فقال" :منذ ثالث
سنوات اطلق االمن العام مرشوع التحول الرقمي
الشامل ،وهدفه الوصول اىل مؤسسة بال ورق.
وهذا يف ذاته مرشوع صعب ،يحتاج اىل قرار
حكيم وجريء ،واملدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم كان الرجل الحكيم والجريء الذي
اتخذ هذا القرار الصائب".
اضاف" :االمن العام اللبناين صار يقارن مبؤسسات
رائدة محليا واقليميا وحتى عامليا .هذا املرشوع
الذي نطلق اليوم ،ليس مرشوعا سهال عىل االطالق،
واملواطن كام الوافد بدأ يلمس نتائجه العملية".

اللواء عباس ابراهيم متكلام.

الرئيس التنفيذي لرشكة "افريتيم فلوبل رسفيسري"
انطوان هراوي.

جان  -بيار ال هوس دو ال لوفيار.

املقدم املهندس فادي حرب.

وحدد مرتكزات املرشوع التي تقوم عىل:
" -بناء بوابة الكرتونية للمعلومات.
 مكننة العمليات داخل االمن العام.يف مقارنة بني الخيارين ،نجد ان الخيار االول فوائده
تسويقية ،والخيار الثاين فوائده مكننة االمن العام.
وهذا العمل الذي بدأ منذ ثالث سنوات ّبي ان
املكننة الداخلية هي الجزء االصعب يف املرشوع،
لذلك ،نشكر اللواء ابراهيم عىل املبادرة الجريئة
التي تجعلنا اكرث اميانا بهذا البلد".
وقدم جان  -بيار ال هوس دو ال لوفيار عرضا
حول االمتثال للمعايري والقواعد الدولية املتعلقة
بالوثائق واجراءات سري العمل ،متحدثا عن ترسيع
عملية التحول الرقمي نحو عامل بال ورق ،وكيفية
توزع عمل الرشكة يف دول العامل ،وتناول ترشيع

عملية التحول الرقمي ،محددا الطريقة واملعايري
واالهداف املعتمدة.
ثم عرض وثائقي تحدث فيه عدد من الضباط حول
املرشوع واهدافه ،وتناولوا مراحل التحول اىل امن
عام بال ورق .كام تضمن العرض رشحا حول انجاز
االمن العام يف العام  2018نظام الرتاسل االلكرتوين
املتطور الذي سيتم اعتامده كمنصة لالستغناء كليا
عن التعميم الورقي .واشاروا اىل وضع شاشات
ذكية عىل مداخل مراكز االمن العام لتعريف
املواطن عىل ما يحتاج اليه من مستندات ،وكيفية
استخدام تقنية الذكاء االلكرتوين يف االرشفة
واملسح الضويئ ،وصوال اىل التحول من الخدمات
التقليدية اىل الخدمات االلكرتونية .واوضحوا ان
التحول االداري يستلزمه كادر برشي مدرب عىل

التقنيات الحديثة ،لذلك ،تم تطويع عنارص مؤهلة
ومن حملة الشهادات يف املعلوماتية.
رئيس الدائرة التقنية يف شؤون املكننة املقدم
املهندس فادي حرب قدم رشحا حول "رؤية 2021
المن عام بال ورق" ،ومرشوع الرتاسل االلكرتوين
ومكننة كل الدوائر واملراكز "ما يجعل االمن العام
يواكب مسار التحول الرقمي الشامل ،ويساهم
يف ترسيع مستوى الخدمة للمواطنني واالجانب
وتحسينها من خالل اعتامد تكنولوجيا املعلومات
الحديثة ،وزيادة االنتاجية يف خط سري العمل من
خالل اعتامد االجراءات االلكرتونية ،والحفاظ عىل
البيئة من خالل خفض االستعامل الورقي".
كام قدم رشحا حول مسار هذه الرؤية واملشاريع
املنفذة منذ العام  2011لغاية تاريخه .وعرض
مراحل تحقيق هذه الرؤية:
"ـ املرحلة االوىل :ارشفة الكرتونية شاملة.
 املرحلة الثانية :امتتة شاملة الجراءات سري العملالورقية.
 املرحلة الثالثة :منصة شاملة للمعرفة.الجدول الزمني للتنفيذ :يبدأ يف العام 2019
وينتهي يف اواخر العام ."2021
ولفت املقدم حرب اىل مرشوع الخدمات
االلكرتونية الذي تم انجازه سابقا بالتعاون مع
وزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية ،واىل مرشوع
خدمات الفيزا االلكرتونية التي ستنجز يف خالل
العام .2019
حي لنظام الرتاسل
بعدها تم تقديم عرض ّ
االلكرتوين الجديد لجهة املعامالت الواردة اىل
امانة رس املدير العام  ،فعمد اللواء ابراهيم اىل
التوقيع الكرتونيا عىل اول معاملة محولة اليه.
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها" :نجتمع
اليوم يف مناسبة استثنائية ،اوال يف طبيعتها
ومضمونها يف ما يخص اسس عمل املديرية العامة
لالمن العام ،وثانيا يف ما يتعلق بتسهيل عملية
التواصل بني املواطنني اللبنانيني يف الوطن واملهجر،
واالمن العام".
اضاف" :تشكل هذه املناسبة الخطوة االوىل،
عىل مدى السنوات الثالث املقبلة ،يف مسرية نقل
املديرية العامة لالمن العام اىل مؤسسة الكرتونية
ذكية كاملة ،يف سياق التحول الرقمي الشامل الذي
يشهده العامل ،وذلك من خالل تحقيق هدف
االنتقال اىل املعامالت الالورقية ،وهذا الربنامج
التطويري سيرتجم جزءا من االسرتاتيجيا
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كيف يوقع املدير العام مستقبال املعامالت؟

الخمسية للمديرية التي اعلنا عنها يف العيد
الثالث والسبعني لالمن العام يف  27آب املايض".
وتابع" :الخطوة التي نحن يف صددها اليوم ،تأيت
اوال يف سياق الدعم الدائم واملستمر من معايل
وزير الداخلية االستاذ نهاد املشنوق للمديرية
العامة لالمن العام يف خططها ،وهو معروف عنه
توقه اىل تطوير املؤسسات االمنية وتحديثها عىل
كل املستويات ،وما بخل يوما بهذا الدعم .وتأيت
ثانيا يف اطار تنفيذ الخطط االسرتاتيجية لالمن
العام .وثالثا يف توظيف التكنولوجيا املتطورة
وتطويعها لصالح خدمة االنسان والبيئة .اما الجهد

منوذج عن الطلبات املستقبلية والتوقيع االلكرتوين.

املستقبيل فسيرتكز عىل تحقيق الهدف الذي
نصبو اليه وهو ان تكون كل معامالت املديرية
الكرتونية ،ويتم التخيل تباعا عن استعامل الورق
يف املكاتب وخفض نسبة استهالكه ،النه يف هذه
الحال سننقذ االف االشجار ،ناهيك بتوفري ساعات
الجهد عىل املواطنني واصحاب الخدمة ،وما يتبع
ذلك من وفر سنخصصه لربامج التطوير والتدريب
وتعزيز املهارات ،مبا يخدم الخطط املوضوعة عىل
املديني القريب واملتوسط".
واوضح اللواء ابراهيم" :لقد وضعنا نصب اعيننا،
خالل صياغة االسرتاتيجيات والخطط التطويرية

للمديرية العامة لالمن العام ،ان للمواطن حقا
يف االستفادة املثىل من كل الخدمات التي تدخل
يف صلب عمل املديرية العامة لالمن العام
والصالحيات املنوطة بها .وان مهمتنا تطوير هذا
العمل باستمرار ،لتحديث طرق تنفيذ املعامالت
وتسهيلها ،واطالق مشاريع متطورة تخدم هدف
بناء الدولة العرصية ،وضمن رشوط ادارية
آمنة تلبي احتياجات الناس ومتطلباتهم .الغاية
ال تقترص فقط عىل حرص استبدال املعامالت
الورقية باخرى رقمية ،بل توفري الوقت والجهد
واالرتقاء باالنتاجية واعتامد الشفافية والرقابة
الذاتية".
وقال" :لذلك ،فان اطالق رؤية  2021املتمثلة يف
التحول الرقمي الشامل المن عام بال ورق هو
بداية خطوة انطالق املديرية اىل العامل الرقمي
بثبات ،واخرتاقه بقوة وعزم ،والتموضع يف داخله
بامان ،لنح ّول املعامالت االدارية يف االمن العام اىل
عمليات سهلة املنال رسيعة االداء ،ما يساعد يف
املحافظة عىل البيئة عمليا ،ويخفض مستويات
التكلفة ،ويوفر جهد املتعاملني ووقتهم".
وتوجه اىل الحضور بالقول" :اليوم ،اعلن امامكم،
وامام كل اللبنانيني ،وضع الرقم االساس يف عداد
بنيان شبكة الربامج االيلة اىل تحقيق امن عام
الكرتوين شامل يف العام  ،2021والبدء يف مسار
مرحلة جديدة يتم تنفيذها تباعا ،وبشكل رسيع،
للمواءمة مع العامل الرقمي ،والوصول خالل
السنوات الثالث املقبلة اىل حقبة عنوانها الذكاء
االداري والوظيفي ،مع انعكاساتها االيجابية عىل
كل املستويات .هنا اود ان الفت عنايتكم اىل ان
السنوات الثالث التي نحن يف صددها تفرضها
موجبات تقنية تتصل بقاعدة البيانات ،واالمور
التشغيلية واللوجستية ،وحتى بعض القرارات
واملشاريع ذات الطبيعة القانونية والترشيعية
الناظمة للعمل .فالذهاب اىل املستقبل قدر
ورضورة وقرار ،الن املستقبل ال ينتظر احدا مهام
كان ،وايا كان".
وخلص اىل القول" :يف الختام ،اتوجه اوال بالشكر
اىل كل من قام وساهم يف انجاح هذا الحفل،
وشكر آخر مسبق اىل الفريق الذي سيعمل طوال
السنوات الثالث املقبلة لوضع هذه الرؤية موضع
التنفيذ".
ختاما تبادل للدروع بني اللواء ابراهيم وانطوان
هراوي ،ثم مأدبة غداء.
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الخارطة السياسية للشرق األوسط 2019
النقاط وامللفات الساخنة:
سوريا ،العراق ،اليمن ،ليبيا ،فلسطني ،إيران ،تركيا
احداث متالحقة رسيعة االيقاع ابقت الرشق االوسط يف حال االضطراب ،ومل تؤد اىل حل اي من ازماته وملفاته العالقة واملر َّحلة
من سنة اىل اخرى .تتجه االنظار اىل ثالثة ملفات :امللف السوري مع مرحلة االنتقال من العمليات العسكرية اىل العملية
السياسية ،امللف اليمني مع مرحلة االنتقال من الحرب اىل املفاوضات ،امللف الفلسطيني مع دخوله يف فلك صفقة القرن

العراق

شكلت االنتخابات الربملانية العراقية
حدثا مفصليا يف العام  ،2018لكن هذا
الحدث افرغ من زخمه ومفاعيله بسبب
اشتداد الرصاع السيايس الذي ادى اىل
ازمة تشكيل الحكومة واىل توقف عملية
االصالحات والتنمية ،واىل ان يكون العراق
لسنة اضافية اسري انقسامات سياسية
وطائفية ومذهبية ،ويف ظل تحديات ـ
متغريات عميقة داخلية واقليمية ودولية،

املشكلة ليست
ازمة نظام اقليمي
يتهاوى ،بل ازمة نظام
عاملي يعاد تركيبه

سوريا

بعد الحسم العسكري يف الغوطة الرشقية
ودرعا ،ال يتبقى اال ملف ادلب الذي يخضع
الحكام التفاهم الرويس ـ الرتيك املوقع يف
سوتيش ،ويتحدد مصريه يف ضوء تنفيذ تركيا
التزاماتها بانهاء واحتواء املنظامت االرهابية
واملتطرفة .لكن امللف االكرث تعقيدا هو
امللف الكردي الذي يدور حوله تنافس
وتنازع يف املربع االمرييك ـ الرويس ـ الرتيك
ـ االيراين.
االزمة السورية التي صارت ازمة دولية ـ
اقليمية بامتياز ،ستشهد يف العام 2019
مزيجا من حروب متناثرة وعملية سياسية
مركزة ،ويتحدد يف ضوئها موعد اعالن
الحل السيايس واطالق عملية اعادة االعامر
لسنوات مقبلة ،او يغلب االتجاه اىل تقسيم
سوريا واىل تكريس االمر الواقع.
تقف الحرب السورية عىل عتبة العام
التاسع وسط مؤرشات تدل عىل احتدام
الرصاعات والتعقيدات االقليمية والدولية
عىل ارضها ،وان امد الرصاع سيطول اىل
فرتة اضافية بعدما كان االعتقاد السائد ان
سوريا توشك عىل االنتقال من حال الحرب
اىل مرحلة التسوية ،استنادا اىل اتفاقات
امريكية ـ روسية واىل مسار االستانة املوازي
ملسار جنيف .الحرب السورية تطورت من
حرب اهلية اىل حرب اقليمية بعد تدخل
ايران وتركيا ،واىل حرب دولية باردة بعد
تدخل روسيا عسكريا وقرار امريكا بالتدخل
العسكري املقنّع (عرب االكراد) والبقاء
عسكريا حتى بعد القضاء عىل داعش.

عىل ابواب العام التاسع تحتدم يف سوريا الرصاعات االقليمية والدولية.

تتقاطع االسرتاتيجيا االمريكية والروسية يف
سوريا حول امور ونقاط متعددة ابرزها
امن ارسائيل ،ومحاربة داعش ،وعدم
ربط الحل السيايس برحيل االسد .لكن
االختالف حاصل حول مسألة اساسية
هي الوجود االيراين يف سوريا.
فاالسرتاتيجيا االمريكية املطبقة يف سوريا
منذ وصول ترامب اىل البيت االبيض،
تركز عىل اخراج ايران من سوريا ،وبذل
كل الجهود السياسية والدبلوماسية
ومامرسة كل الضغوط والعقوبات املالية
لحملها عىل ذلك .وادارة ترامب باتت
تربط بني االنسحاب االمرييك من سوريا

واالنسحاب االيراين ،وتطرح انسحاب
ايران كرشط النطالق التسوية ونجاحها.
بات مقتنعا بأن الخروج االمرييك من
سوريا يقوض جهوده ملحارصة ايران،
وان انسحاب امريكا سيوجد فراغا متأله
طهران.
ما يريده ترامب هو ان يشاركه الرئيس
الرويس فالدميري بوتني يف الدفع يف اتجاه
انسحاب ايران من سوريا ،ومامرسة
ضغوط روسية مكملة وداعمة للضغوط
االمريكية .لكن بوتني ليس يف هذا الوارد،
او عىل االقل ليس يف وارد ان يفعل ذلك
من دون الحصول عىل امثان وضامنات.

االكرث تعقيدا هو امللف الكردي الذي يدور حوله تنافس وتنازع.

بعد مخاض عسري عاشه هذا البلد خالل
االعوام االربعة املاضية اسفر عن تحوالت
سياسية واجتامعية واقتصادية ال ميكن
االستهانة بها.
تتضح يف االشهر املقبلة معامل املشهد
السني ،حيث يبدو ان محنة التشظي ما
زالت مرافقة لالحزاب والقوى السنية،
تحت وطأة املزاج الشعبي الذاهب نحو
تيارات مدنية وليربالية امتعاضا من
االحزاب االسالمية .ويتمحور التنافس بني
هذه القوى عىل املحافظات السنية .لكن
هذه االحزاب تجد نفسها امام نوع آخر
من املنافسة ،فالقوى الشيعية متكنت

من التغلغل اىل عمق املدن السنية خالل
انتشار فصائل الحشد فيها ،ومتكنت من
استاملة عشائر وشخصيات سياسية اىل
جانبها.
كام يتحدد مستقبل العالقة بني اقليم
كردستان والحكومة املركزية يف بغداد بعد
نكسة االستفتاء الكردي وتضييق الخناق
عىل االكراد وتحجيم دورهم ،اضافة اىل
التحديات التي تواجه االحزاب السياسية
الكردية يف تركيبتها وهياكلها ،فيام
مقومات الدولة العراقية الرئيسية باتت يف
يد القوى الشيعية .النفط كرثوة رئيسية
يقع اساسا يف مناطق جنوب العراق ،فيام

خرجت الحقول النفطية االسرتاتيجية يف
محافظة كركوك من سيطرة االكراد ،وباتت
تتحكم بها القوى الشيعية وامليليشيات
التابعة لها .كذلك ،فان الطرف الشيعي
من خالل هيمنته عىل الحكومة املركزية
واالستحواذ عىل الغالبية الربملانية ،بات
ميسك بورقة الرشعية التي ميكن عربها
ان يتحكم بالكثري من جوانب العالقة
مع القوى االخرى ،خصوصا العرب السنة
واالكراد .ومن الواضح ان القوى الدولية
واالقليمية مبختلف خياراتها واسرتاتيجياتها
سلمت بهذا الواقع ،وباتت تتعامل مع
العراق عىل انه دولة شيعية يف املنظومة
الرشق اوسطية.
يحصل كل ذلك يف ظل الرصاع االمرييك
ـ االيراين الذي بلغ اوجه يف مرحلة
االنتخابات وما بعدها .فادارة ترامب
قررت مواجهة ايران والتعامل مع ذراعها
يف العراق الحشد الشعبي .اذ انها ترى
يف وصول ممثليه اىل الربملان خطرا داهام
سيتيح لهم فرض رؤيتهم كعنرص مقرر ،مع
ما ينطوي عليه ذلك من احتامالت مقلقة
يف ما يتصل بالنفوذ االيراين ،والتموضع
االسرتاتيجي للعراق والتواصل الحيوي بينه
وبني سوريا .يف حني تعمل ايران عىل اعادة
هندسة املشهد العراقي عىل مقاسها ،مبا
يضمن ان تصب نتائجه يف صالحها ،وابقاء
هذا البلد تحت هيمنتها املطلقة .اذ انه
يعد الحلقة االهم للمرشوع االيراين يف
املنطقة ،وساحة للرد عىل مخططات امريكا
والسعودية.

اليمن

يتأهب اليمن ملغادرة ساحة الحرب
املدمرة واالنتقال اىل مرحلة املفاوضات
الواعدة والجدية ،بعدما استنفدت الحرب
اغراضها وخلصت اىل نتيجة مؤداها ان
الحسم العسكري متعذر عىل التحالف
العريب بقيادة اململكة العربية السعودية،
وان الحل السيايس لن يكون اال عىل اساس
القرارات الدولية وتكريس الواقع الجديد
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الجغرايف ـ السيايس الذي انتجته الحرب.
معركة الحديدة كانت العنوان االبرز يف سنة
 ،2018ودارت يف هذه املدينة الساحلية
معارك ضارية بني قوات التحالف العريب
بقيادة السعودية للسيطرة عىل مطارها
ومينائها ،وبني الحوثيني الذين يخوضون
معركة الدفاع عن اهم موقع ساحيل
ومنفذ بحري .اعطيت لهذه املعركة ابعاد
اسرتاتيجية ،حتى ان البعض اعتربها نقطة
تحول يف مسار الحرب ورشارة االنطالق اىل
طاولة املفاوضات يف السويد.
يف الواقع ،شكلت معركة الحديدة دفعا
ملبادرات التسوية السياسية ،وحيث ان
ميليشيات الحويث بدت هذه املرة اكرث
جدية يف تعاطيها مع املبعوث االممي.
هذا التغري يف مواقف الحوثيني مؤرش عىل
الضغوط الكبرية التي تواجهها ميليشياتهم
يف مختلف الجبهات ،علام ان خطة موفد
االمم املتحدة مارتن غريفيث للسالم يف
اليمن ،تدعوهم اىل التخيل عن الصواريخ
الباليستية يف مقابل وقف قوات التحالف
العريب عمليات القصف ،والتوصل اىل اتفاق
عىل حكومة انتقالية ُتثل فيها املكونات
السياسية بالدرجة الكافية .وتنص الخطة
عىل التعامل مع قضايا مثل العمليتني
الدستورية واالنتخابية ،واملصالحة بني
االطراف الحقا ،ضمن جدول عمل لالنتقال
السيايس .لكن للحوثيني رشوطهم ،واولها
ان ال يكون للرئيس عبد ربه منصور هادي
اي دور يف الحل.

ليبيا

منذ سقوط نظام معمر القذايف ،ومنذ
تفرق الجيش تحت رضبات حلف شامل
االطليس (الناتو) يف عام  ،2011تشكلت
يف غالبية املدن مجالس عسكرية لتأمني
املرافق وحياة الناس فيها ،يعد اقواها
املجلس العسكري ملدينة مرصاتة .اال
ان الرصاع عىل النفوذ تسبب رسيعا يف
حروب صغرية هنا وهناك ،سقط ضحيتها
مئات القتىل واالف املصابني ،وترشيد
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واشنطن اعلنت اسرتاتيجيا جديدة ضد ايران وحددت  12رشطا للتوصل اىل اتفاق.

ادارة ترامب تربط
بني االنسحاب االميركي من
سوريا واالنسحاب االيراني

االالف ،اىل ان قام الجيش الوطني يف
الرشق بقيادة املشري خليفة حفرت ،بعدما
متكن من هزمية املتطرفني ،وفرض سلطة
موحدة عىل مساحات شاسعة من البالد.
يف املقابل بقيت مدن الغرب ،وبخاصة
طرابلس ومرصاتة ،تحت وطأة تنافس
محموم من جانب مسلحني من مشارب
متعددة ،رغم وجود سلطة املجلس
الرئايس لحكومة الوفاق برئاسة فايز
الرساج املدعوم دوليا.
جاء انعقاد مؤمتر بالريمو يف ايطاليا كمحاولة
جديدة الطالق عملية سياسية بهدف
اخراج ليبيا من الوضع الحايل بعد مؤمتر
باريس الذي عقد يف ايار املايض ،واسفر
عن اتفاق عىل موعد الجراء انتخابات

وطنية مل تتم كام كان مقررا لها .لكن مثة
فرصة حقيقية الجراء االنتخابات يف الربيع
املقبل ،بعد مؤمتر وطني سيعقد مطلع
العام الجديد لتحديد شكل االنتخابات،
برملانية ام رئاسية ،ووفقا الي قانون ،اضافة
اىل بحث جميع القضايا املتعلقة مبكافحة
الهجرة غري الرشعية واالرهاب والجرائم
العابرة للحدود ،وتأمني حدود ليبيا التي
لديها يف العام  2019فرصة الخروج من
نفق الحرب والفوىض.

القلق الوحيد الذي يساور ارسائيل هو العالقة بني حامس وحزب الله.

االمريكية العسكرية والسياسية ،وبسقوط
حل الدولتني وانحسار الضغوط االوروبية،
وبالتغيري الحاصل يف االجواء العربية ال
سيام الخليجية ،يعيش الفلسطينيون اسوأ
اوضاعهم عىل كل املستويات:
• القضية الفلسطينية اصبحت قضية

فلسطني

حدث تحول كبري وعميق يف مسار الرصاع
الفلسطيني  -االرسائييل وعملية السالم
وميزان القوى منذ وصول الرئيس دونالد
ترامب اىل البيت االبيض .وكان نقل
السفارة االمريكية اىل القدس واالعرتاف
بها عاصمة الرسائيل هو البند االول من
خطة امريكية متكاملة ومتدرجة سميت
صفقة القرن القامة صفقة سالم اقليمي
شامل ونهايئ عىل قاعدة السالم مقابل
التطبيع.
بينام يحتفي االرسائيليون بالهدايا

منسية ومهملة لسنوات منذ تفجر
ثورات وحروب الربيع العريب ،وتدفع مثن
التحوالت الكربى وتطرح تحت عنوان
صفقة القرن.
• العامل العريب منهمك يف مشاكله واعادة
صياغة خارطته السياسية الجغرافية.

• الدول االوروبية املتخبطة يف مشاكلها
ال تحرك ساكنا بازاء اندفاعة ترامب .وان
كانت تجهد النقاذ االتفاق النووي فانها ال
تفعل شيئا النقاذ عملية السالم.
• االنقسام الفلسطيني ،رغم كل هذه
الضغوط ،مستمر بني غزة املتحركة
والضفة الهادئة ،بني السلطة العاجزة عن
الدخول يف اي مفاوضات وحامس العاجزة
عن الدخول يف اي حرب .كل املحاوالت
التي قامت بها مرص للمصالحة وتشكيل
حكومة وحدة مل تصل اىل نتيجة.
• ارسائيل مرتاحة اىل االلتزامات االمريكية
الجديدة ،ومطمئنة اىل رد الفعل العريب
املعتدل واملقبول ،والذي يشري اىل ان
العرب باتوا يضيقون ذرعا بالعبء
الفلسطيني ،ويضعون يف اولوياتهم
العداء اليران وتعاظم نفوذها وخطرها
يف املنطقة ،ويتطلعون اىل التعاون مع
ارسائيل ،ويحتاجون اىل الدعم االمرييك
العسكري واالقتصادي واملايل .ارسائيل
ال تثق مبحمود عباس ولكنها ال تخافه،
وال تحسب له حسابا .يف تقديرها ان رد
فعله لن يتجاوز حدود املوقف السيايس
غري الواقعي ،ان لجهة املطالبة بالبحث
عن بديل للدور االمرييك ،او لجهة القيام
بحملة دولية .يف التقدير االرسائييل ان
عباس يف مأزق شديد :ال يستطيع تبني
قيادة الشارع ،وال ميلك القدرة عىل
استئناف املفاوضات وتقديم تنازالت.
القلق الوحيد الذي يساور ارسائيل هو ما
يتعلق بالعالقة املتنامية بني حامس وحزب
الله ،ومن تعاظم دور الحزب بتكليف
من ايران يف دعم حامس وتوحيد فصائل
الساحة الفلسطينية.

ايران

طهران ال تريد الحرب ،وواشنطن ال ترغب يف اسقاط نظامها.

تواصل ايران يف العام املقبل معركتها
املفتوحة مع الواليات املتحدة التي
انسحبت من االتفاق النووي معها،
وفرضت عليها عقوبات مشددة .املفارقة
ان هذه املعركة تجري يف ظل اوضاع
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ايا يكن افق التصعيد االمرييك ـ االيراين
ونهاياته ،من الواضح ان منطقة الرشق
االوسط تتجه نحو شهور صعبة ومرحلة
جديدة ينتقل فيها التوتر من امللف
السوري اىل امللف االيراين ،وتقف فيها
ايران يف زاوية الخيارات الصعبة بني
القبول مبفاوضات التفاق جديد حول
الربنامج النووي والدور االقليمي ،او تجرع
كأس العقوبات املرة وتقطيع الوقت يف
انتظار رحيل ترامب.

تركيا

تركيا مبتعدة عن امريكا ،متوددة اىل روسيا ،متوترة مع اوروبا.

داخلية صعبة ومرتاجعة اقتصاديا ،ولكن
يف ظل اوضاع اقليمية مريحة ومتقدمة
ميدانيا.
يزداد املشهد تعقيدا بني الجانبني:
• واشنطن اعلنت اسرتاتيجيا جديدة
ضد ايران ،وحددت  12رشطا للتوصل
اىل اتفاق جديد معها ،مع مطالب
اكرث رصامة حول النووي ،ووضع حد
للصواريخ الباليستية والتدخل االيراين يف
النزاعات يف الرشق االوسط ،مشرية اىل
ان ايران لن تكون ابدا بعد االن مطلقة
اليد للهيمنة عىل الرشق االوسط ،وانها
ستفرض عليها اقوى عقوبات يف التاريخ
اذا مل تكبح نفوذها االقليمي ،وتحد من
برنامجها الصاروخي.
• طهران تعترب ان ما تطلبه واشنطن
يتعدى تغيري سياساتها االقليمية او االتفاق
عىل معاهدة نووية جديدة ،اىل مرشوع
مواجهة شاملة لن تقف اال باسقاط نظام
الجمهورية االسالمية من خالل احداث
ضغط اقتصادي عليها الضعاف موقفها
وتوسيع رشيحة املعارضني لها يف الداخل.
ما يجعل من الصعب الحديث عن مخارج
وتسويات ،ويؤجل اي امكان ملفاوضات يف
شأن سياسات ايران الخارجية .ما يزيد من

احتامالت تصاعد التوتر وعدم االستقرار،
ورمبا الحرب يف املنطقة ،ان قرار ترامب
يأيت يف وقت تتصاعد فيه التهديدات
املتبادلة بني ايران وارسائيل عىل خلفية
الدور االيراين يف سوريا.
الدولتان ترقصان عىل حافة الهاوية ،ولكن
ايا منهام ال تريد الحرب التي ليست يف
مصلحة احد ،وان كان هناك احتامل
موجود وضعيف بان ينفذ ترامب تهديده
باالنتقام اذا تعرضت الواليات املتحدة
الهانة جديدة يف مضيق هرمز الذي يعد
نقطة النزاع املحتملة.
ايران ال تريد الحرب وقادتها يدركون
جيدا مدى تفوق الجيش االمرييك وقدرته
عىل الهيمنة جوا وبحرا ،وان الذهاب اىل
ام املعارك سيكون خيارا مكلفا ومدمرا.
والرئيس االمرييك ال يرغب يف شن حرب
وال يف اسقاط النظام االيراين ،وامنا خطته
سرتكز اوال عىل تغيري سلوك النظام
وتطويعه ودفعه اىل مفاوضات عىل اتفاق
جديد يعالج عيوب االتفاق النووي .ويبدو
انه يكرر مع ايران سيناريو كوريا الشاملية
الذي بدأه بسقف مرتفع من التهديد
والوعيد ،وانهاه باقرتاح حوار وتفاوض
ومرشوع اتفاق.

الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان
البارع يف ادارة مرشوعه السيايس ولعبة
االنتخابات وتصفية الخصوم ،تبدل رسيعا.
واجهت سياساته الخارجية اخفاقات
نتيجة ما اصاب قوى االسالم السيايس

البحر املتوسط
الباهظ الثمن

التي رعاها وال يزال يف مرص وسوريا
وليبيا يف السنوات الخمس االخرية ،نتيجة
اندالع الحروب االهلية والفوىض التي
رضبت االقليم من مرشقه اىل مغربه.
كلها عوامل اعاقت طموحاته التوسعية،
السياسية واالقتصادية ،وهددت دور بالده
ونفوذها .واطاحت مبدأ تصفري املشكالت
يف السياسة الخارجية ليحل محله كم من
املشكالت مع الجريان االقربني رشقا وغربا
وجنوبا .ومع الحلفاء التاريخيني ،من
الواليات املتحدة اىل اوروبا التي مل يتورع
يف ابتزازها.
التساؤل جار عن مستقبل العالقات
الرتكية  -االمريكية ،خصوصا بعد الخالفات
التي ظهرت بينهام يف االونة االخرية ،مثل
معارضة انقرة الدعم االمرييك لالكراد يف
سوريا بالسالح ،وعرقلة مجلس الشيوخ
االمرييك تسليم طائرات اف  35العسكرية

سياسات اردوغان
الخارجية واجهت اخفاقات
نتيجة ما اصاب االسالم
السياسي

اىل انقرة ،ومعارضة واشنطن رشاء تركيا
منظومة الدفاع الصاروخية الروسية اس
.400
تركيا املبتعدة عن امريكا ،املتوددة اىل
روسيا ،املتوترة مع اوروبا اىل درجة فك
ارتباطها مبرشوع االنضامم اىل االتحاد
االورويب ،تركيا هذه ماضية يف التوجه
اىل انتهاج القوة الخشنة يف سياستها

تتمتع منطقة الرشق االوسط باهمية اسرتاتيجية كبرية يف املشهد السيايس االقليمي
ويف حسابات الدول الكربى ،النها غنية باملوارد الطبيعية خصوصا النفط والغاز،
واصبحت تحظى باالهتامم االقليمي والعاملي يف مجال الطاقة بعد االكتشافات
الهائلة للغاز الطبيعي فيها التي يرى خرباء نفط انها ستكون من اهم مكامن الطاقة
يف العامل خالل السنوات القليلة املقبلة (تقدر بـ 120تريليون مرت مكعب و1,7
مليار برميل من النفط) .بات ملف التنقيب عن الغاز يف رشق البحر املتوسط محور
رصاع جديد يتصدر املشهد السيايس الحايل ،ومصدرا لتوترات ونزاعات وحروب
اكرث خطورة من حروب املياه التي كانت متوقعة يف املنطقة منذ اكرث من ثالثة
عقود من الزمن ،والتي تراجعت امام حروب اكتشافات الغاز والنفط.
لطاملا كانت منطقة الرشق االوسط عموما ،ومنطقة رشق املتوسط خصوصا ،ساحة
لرصاع جيوسيايس عاملي واقليمي .غري ان هذا الرصاع اخذ منحى جديدا بعد
اكتشاف االحتياطات الضخمة من الغاز فيها ،ما ادى اىل تداعيات جيوسياسية
جديدة ،وعملية اصطفاف جديدة للقوى االقليمية والدولية ،ترافقت مع مزيد من
التوتر فيها ،وصب املزيد من الزيت عىل حروبها ،خصوصا بسبب الغياب الكامل
للحدود البحرية بني الكثري من هذه الدول التي مل ترسم بعد ،وبسبب وجود الغاز
والبرتول عىل عمق واحد يف رشق املتوسط ،ويف حوض واحد ميتد بني مرص وارسائيل
وفلسطني ولبنان وسوريا وتركيا واليونان وقربص.
لذلك فان من يبدأ باالستخراج اوال يكون يف امكانه ان يستخرج حصته وحصص
الدول املجاورة من هذا الحوض ،وهو ما بارشته ارسائيل منذ اعوام بخالف دول
املنطقة االخرى املنشغلة برصاعاتها ومشاكلها الداخلية .تطورت االحداث رسيعا
حول ادعاء كل دولة احقيتها يف الحصول عىل الغاز والنفط ،ودخلت الدول املطلة
عىل السواحل الرشقية للبحر املتوسط سباقا محموما يف ما بينها للبحث والتنقيب عن
الغاز يف املياه العميقة بهدف تأمني احتياطاتها من الطاقة وتثبيت حقوقها التاريخية.
تداخل الحدود البحرية بني مرص وارسائيل وقربص ولبنان وتركيا واليونان ،خلف

الخارجية ،واستغالل التطورات الجارية يف
املنطقة ،واخرها ما يتعلق مبالبسات مقتل
الصحايف السعودي جامل خاشقجي يف
قنصلية بالده يف اسطنبول ،بحثا عن الدور
والنفوذ .وهو ما سيشكل عىل االرجح
مسارات السياسة الرتكية تجاه ازمات
املنطقة يف سنة .2019
يبقى السؤال االسايس خالل سنة 2019
متعلقا بعالقة االسرتاتيجيا الرتكية
الجديدة مبنظومة العالقات الرتكية
التقليدية املرتبطة بالحلف االطليس،
وكيفية تأثري ذلك عىل السياسة الخارجية
الرتكية التي ترتنح عىل وقع التجاذب
بني موسكو وواشنطن ،فضال عن
متغريات الداخل الرتيك التي تبقى تشكل
الهاجس االسايس الردوغان يف كل حركة
وخطوة منذ االنقالب العسكري الفاشل يف
العام .2016

حوض استقطاب املصالح االقليمية والدولية وتصفية الحسابات والغرق يف الرثوات.

رصاعا خفيا وتسابقا للفوز بالغاز يف البحر املتوسط ،خصوصا بني ثالث قوى رئيسية
مرص وتركيا وارسائيل ،وبات واضحا ان الغاز قد اصبح ميثل احد ابرز وسائل
التوظيف السيايس لتصفية الحسابات السياسية بني القوى االقليمية.
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من الربيع العربي إلى الشتاء األوروبي
فرنسا في أزمة ...وماكرون في الزاوية

عدوى الربيع العريب وصلت اىل اوروبا ،بدءا من فرنسا الحلقة االضعف واالكرث حساسية يف نظامها االقتصادي واحوالها االجتامعية
وتركيبتها السكانية .الشتاء االورويب تجمعت يف سامئه غيوم كثرية من االزمات املتدافعة ،من االقتصاد املرتاجع اىل مستوى املعيشة
الهابط ،ومن ازمة الالجئني اىل هاجس االمن واالرهاب ،وسط خالفات داخلية وضغوط مزدوجة من الجهتني االمريكية والروسية
ما جرى يف فرنسا منوذج ملا ميكن ان يجري
يف بلدان اوروبية اخرى ،ومنط لتفكري
جديد سائد يف املجتمعات االوروبية غري
املستقرة.
كيف سيتعاطى الرئيس الفرنيس اميانويل
ماكرون مع ازمة تهدد عهده واستقرار
فرنسا االقتصادي واالجتامعي واالمني
والسيايس؟ هل ما طرحه من حلول
ومعالجات كاف لوقف ما يحصل ،ام انه
يراهن عىل تفكك وانقسامات يف الحركة
املعارضة املنضوية تحت لواء السرتات
الصفر؟
ماكرون رئيسا لفرنسا منذ ربيع العام
 ،2017وصل اىل قرص االليزيه من خارج
الطبقة السياسية واملؤسسة الحزبية.
صعوده كان رسيعا ومذهال .فاز بالرئاسة
ثم عزز فوزه بالسيطرة عىل الربملان مع
غالبية كبرية ،واضعا كل االحزاب امام
مشكلة فعلية .ماكرون الذي حاز شعبية
واسعة مستفيدا من تصويت سلبي
ملصلحته ،وتعبريا عن خيبة من احزاب
اليمني واليسار ،يواجه مسارا عكسيا مع
تدهور دراماتييك يف شعبيته اىل درجة انه
بات الرئيس االقل شعبية بعد مرور اقل
من سنتني بني كل الرؤساء الفرنسيني مبن
فيهم فرنسوا هوالند.
يجهد الرئيس الفرنيس يف احتواء
االزمة التي باغتته واطلت برأسها من
الشارع وهزت استقرار باريس االمني
واالقتصادي .يراهن عىل تفكيك هذا
اللغم املتفجر املتمثل يف حركة السرتات
الصفر .هذه االنتفاضة الشعبية التي ،عىل
طريقة الربيع العريب ولكن تحت سقف

تدهور دراماتيكي
في شعبية الرئيس
الفرنسي حتى بات
االقل شعبية بعد
اقل من سنتني
الشتاء االورويب ،اتخذت ابعادا مفاجئة
ومقلقة باتت تهدد الرئيس بالرتنح،
واتسمت بالعفوية وبرفض الحزبية
الضيقة ،بحيث يصعب احتواؤها .فهي
استقطبت ابناء الطبقة الوسطى املنشغلة
برخائها وامتيازاتها االجتامعية ،بكل
اطيافها السياسية من اليمني املتطرف
اىل اليسار امليالنشوين .ما حصل الصق
بالسرتات الصفر تهام مترسعة بالشعبوية
وضيق االفق السيايس .لكن الدينامية
التي تحركها هي يف العمق نتيجة تراكم
حقيقي للنقمة الشعبية عىل منظومة
اقتصادية وسياسية يحكمها البنك املركزي
االورويب ،وتشكل مالمحها منطق السوق
عىل حساب الرخاء واالمان االجتامعي.
اليوم يتغري الواقع برسعة ،حتى بتنا امام
حركة احتجاج باملعنى الكامل للكلمة،
بدأت تتنظم وتفرز قياداتها ،وخطابها،
وبرنامجها االجتامعي الذي يتضمن قامئة
مطالب تبدأ بـ 1300اورو حدا ادىن
لالجور ،وتنتهي بفرض رضائب عالية عىل
الرشكات العاملية الكربى للزمن الرقمي،
تتناسب مع ضخامة ارباحها.

انطلق ماكرون ،مدعوما من اكرثيته
النيابية ،يف كرس النموذج االجتامعي
الفرنيس القائم عىل دولة الرعاية،
ورضب قانون العمل الذي هو نتيجة
نضاالت شعبية ونقابية طويلة تعود اىل
الجبهة الشعبية عام  ،1936وذلك خدمة
ملنطق السوق وارباب العمل واملصالح
الراساملية .مل تستطع املعارضة الخجولة
ثنيه عن عزميته التي نزلت اىل الشارع.
لكن كان يكفي ان تقرر حكومته رفع
الرضيبة عىل املحروقات حتى يلتهب
الشارع ،ويشتعل حريق بات من الصعب
اخامده.
خرج ماكرون اىل الفرنسيني محاوال اطفاء
الحريق املشتعل ،واعلن يف خطاب اىل
االمة عن جملة تدابري يأمل منها يف ان
تضع حدا للموجات االحتجاجية املتعاقبة
تحت مسمى السرتات الصفر التي تجتاح
فرنسا وهزت اقتصادها واصابت صورتها
واضعفت سلطاتها .يف لفتة نادرة اعرتف
بانه يتحمل قسطا من املسؤولية ،طامحا
يف ان يح ّول االزمة التي تعيشها بالده
منذ فرتة اىل فرصة للنهوض بها .ورأى ان
غضب الناس ليس مصدره فقط زيادات
الرسوم عىل املحروقات ،لكنه اعمق من
ذلك .لذلك ،فقد اعلن حالة الطوارئ
االقتصادية واالجتامعية التي تعني العمل
عىل توفري تعليم وتأهيل افضل واالستثامر
يف االمة واملدرسة وتوفري العيش بكرامة
من العمل ،وفتح حوار وطني شامل
موسع وجامع مع جميع الالعبني عىل
كل املستويات ،خصوصا مع املسؤولني
املحليني (رؤساء البلديات) ،مجددا العزم

انتفاضة شعبية مفاجئة ومقلقة تهدد الرئيس بالرتنح.

عىل االستمرار يف تحويل اي تحديث
فرنسا ،واالستمرار يف خططه لذلك.
تربز الصورة السياسية لفرنسا اليوم
انقساما افقيا عىل الشكل التايل :االكرثية
النيابية حزب الجمهورية اىل االمام،
والوسط الحزب الدميوقراطي ،واليمني
الكالسييك حزب الجمهوريني ،وارباب
العمل ،يصفقون للتدابري الرئاسية مع
بعض التحفظ لليمني حيال سبل توفري
التمويل ،وامتناع ماكرون عن تبني سياسة
خفض االنفاق الحكومي .اما اقىص اليمني
ممثال بالتجمع الوطني الذي ترتأسه
مارين لوبن وحزب انهيض فرنسا برئاسة
النائب نيكوال دوبان  -دينيان ،فانهام من
اشد منتقدي التدابري الحكومية.
يف املقابل ،عارض اليسار بجميع تالوينه
ومنها الحزبان االشرتايك والشيوعي وحركة
فرنسا املتمردة املصنفة يف اقىص اليسار
التدابري االخرية ،باعتبارها منقوصة وغري
كافية وتكتفي باعطاء الفتات للفئات
االكرث هشاشة ،بينام ال تطلب من اصحاب
الرثوات ان يساهموا يف املجهود الجديد .يف

السترات
الصفر

السرتات الصفر حركة شعبية مطلبية عفوية غري منظمة ،ال ترتبط
مبرجعية وسلطة نقابية او حزبية ،وهي بالتايل متفلتة من الضوابط
والقيود ويصعب ضبطها ومحاورتها ،يف انتظار ان تنظم نفسها ويصبح
لها قيادة ومرجعية.
هذه الحركة التي ولدت بعد فرض رضائب جديدة عىل املحروقات،
اضافة اىل فرض اجراءات جديدة عىل السائقني بينها وضع سرتات صفر
يف سياراتهم ،اوجدت جسام اجتامعيا غامضا وحركة شعبية مدهشة يف
قدرتها التنظيمية العفوية عن طريق االستخدام الفعال لوسائل التواصل
االجتامعي .صحيح ان املوظفني واصحاب املهن الحرة مييلون اكرث من
غريهم اىل هذه الحركة ،وان املناطق الريفية هي االكرث دعام لها من
املدن ،ولكن التعاطف معها يأيت من جهتي اليسار واليمني ،خصوصا اليمني
املتطرف بزعامة مارين لوبن .مثة استقطاب بشكل رئييس الفراد الطبقة
الوسطى الذين يتملكهم شعور قوي بعدم وجود عدالة اجتامعية .وبقدر
ما كان صعود هذه الحركة مفاجئا ورسيعا ،فانها معرضة للرتاجع والتفكك
بسبب طابعها العفوي وغري املنظم ،اذ بدات تظهر يف صفوفها عالمات
انقسام بني من يريد استمرار التظاهر بكل اشكاله العنيفة ،ومن ينبذ
اعامل العنف والتخريب ،ومن يريد الدخول يف حوار مع الحكومة.

اختصار ،يرى املعرتضون ان ما تقرر ال يوفر
العدالة الرضيبية وال العدالة االجتامعية،
وال يؤرش اىل تغيري حقيقي يف سياسات
الحكومة االقتصادية  -االجتامعية.

مشكلة الرئيس الفرنيس ان طموحاته اكرب
من قدراته .يريد ان يكون رجل اوروبا،
ومنافس الرئيس االمرييك دونالد ترامب،
واملؤثر يف العامل .يريد كذلك ان يغري
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ماكرون
يحلم بأن
يؤهل فرنسا
لدور اكرب يف
اوروبا.

دور الدولة الفرنسية .كان ماكرون
يحلم بأن يؤهل فرنسا لدور اكرب يف
اوروبا .وهو يعرف ان االدوار يف العامل
الحايل تحتاج اىل اقتصاد عرصي متحرر
من اثقال االفكار القدمية والتقدميات
التي متنع االقتصاد من النمو والتقدم
واملنافسة .يعرف ان عىل الفرنسيني تجرع
ادوية مرة اذا ارادوا اقتصادا قادرا عىل
التكيف املتواصل واجتذاب االستثامرات.
من هنا رشع يف اجراء بعض االصالحات.
لكن رسعان ما التصقت بالرئيس الشاب
صفة رئيس االغنياء .اخذوا عليه تركيز
القرار يف االليزيه وعدم اعطاء املساحة
الكافية للمؤسسات وللجهد الرضوري
القناع املواطن العادي .اتسعت الهوة
بني الرئيس والشارع وانهالت الحمالت
واالتهامات.
كان ماكرون يحلم بالدور االورويب
الكبري حني اطلت السرتات الصفر يف
الشوارع .وكالعادة اختلط غضب اصحاب

على الفرنسيني تج ّرع املر
اذا ارادوا اقتصادا قادرا
على اجتذاب االستثمارات
مشكلة الرئيس
الفرنسي ان طموحاته
اكبر من قدراته

املطالب مبامرسات اصحاب السوابق.
الناقمون عىل الحكومة ورضائبها ونهجها،
والناقمون عىل املرشوع االورويب نفسه
وتعليامت بروكسل ،واملتشددون من
اليمني واملتطرفون من اليسار.
حقيقة االمر ان الفرنسيني حائرون،
ويبدون عاجزين عن فهم ما حصل

للرئيس ،الشاب الطموح الذي قبض عىل
الرئاسة وهو تحت سن االربعني .وجاء
بربنامج اصالحي جذري يريد مبوجبه
احداث تغيريات عميقة يف املجتمع
الفرنيس .اراد ان ينقل فرنسا من عرص
اىل عرص .عرب فوق االحزاب التي داس
عليها .محا الفوارق السياسية التقليدية،
حني قدم نفسه خارج االحزاب .ال ميني
وال يسار .انه ماكرون االيت من غري ان
يخوض يوما غامر اي حملة انتخابية
اكانت محلية ام ترشيعية .ليس خلفه
حزب يدعمه وال تاريخ سياسيا يستند
اليه .وخالل  14شهرا ،كان االمر الناهي.
روج لنظرية السلطة العمودية ،حيث
القرارات تتخذ يف اعىل سلم الهرم وما
عىل من تحت سوى التنفيذ .واستفاد
من الغيبوبة التي رضبت االحزاب بعد
هزميتني ماحقتني (االنتخابات الرئاسية
والترشيعية) .لكن اليوم ،انقلبت االمور
رأسا عىل عقب.
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تقرير

شوقي عشقوتي

اإلنسحاب األميركي من سوريا:
ملاذا اآلن وبهذه الطريقة؟

اذا كان التدخل العسكري الرويس يف سوريا شكل نقطة تح ّول يف مسار الحرب ،فإن اإلنسحاب العسكري االمرييك منها يشكل نقطة
تح ّول يف مسار الحل والتسوية .الواليات املتحدة دخلت خلسة ،عىل طريقة التسلل اىل سوريا تحت ستار القضاء عىل "داعش"،
وانسحبت علنا ومرة واحدة قبل ان تنجز هدفها .ملاذا اتخذ الرئيس االمرييك يف  20كانون االول  2018قرار االنسحاب من سوريا يف
هذا التوقيت وبهذه الطريقة ،وقرر انسحابا كامال ورسيعا من دون التنسيق مع احد ،ومن دون ترتيبات وضامنات مسبقة
الرئيس االمرييك دونالد ترامب هو "رئيس
املفاجآت" :يفاجئ الجميع من حيث ال يتوقعون،
فجر
ويف توقيت ال يحتسبونه .يف بدايات العام ّ
مفاجأة االنسحاب االمرييك من طرف واحد من
االتفاق النووي االيراين ،ومن ثم مفاجأة تنفيذ
قرار نقل السفارة االمريكية اىل القدس .يف نهاية
العام فاجأ الجميع ،حلفاء وخصوما ،بقرار
االنسحاب من سوريا .املفاجأة مل تكن فقط
يف توقيت القرار وامنا يف شكله :انسحاب كامل
ورسيع من دون تنسيق مع الحلفاء والرشكاء يف
التحالف الدويل ضد "داعش" ،ومن دون ترتيبات
مسبقة او الحقة تضمن عدم حصول تداعيات
وانهيارات امنية يف "مناطق االنسحاب" ،حيث
احتفظت الواليات املتحدة بنحو الفي جندي
منترشين يف رشق نهر الفرات ،ومنبج شامل
رشق حلب ،ويف قاعدة التنف يف زاوية الحدود
السورية ـ العراقية ـ االردنية.

االكراد يشعرون أنهم طعنوا وخذلوا.

عنرص املفاجأة يف قرار االنسحاب املباغت من
سوريا يكمن اساسا يف انه جاء من خارج السياق
االمرييك يف هذه املرحلة ،وغري منسجم مع
التأكيدات واملواقف التي صدرت عن مسؤولني
امريكيني اكدوا عىل بقاء القوات االمريكية يف
سوريا واىل امد طويل ،وربطوا استمرار هذا
الوجود بتحقيق ثالثة اهداف هي:
 محاربة "داعش" ومنع ظهوره من جديد،وإلحاق الهزمية الكاملة به.

النظام السوري
املستفيد االقوى من
االنسحاب االميركي

 احتواء ايران وابقاء قواتها تحت املراقبة ،ومنعفتح "وتوسرتاد" تواصل بري بني سوريا والعراق.
وصل موقف واشنطن اىل حد ربط االنسحاب
االمرييك باالنسحاب االيراين من سوريا.
 تحقيق الحل السيايس لالزمة السورية ،فيكونالوجود العسكري عامال ضاغطا يف اتجاه الحل،
ويحفظ قدرة التأثري األمرييك يف مجريات هذا
الحل ومساره النهايئ.
اي من هذه االهداف مل يتحقق .مع ذلك مل
يجد ترامب حرجا يف اعالن قراره باالنسحاب
من سوريا ووضعه موضع التنفيذ الفوري
والعاجل .كان راغبا يف االنسحاب منذ سنة ،لكن
كبار مساعديه واملسؤولني يف البنتاغون اقنعوه
برضورة البقاء حتى ال يطلق يد روسيا يف سوريا،
وال يعطي ايران انتصارا مجانيا ،وال يع ّرض
الحلفاء االكراد للخطر ،خصوصا حتى ال يعاود
تنظيم "داعش" ظهوره ونشاطه ،ويتم التحقق
من نهايته .هذه املرة مل يحاول البنتاغون اقناع
ترامب بتجميد او تأجيل قرار االنسحاب من
سوريا ،لكن كانت استقالة وزير الدفاع جيمس
ماتيس كافية لتبيان حجم االعرتاض العاجز عن
التأثري يف موقف ترامب ،ومل تكن املعارضة يف
الكونغرس حادة ومل يرتفع اال صوت السيناتور
الجمهوري لينزي غراهام الذي كان له تعليق
مقتضب "بليغ" قال فيه ان اي قرار يتخذه
الرئيس بسحب القوات االمريكية من سوريا
سيكون خطأ ،وان االنسحاب يف هذا التوقيت
سيكون انتصارا كبريا لـ"داعش" وايران والرئيس
السوري بشار االسد وروسيا ،وسيؤدي اىل عواقب
مدمرة عىل املنطقة والعامل ،وسيزيد من صعوبة
االستعانة برشكاء يف املستقبل للتصدي لالسالم
الراديكايل ،وستعترب ايران وغريها من االطراف

االمريكيون حددوا ثالثة اهداف مل يحققوا ايا منها.

الرشيرين ذلك داللة عىل الضعف االمرييك من
الجهود الرامية الحتواء النفوذ االيراين.
يبدو ان التطورات امليدانية هي التي دفعت
ترامب اىل سحب رسيع للقوات االمريكية
من سوريا .هذه التطورات تتعلق بالبدء يف
استهداف القوات االمريكية عرب عمليات متفرقة،
كان آخرها وأشدها وقعا تلك التي حصلت يف
مدينة الرقة .لكن التطور االهم ،الذي يشكل
الدافع املبارش اىل هذا القرار ،يتعلق بقرار
تركيا القيام بعملية عسكرية واسعة يف رشق
الفرات تستهدف مواقع "وحدات حامية
الشعب" الكردية ،وهذه العملية اشعلت
جدال يف اجتامعات البيت االبيض والبنتاغون
ومجلس االمن القومي ،حيث اشار ترامب
اىل ان هجامت تركيا تشكل تهديدا للقوات
االمريكية يف سوريا ،وان احتامالت تع ّرض القوات
االمريكية ألي رضبات او سقوط قتىل وجرحى
يف تلك الهجامت سيؤدي اىل عمليات امريكية
ضد القوات الرتكية ،وبالتايل مواجهة عسكرية
بني البلدين.
تضيف املعلومات ان التوصيات التي قدمها
البنتاغون هي انسحاب تدريجي للقوات
االمريكية ،لكن ترامب ّ
فضل سحب جميع
القوات يف ارسع وقت ممكن .والقرار اعلنه بعد
مكاملة مع الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان
الذي اشار اىل خطط تركيا لشن هجوم ضد
الوحدات الكردية يف سوريا والعراق ،وهي

الوحدات التي تقوم القوات االمريكية بتدريبها
يف سوريا ملكافحة "داعش".
ايا تكن اسباب القرار االمرييك ،فإن النتائج
والتداعيات املرتتبة عليه هي االهم واليها
تتجه االنظار .هذا التطور مثل تطورات
مامثلة (التدخل العسكري الرويس ـ التدخل
العسكري الرتيك) ُيعد نقطة تح ّول يف مجرى
االزمة السورية التي باتت محصورة ميدانيا يف
منطقتي الشامل والرشق ،ويفيض اىل النتائج
واملتغيات التالية:
ّ
 -1الطرف املعني مبارشة باالنسحاب االمرييك
والخارس االول فيه هم اكراد سوريا الذين
يشعرون انهم تلقوا طعنة ،وان الحليف االمرييك
خدعهم او خذلهم وتخىل عنهم تاركا لهم ان
يتدبروا امورهم ومصريهم بيدهم .تحققت
تحذيرات ونصائح السفري االمرييك السابق يف
دمشق روبرت فورد الذي كان حذر االكراد من
الرهان عىل الوجود العسكري االمرييك ،متوقعا
ان يدير االمريكيون ظهرهم لالكراد عاجال أم
آجال .اما النصيحة ،فكانت يف دعوة االكراد اىل
فتح خطوط حوار وتفاهم مع دمشق.
 -2تركيا تبدو املستفيدة املبارشة واالوىل من
هذا االنسحاب الذي يفتح لها باب الدخول اىل
رشق الفرات ،عىل ان يكون التطور االرسع يف
االنسحاب الكردي من منبج بالتزامن مع تفكيك
كل نقاط املراقبة االمريكية عىل حدود سوريا.
هذا التطور عىل ارض سوريا سيكون له اثر

ايجايب عىل منحى العالقات االمريكية ـ الرتكية،
ويرسع يف عملية اعادة بناء الثقة فيها ،وضمن
ّ
برنامج اكرب لتطوير العالقات يشمل اقرار بيع
منظومة "باتريوت" االمريكية بقيمة  3,5مليارات
دوالر اىل انقرة ،واقرار صفقة مقاتالت "اف ـ "15
االمريكية للجيش الرتيك ،وبحث تسليم املعارض
الرتيك فتح الله غولن بعدما سلمت تركيا يف وقت
سابق القس األمرييك اندرو برانسون.
 -3توسيع مساحة التفاهم والتناغم مع روسيا
داخل سوريا وخارجها .هذا االنسحاب رحبت
به روسيا واعتربته عامال مساعدا ومسهال يف
التسوية السياسية ،اذا انه يطلق يدها ويعطيها
تفويضا غري معلن ويزيل سببا من اسباب التوتر
بني واشنطن وموسكو التي كانت رفعت درجة
حملتها عىل الوجود االمرييك يف سوريا يف اآلونة
االخرية واعتربته عامل توتري وتعقيد للوضع
والحل.
 -4دفع ايران اىل مراجعة عاجلة للموقف
يف ضوء هذا التطور الذي يعلن انسحاب
الالعب األمرييك يف مقابل سيطرة اكرب لالعبني
الرتيك والرويس اللذين يسود بينهام التفاهم
والتناغم .صحيح ان االنسحاب االمرييك يعد
انتصارا ومكسبا اليران التي ُفتح امامها باب
الحدود العراقية ـ السورية عىل مرصاعيه ،ومل
تعد مقيدة بقاعدة التنف وال بضغوط سياسية
تربط االنسحاب االمرييك بااليراين .لكن الصحيح
ايضا ان ايران يساورها قلق غري معلن بازاء
هذه الخطوة االمريكية التي تفتح ،ولو بعد
حني ،مسألة سحب او انسحاب القوات االيرانية
وامليليشيات التابعة لها من سوريا ،ويف سياق
خطة التسوية الشاملة التي ال تبقي اال القوات
الروسية ويف قواعد عسكرية محددة تكتسب
رشعية ومتتد اىل ما قبل الحرب.
 -5اخالء االمريكيني منطقة رشق الفرات يطلق
مرحلة من السباق املحموم مللء الفراغ االمني
والعسكري يف هذه املنطقة بني ثالثة العبني
خارجيني :روسيا وتركيا وايران والعبني محليني:
االكراد الذين يشكلون الحلقة االضعف ،والنظام
السوري الذي يشكل الحلقة االقوى واملستفيد
االرجح من هذه التطورات املتجهة يف نهاية
املطاف اىل تسليمه املناطق الكردية الدارتها
وحاميتها ،مع مراعاة الهواجس االمنية الرتكية
واملطالب السياسية الكردية.
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تقرير

خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

آمال ومخاوف ما بين مراكش ونيويورك

والدة متعثرة ألول ميثاق عاملي للمهاجرين

شهدت مدينة مراكش املغربية يف كانون االول  2018املحاولة االوىل لصياغة اتفاق عاملي لتنظيم الهجرة .وعىل الرغم من
قصص معاناة املاليني حول العامل منذ ارتسمت حدود الدول ،فان الوثيقة املوقعة بعد طول انتظار ليست ملزمة ،وولدت يف
ظل انقسام كبري حولها ،وشكوك قد تجعلها مجرد بارقة امل خافتة ال اكرث
بعد التصويت عىل وثيقة مراكش يف 11
كانون االول  ،2018صادقت الجمعية
العمومية لالمم املتحدة رسميا يف  19من
الشهر نفسه بغالبية كبرية عىل "امليثاق
العاملي للهجرة".
بينام نالت الوثيقة تأييد  164دولة يف
مراكش ،حصلت عىل مصادقة  152دولة
يف نيويورك .اعرتضت كام كان متوقعا،
الواليات املتحدة واىل جانبها املجر
وتشيكيا وبولندا ،باالضافة اىل ارسائيل،
فيام امتنعت  12دولة عن التصويت.
وعكست املواقف من وثيقة مراكش،
بطبيعة الحال ،سياسات االحزاب الحاكمة
يف دولها .هناك دول انسحبت بالكامل
من املفاوضات ،وهناك دول اعرتضت عىل
الوثيقة  .تفكك ايضا االئتالف الحاكم يف
بلجيكا بسبب الخالف حولها ،واعالن رئيس
وزراء بلجيكا شارل ميشال ( 18كانون
االول  )2018استقالة حكومته (وسط
ميني) بعد تسعة ايام من استقالة وزراء
قوميني فالمنك يعارضون تأييد بلجيكا
ميثاق الهجرة فيام تشهد البالد تجمعات
احتجاج معارضة للهجرة واملهاجرين.
عىل مستوى العامل ،هناك معارضون اعتربوا
ان الوثيقة متس سيادة دولهم وقراراتهم
الداخلية وترشع االبواب عىل مرصاعيها
لتدفق جحافل املهاجرين .وهناك
معرتضون ،من بينهم منظامت حقوقية،
قالوا ان نص الوثيقة ليس عادال مبا يكفي،
ومبهام بدرجة ال توفر الحامية الالزمة
للمهاجرين .بني هذا وذاك ،حاول االمني
العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييش ان
يوازن املعادلة الصعبة.
قال غوترييش ان "الهجرة ستظل دامئا

موجودة ،ويجب ان يتم تدبريها عىل نحو
افضل .انه ملصدر عار لنا جميعا ان يلقى
 60الف مهاجر حتفهم يف رحالت خطرية
خاضوها سعيا اىل الهجرة منذ العام
."2000
واكد ان الوثيقة "خريطة طريق ملنع
املعاناة والفوىض" ،محاوال تبديد التقديرات
القائلة بانها متس سيادة الدول بالقول انها
اوهام ،ومعتربا ان الوثيقة تعتمد عىل
التعاون الدويل وتنظيم الهجرة ،القائم
عىل اساس مبدأ سيادة الدولة.
املعادلة صعبة السباب كثرية ،اىل جانب
التعقيدات السياسية داخل كل دولة،
باالضافة اىل الرقم الكبري للمهاجرين حول
العامل ،اذ تقدرهم االمم املتحدة بنحو
 258مليون انسان ،اي انهم ميثلون %3,4
من مجموع سكان العامل ،وتبلغ حصيلة
تحويالتهم املالية حواىل  450مليار دوالر.
اما بالنسبة اىل الالجئني ،فان تقديرات
مفوضية االمم املتحدة لالجئني تقدرهم
بنحو  24مليون الجئ حول العامل.
وكانت فكرة الوثيقة بدأت بالظهور يف
العام  ،2016عندما كانت قضية الالجئني
تتفاقم اىل مستويات غري معهودة ،سواء
من سوريا او من سواحل افريقيا نحو
اوروبا.
يف ذلك الوقت ،صدر ما عرف باسم اعالن
نيويورك الذي ينادي بالتعاون لتقاسم
اعباء الالجئني ،ووافقت عليه  176دولة
تحت شعار "اعباء متوازنة وتقاسم
املسؤولية" ومن اجل تحقيق اربعة
اهداف اساسية هي تخفيف العبء عن
الدول التي استقبلت اعدادا كبرية من
الالجئني مثل لبنان وتركيا واالردن ،وتعزيز

الدعم املادي واالنساين لالجئني ،واعادة
توطني لالجئني الذين يحتاجون اىل رعاية
طبية ملحة ،واخريا خلق الظروف املالمئة
يف الدول االصلية لالجئني مبا يتيح عودتهم
بامان.
ثم جاء مؤمتر مراكش تتويجا لـ 18شهرا
من املفاوضات بني الدول ،وذلك يف حضور
املستشارة االملانية انغيال مريكل التي
عانت بالدها االمرين من ازمة الالجئني ،يف
وقت تتصاعد فيه موجة االحزاب اليمينية
املعادية بشكل عام للمهاجرين يف اوروبا،
باالضافة اىل الواليات املتحدة نفسها
واوسرتاليا ،خصوصا بني القوى التي تنادي
باغالق الحدود يف وجه الالجئني.
ويف ظل هذه الهواجس املتعددة
الخلفيات ،مل يكن من املمكن ابرام
اتفاق ملزم للدول ،وامنا كانت القاعدة
االساسية التي روجت االمم املتحدة عىل
اساسها موقفها من الوثيقة ،هو التعاون
بني الحكومات والدول لتنظيم الهجرة ،اي
قوننتها ،وتفعيل ادارة الحدود ،والحد من
عبور الحدود بطريقة غري قانونية.
مبعنى آخر ،فان مؤمتر مراكش استند اىل
فكرة ان اتفاق جنيف الخاص بالالجئني
الذي اعتمد عامليا يف العام  ،1951يعاين
من ثغرة اساسية .وصحيح ان هذا االتفاق
ينص عىل حق اللجوء لالشخاص الذين
يفرون من بالدهم بسبب الحروب او
االضطهاد ،ونيل حقوقه االساسية للحياة
يف بلد اللجوء ،اال انه ال يضع معايري
محددة وواضحة لكيفية تعاون الدول يف
ما بينها لتنظيم مساعدة الالجئني.
وألن ال بند ملزما يف وثيقة مراكش ،حتى
ال تشعر اي دولة بحساسية املساس

من مؤمتر مراكش للهجرة.

بسيادتها ،فان تطبيق نصوصها تعتمد
عىل تعاون الدول مع االخذ يف االعتبار
االتفاقات والتفاهامت الدولية يف هذا
الخصوص.
لكن البند االكرث اغراء رمبا بالنسبة اىل
بعض الدول ،قد يتمثل يف النص الذي

يدعو اىل "الحد من العوامل السلبية
التي متنع املواطنني من العيش الكريم يف
بلدانهم االصلية".
مبعنى اخر ،تهيئة الظروف املالمئة بشكل
اكرب يف الدول التي تخرج منها االعداد
االكرب من املهاجرين ،سواء بسبب الحروب

اهم بنود امليثاق
• الحد من العوامل السلبية التي متنع املواطنني من العيش الكريم يف بلدانهم االصلية.
• تخفيف املخاطر التي يواجهها املهاجرون يف طريقهم اىل بلدان الهجرة ،من خالل احرتام
حقوقهم االنسانية وتوفري الرعاية الالزمة لهم.
• االحاطة باملجتمعات والدول ،وادراك التحوالت الدميغرافية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية
وتأثرياتها عىل تفاقم الهجرة.
• تهيئة الظروف التي متكن جميع املهاجرين من اثراء املجتمعات من خالل قدراتهم
البرشية واالقتصادية واالجتامعية ،ودمجهم لدفع التنمية عىل املستويات املحلية والوطنية
واالقليمية والعاملية.
• مواجهة التضليل ونبذ خطاب العنف والكراهية يف ما يتعلق بالهجرة.
• منع االعتقاالت العشوائية يف صفوف املهاجرين ،وعدم اللجوء اىل ايقافهم سوى كخيار اخري.

او االضطهاد والقمع او بسبب الفقر
والحرمان.
لكن يف املقابل ،هناك بند اخر قد يثري
ريبة العديد من الدول ،اذ تشري الوثيقة
يف احد نصوصها اىل رضورة خلق الظروف
التي متكن جميع املهاجرين من اثراء
املجتمعات من خالل قدراتهم البرشية
واالقتصادية واالجتامعية ،ودمجهم لدفع
التنمية عىل املستويات املحلية والوطنية
واالقليمية والعاملية.
ويعني هذا البند يف ما يعنيه ان بعض
الدول التي استقبلت املهاجرين ،عليها
العمل من اجل "دمج" املهاجرين ،وهي
فكرة تعني بالنسبة اىل كثريين "التوطني".
ويتضمن نص مراكش غري امللزم والواقع
يف  25صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع
عن حقوق االنسان واالطفال واالعرتاف
بالسيادة الوطنية للدول ،ويقرتح اجراءات
ملساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة
من قبيل تبادل املعلومات والخربات
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اشتىك منتقدون من ان وثيقة مراكش ،من
شأنها ان تفتح االبواب امام موجات هجرة
من الصعب السيطرة عليها .اما املانيا،
فقد رأت يف الوثيقة محاولة اممية الطابع
ملواجهة خطر الهجرات غري املرشوعة،
وجرائم االتجار بالبرش.
وراقب الجميع موقف الواليات املتحدة
التي انسحبت من املفاوضات التي سبقت
مؤمتر مراكش برعاية االمم املتحدة،
ثم حاولت بحسب ديبلوماسيني التأثري
عىل قرارات دول اخرى قبل التصويت
يف الجمعية العمومية لالمم املتحدة.
سبق لواشنطن ان اعلنت رفض اي شكل
من اشكال الحوكمة العاملية ،مشددة
خصوصا عىل ان امليثاق "ال ينسجم مع
القانون االمرييك وسياسة الشعب االمرييك
ومصالحه".

ايدت الوثيقة  164دولة
في مراكش ،و 152دولة
في نيويورك
الواليات املتحدة ابرز
املعارضني
غوتيريش :الهجرة
دائما موجودة ويجب ان
يتم تدبيرها
عن املوقع االلكرتوين لالمم املتحدة.

ودمج املهاجرين ،كام ينص عىل منع
االعتقاالت العشوائية يف صفوفهم وعدم
اللجوء اىل ايقافهم اال اذا كان خيارا اخريا.
وهذه النقطة االخرية اثارت حنق الواليات
املتحدة تحديدا التي سجل انها احتجزت

نحو  25الف شخص خالل االسابيع
املاضية من املهاجرين الذين حاولوا عبور
حدودها.
هكذا تضاربت املواقف من الوثيقة.
منظمة العفو الدولية عىل سبيل املثال،

اعتربت ان من املؤسف ان يكون "تطبيق
امليثاق رهني حسن نيات الدول التي
تدعمه طاملا انه غري ملزم" .اخرون اعتربوا
ان الوثيقة ال تضمن حصول املهاجرين
عىل الخدمات االنسانية االساسية ،بينام

من موقف لبنان
مام اعلنه وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيف االعامل
جربان باسيل يف كلمة لبنان يف مؤمتر مراكش:
• الهجرة اذا احسنا ادارتها تؤدي اىل تنوع حضاري ،وتكون
مصدر غنى وسالم لبلداننا ،واذا اسأنا التحكم بها وتركناها من
دون ضوابط تؤدي اىل فوىض حضارية وتكون مصدر تصادم
وقتتال لشعوبنا.
• الهجرة خيار ،اما اللجوء فقرسي ،وقبول الهجرة حق سيادي
للدول املضيفة .اما اللجوء فمفروض عليها .الهجرة طموح اما
اللجوء فيأس .الهجرة بحث عن ارض االحالم ،اما اللجوء فبحث عن
االمان .الهجرة تنوع ،اما اللجوء فمس بالتنوع .الهجرة ساهمت
يف عظمة الدول ،اما اللجوء فساهم يف تخريبها وانحطاطها.
• رضورة عدم الخلط بني حقوق االنسان مهام كان ،وبني سيادة
الدولة ومصلحة شعوبها مهام كلفت .الالجىء له حقوقه االنسانية
من دون ان تعطيه هذه الصفة حقوقاً عىل الدول او مس سيادتها.

• لبنان اكد عىل رضورة التمييز بني االتفاق الخاص بالهجرة
املنظمة واالتفاق الخاص بالالجئني ،الختالف طبيعة االتفاقني
واطرهام القانونية ،كذلك موقفنا املشدد عىل الطابع غري االلزامي
لهذه الوثيقة ،واحرتامها سيادة الدولة وخصوصياتها يف تحديد
سياساتها الوطنية واولوياتها املتعلقة بالهجرة.
• لبنان بانسانيته استقبل الهاربني من عصابات الهاجانا يف فلسطني
ومجموعات االرهاب يف سوريا وتحمل االعباء والخسائر منفردا،
وهو يستحق ان يقف الجميع احرتاما له ،ال ان يحاول الكثريون
أن يوقفوا سيول الالجئني داخل ارضهم يف انتظار حل سيايس،
فيدفع لبنان وحيدا مثن الحرب ومثن الحل.
• انا هنا الناشدكم بأن الحل الوحيد للنزوح الجامعي هو يف
العودة االمنة والكرمية واملستدامة واملمرحلة للنازحني السوريني
اىل بالدهم ،وكل حل آخر سوف يبقي الخنجر يف قلب لبنان
والسكني عىل اعناقكم.

انفوغراف من موقع االمم املتحدة.

وذكر بيان صادر عن البعثة الديبلوماسية
االمريكية لدى االمم املتحدة ان "القرارات
حول امن الحدود يف شأن من يتم السامح
له باالقامة قانونا او الحصول عىل الجنسية،
هي من بني القرارات السيادية االكرث اهمية
التي ميكن ان تتخذها دولة ما".
وكانت مفاوضات االمم املتحدة التي
اختتمت يف  13متوز  ،2018شهدت تأييد
اكرث من  170دولة ،لكن مع بدء مسار
مؤمتر مراكش انسحبت دول كانت من
املوافقني هي ،النمسا واوسرتاليا وتشييل
وتشيكيا وجمهورية الدومينكان واملجر
وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا ،يف حني قررت
سبع دول اخرى التمهل الجراء املزيد من
املشاورات يف حكوماتها ،وهي بلجيكا
وبلغاريا واستونيا وايطاليا وسلوفينيا
وسويرسا باالضافة اىل ارسائيل.

االمم املتحدة
عن الهجرة
منذ االزمنة االوىل والبرشية يف
حالة تحرك وتنقل .بعض الناس
ينتقلون بحثا عن العمل او
السباب اقتصادية ،ومنهم من
يهاجر لالنضامم تىل افراد عائلته
او سعيا اىل تحصيل اكادميي .بينام
يتنقل اخرون هربا من الرصاع او
االضطهاد او االرهاب او انتهاكات
حقوق االنسان ،وبعضهم يهاجر
بسبب اثار تغري املناخ والعوامل
الطبيعية والبيئية االخرى.
تفوق اعداد من يعيشون يف
بلدان غري التي ولدوا فيها اليوم
اي احصائيات مضت .يف عام
 ،2017بلغ عدد املهاجرين 258
مليون شخص ،مقارنة بنحو 173
مليونا يف عام  .2000ويعتقد ان
نسبة املهاجرين من سكان العامل
اعىل بقليل من تلك املسجلة عىل
مدى العقود املاضية ،اي ما يزيد
عن  %3.4يف عام  ،2017مقارنة
مع  %2.8يف عام  2000و%2.3
يف عام .1980
ويهاجر العديد اىل بالد خارج
نطاق االختيار ،وغاليبتهم يهاجر
بسبب الرضورة .هناك ما يقرب
من  68مليون مرشد قرسي ،مبا يف
ذلك اكرث من  25مليون الجئ و3
ماليني طالب لجوء واكرث من 40
مليون مرشد داخليا.
وشكلت املهاجرات  %48من هذا
التعداد .ويقدر عدد االطفال
بنحو  36.1مليون طفل مهاجر،
و 4.4مليون طالب دويل ،و150.3
مليون عامل .ويقيم  %31من
املهاجرين يف قارة آسيا و%30
يف اوروبا ،و %26يف االمريكيتني،
و %10يف افريقيا ،و %3يف
البلدان الجزرية.
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قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

تعزّز اإلستقرار والعدالة وتصون الكرامة اإلنسانية

فعليا من جميع السلطات واملؤسسات
الرسمية ،وكذلك من املواطنني وكل قوى
املجتمع املدين وسواهم.

األمن العام يط ّبق ثقافة السالم ويجهد لتعميمها

االمن العام يط ّبق

يعنى افراد الضابطة العدلية قانونا مبكافحة الجرائم واالسباب االجتامعية والسياسية واالقتصادية التي تدفع االنسان نحو الجنوح
اىل ارتكابها ،واىل التطرف والثورة ،وهو ما يعرف بثقافة السالم .وذلك يعترب قانونا مسؤولية شاملة تقع عىل عاتق كل فئات
املجتمع عموما ،وحكومات ورؤساء الدول خصوصا .من هذا املنطلق ،يط ّبق االمن العام ثقافة السالم ويجهد لتعميمها
تؤكد الوقائع التاريخية والحارضة ،كام
الدراسات االجتامعية واالقتصادية واالمنية
والنفسية ،ان كل شخص او مجتمع يعيش
ضمن اجواء ال تسود فيها العدالة ،او
يف حالة من الفقر والحرمان الشديدين،
او يعاين الظلم االجتامعي او االقتصادي
او السيايس ،يصبح عرضة للجنوح نحو
ارتكاب الجرائم والتطرف والتجاوب
برسعة مع اي دعوة اىل الثورة او الحرب.
ما يعني ان االستقرار االمني واالجتامعي،
او اي استقرار ،ال يتحقق يف العمق بشكل
محصن اال اذا سادت املجتمع ثقافة السالم
التي لها اسس قانونية ،ثقافية ،سياسية،
اقتصادية ،واجتامعية شاملة.
ما هو مفهوم ثقافة السالم؟ ما هي ركائزها
واهدافها؟ ما موقف الدستور والقوانني
اللبنانية منها؟ اي دور تقوم به املديرية
العامة لالمن العام بهدف تعزيزها ضمن
اقسامها وبني افرادها ،كام وطنيا واقليميا
ودوليا؟

التعريف

السالم يف اللغة العربية من مصدر سلم
الذي يعني وجود حالة من االستقرار
والصلح والوئام واالحرتام املتبادل ،بعيدا
من اي نزاع او عداوة او اضطراب يف
العالقة بني شخصني او اكرث ،او ضمن
املنزل او املجتمع او الدولة ،او بني
مجتمعات ودول .هو ال يتوقف عند
حدود الحالة االمنية او العسكرية
فقط ،بل ميتد ليشمل تحقيق االستقرار
االجتامعي واالقتصادي والسيايس ،وحتى
النفيس يف املجتمع .اي انه مثابة ثقافة

تشمل كل جوانب الحياة االنسانية من
دون استثناء.
يف هذا السياق ،وعىل الرغم من عدم
وجود تعريف تقني محدد لثقافة السالم
يف العامل ،اال ان هناك اجامعا عىل ان
اي تعريف يهدف اىل تحقيق كل تلك
العناوين مجتمعة يعد تعريفا صحيحا
لها .هذا املفهوم الشامل واملتكامل
اكدت عليه منظمة االمم املتحدة يف
العديد من املواثيق الصادرة عنها ،ومن
ابرزها اعالن ثقافة السالم الذي اصدرته
جمعيتها العمومية يف العام  1999ويعترب
مرشدا عاما للحكومات واملنظامت الدولية
واملجتمع الدويل يف هذا االطار.
ما تجدر االشارة اليه هو ان الربط بني
كلمتي الثقافة والسالم تم الول مرة
عامليا يف اجتامع االونيسكو الذي حصل
يف ساحل العاج عام  ،1989ثم تطور
ليصبح برنامجا متكامال عام  .1992ثم تم
ضمه اىل اسرتاتيجيا االونيسكو للسنوات
من  1996اىل  2001والتي انبثق منها
برنامج تعاوين بني الدول ىف مجاالت
التعليم والثقافة .وهو يهدف اىل نبذ
العنف ،ونرش مفاهيم التعايش السلمي،
واحرتام حقوق االخرين وحرياتهم
وتراثهم تحت شعار التعليم من اجل
السالم .يف  19كانون االول  2016صادق
اجتامع الجمعية العمومية لالمم املتحدة
بغالبية دولها االعضاء عىل اعالن الحق
يف السالم.
يف االستنتاج حق االنسان يف السالم ،بكل
انواعه كثقافة شاملة متكاملة ،يعد من
الحقوق املكتسبة له من دون اي منة

من احد .عىل جميع الدول واملجتمعات
احرتام هذا الحق ،وتطبيق مبادئ ثقافة
السالم.

الركائز واالهداف

من مجمل الترشيعات املحلية واملواثيق
الدولية التي تطرقت اىل مفهوم ثقافة
السالم يف العامل ،نستنج ان تلك الثقافة
تقوم عىل ركائز عدة ،كام تهدف اىل
تحقيق جملة اهداف محددة ،ميكن
اختصارها كااليت:
اوال :العمل عىل تحقيق العدالة واملساواة
يف كل املجاالت بني جميع املواطنني.
ثانيا :سعي الدول والحكومات اىل تأمني
الغذاء واملاء وفرص العمل للمواطنني،
بشكل يحرتم املساواة يف ما بينهم ،ويضمن
لهم حياة كرمية.
ثالثا :تعميم ثقافة تربية االجيال الصاعدة
عىل مبادئ حقوق االنسان ،والسالم،
واالميان ،واملحبة ،وقبول االخرين ،وادخال
تلك املبادئ والقيم يف صلب برامج التعليم
وتكثيف نرشها عرب وسائل االعالم ووسائل
التواصل االجتامعي.
رابعا :العمل عىل وقف االقتتال بكل وجوهه
بني اي اطراف متنازعني ،ومساعدتهم عىل
بدء الحوار يف ما بينهم ،وتعميم ثقافة حل
الخالفات عرب الوسائل القانونية السيام
عرب الوسائل الودية كالوساطة ،التفاوض،
املساعي الحميدة وغريها.

لبنانيا

مبراجعة مقدمة ومواد الدستور اللبناين
الصادر عام  1926وتعديالته ،نجد انه

االمن العام يط ّبق املساواة يف التطويع والخدمات.

يكرس الزامية معظم املبادئ العاملية
التي تشكل ركائز اساسية لثقافة السالم.
عىل سبيل املثال نجد ان الفقرة (ج)
من مقدمته نصت عىل وجوب تأمني
"العدالة االجتامعية واملساواة يف الحقوق
والواجبات بني جميع املواطنني من دون
متايز او تفضيل" ،والفقرة (ز) عىل "ان
االمناء املتوازن للمناطق ثقافيا واجتامعيا
واقتصاديا ركن اسايس من اركان وحدة
الدولة واستقرار النظام" .كام ان املادة ()7
نصت عىل ان "كل اللبنانيني سواء لدى
القانون ،وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق
املدنية والسياسية ،ويتحملون الفرائض
والواجبات العامة دومنا فرق بينهم".
اضافة اىل نصوص اخرى يتضمنها الدستور
تكرس مبادئ العدالة االجتامعية واالمناء
املتوازن واملساواة يف الحقوق والواجبات.
من جهة اخرى ،نجد ايضا ان العديد من
القوانني اللبنانية تبيح وتشجع اعتامد
وسائل حل النزاعات بالطرق الودية،
كالوساطة ،املساعي الحميدة ،التفاوض
وغريها .ناهيك بأن لبنان وقع عىل معظم

شعبة التعاون العسكري
املدني تعنى باالنماء ونشر
ثقافة السالم

االتفاقات الدولية الصادرة عن منظمة
االمم املتحدة يف هذا املجال .بالتايل واجب
عليه تطبيقها .تجدر االشارة اىل ان مجلس
النواب اقر اخريا يف  10ترشين االول 2018
قانون الوساطة القضائية يف لبنان الذي
يعمل به بعد مرور ستة اشهر عىل تاريخ
نرشه يف الجريدة الرسمية ،علام انه تم
نرشه يف الجريدة الرسمية يف  18ترشين
االول  ،2018ما يعني انه يصبح ساري
املفعول اعتبارا من  19نيسان .2019
يف االستنتاج ،الدستور اللبناين والقوانني
اللبنانية تنص عىل كل الركائز االساسية
لثقافة السالم ،وامنا تبقى العربة يف تطبيقها

استنادا اىل تلك النصوص الدستورية
والقانونية اللبنانية واالتفاقات الدولية
التي صادقت عليها الدولة اللبنانية،
قامت املديرية العامة لالمن العام وال
تزال السيام منذ اطالق مديرها العام اللواء
عباس ابراهيم خطة تطويرها وتحديثها
عقب تسلمه سدة املسؤولية فيها ،بكل
ما يف وسعها لوضع ركائز ثقافة السالم،
كالعدالة واملساواة ،واالمناء املتوازن ،وحل
النزاعات بالطرق الودية وغريها ،موضع
التطبيق الفعيل ضمن حدود صالحياتها
ومهامتها القانونية .من ابرز ما تحقق يف
هذا املجال حتى اليوم ،سواء عىل الصعيد
الداخيل ضمن املديرية ام يف عالقاتها مع
املجتمعني املحيل والدول ،نذكر عىل سبيل
املثال ال الحرص:
• مساواة يف التطويع :تشري االرقام اىل
انه منذ بدء تنفيذ خطة تحديث االمن
العام حتى اليوم ،بفعل دورات التطويع
املتالحقة ،زاد عدد الضباط االناث مبعدل
خمسة اضعاف عام كان عليه سابقا .اما
نسبة الرتباء االناث فزادت يف حدود ثالثة
اضعاف .كام ان كل الوظائف اصبحت
متاحة للمرأة ،اسوة بالرجل ،من دون اي
استثناء.
• امناء وثقافة :يف  29كانون االول 2017
تم استحداث شعبة التعاون العسكري
املدين ضمن املديرية العامة لالمن العام.
من ابرز مهامتها التواصل مع الفعاليات
املحلية يف كل املناطق اللبنانية ،وتحديد
املشاريع االمنائية امللحة فيها لتقوم
بعدها املديرية بتنفيذها وفق االولوية
عرب التعاون مع مختلف الجهات الداعمة
محليا ودوليا ومن خالل قدراتها الذاتية
املتوافرة .كل ذلك بهدف امناء جميع
املحافظات اللبنانية عىل قدم املساواة
يف ما بينها .كام تعنى الشعبة ايضا
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بانجاز ودعم كل النشاطات االجتامعية
التي تعزز التنشئة السليمة ،والتضامن
االجتامعي ،والقيم االخالقية والدينية
والوطنية ،كالنشاطات الرياضية والرتفيهية
االجتامعية الهادفة انسانيا ،السيام وعىل
وجه الخصوص تعميم مبادئ ثقافة
السالم عرب محارضات يلقيها ضباط من
االمن العام وناشطون يف املجتمع املدين
يف املدارس والجامعات والنوادي ،يف كل
املناطق اللبنانية.
• حقوق االنسان :يف ترشين االول 2016
تم استحداث دائرة حقوق االنسان
واملنظامت والهجرة يف املديرية العامة
لالمن العام .وهي تعنى مبعالجة كل انواع
ملفات حقوق االنسان ومتابعتها ،كالهجرة
غري الرشعية واللجوء ،مكافحة االتجار
بالبرش ،عاملة االطفال غري القانونية،
التعامل مع التقارير الدولية الخاصة
بحقوق االنسان وسواها من امللفات.
وذلك بشكل مبارش او من خالل التنسيق
مع املنظامت والهيئات والجمعيات املحلية
والدولية ،ومع املؤسسات الرسمية املعنية.
وقد بينت االحصاءات ان الدائرة تستقبل
وتتابع وتعالج ما يرتاوح بني  1100اىل
 1500حالة انسانية تتصل بعملها شهريا.
تجدر االشارة اىل ان يف امكان اي منظمة
او هيئة او جمعية تعنى باي مجال من
مجاالت حقوق االنسان ان تتواصل
معها عىل الرقم 01.424638للتعاون
والتنسيق .املديرية تضع كل امكاناتها يف
خدمة القضايا االنسانية ،والقضايا التي
تعزز ثقافة السالم يف املجتمع ،ضمن
حدود مهامتها وصالحياتها القانونية.
• مساواة يف الخدمات :قبل اطالق خطة
تحديث املديرية ،كان عدد من االقضية
اللبنانية يفتقر اىل وجود مراكز لالمن العام،
ما كان يكبد ابناءها واملقيمني فيها مشقة
ومسافة االنتقال اىل اقضية اخرى النجاز
معامالتهم .لذا ،بهدف تحقيق املساواة يف
الوصول اىل الخدمات بني جميع املواطنني،
استحدثت املديرية عرشات املراكز يف كل
االقضية اللبنانية ،بخاصة تلك التي ليس
فيها اساسا .من ابرز املناطق التي تم
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من خالل االمم املتحدة حصل اول ربط بني كلمتي الثقافة والسالم عام .1989

انجازات اللواء ابراهيم
تعكس اعتناقه ثقافة
السالم
االمن العام استحدث
دائرة خاصة بحقوق
االنسان

استحداث مراكز فيها ،نذكر عىل سبيل
املثال ال الحرص :دير االحمر ،بينو ،حامنا،
الزهراين ،جديدة املنت ،الضنية ،السوديكو
 بريوت ،قرطبا ،الطيبة ،برج حمود،الغبريي ،اللبوة ،ريفون ،مشغرة ،بعلبك،
الدامور ،امللعب البلدي  -بريوت ،حارة
صخر ،املنية ،بوارج ...كام بدأ العمل منذ
اشهر عدة عىل تجهيز كل مراكز املديرية
تدريجا باالت الكرتونية يقتطع منها كل
مواطن رقام تسلسليا فور دخوله املركز،
ومن ثم ينجز معاملته بحسب دور رقمه،
مبا يضمن املساواة يف انجاز املعامالت

كل بحسب اسبقية دخوله اىل املركز.
استطرادا ،نشري اىل ان املديرية كانت من
بني اوىل املؤسسات الرسمية يف لبنان التي
بدأت انجاز معامالت املواطنني عرب شبكة
االنرتنت .اطلقت يف ايار عام  2014مرشوع
الخدمات االلكرتونية ( )E-Servicesالذي
يتيح للمواطنني اللبنانيني واالجانب عرب
موقع دولتي www.dawlati.gov.lb
انجازهم  12معاملة من معامالت االمن
العام ،كون موانع قانونية ال دخل لالمن
العام فيها تحول دون امكان انجاز جميع
معامالته الكرتونيا حتى اليوم .بديهي
القول ان هذا االمر يصب يف مصلحة
ترسيع وتسهيل معامالت املواطنني ضمن
اطار من املساواة يف حق وصولهم اىل
الخدمات.
• التعاون مع املجتمع املدين :يتجاوز
عدد منظامت املجتمع املدين وهيئاته
وجمعياته ،املحلية والدولية ،التي تتعاون
وتنسق معها املديرية العامة لالمن
العام بشكل دائم ومتواصل يف مختلف
مجاالت حقوق االنسان ،الـ 300منظمة
وهيئة وجمعية .التعاون يشمل مواضيع
حقوقية  -انسانية مختلفة ،كمكافحة
جرائم املخدرات ،االتجار بالبرش ،تس ّول

من خالل مهارة التفاوض ومن موقع القوة اطلق العسكريون املخطوفون.

االطفال عىل الطرقات ،انتهاك حقوق
املرأة ،انتهاك حقوق الطفل ،الهجرة
غري الرشعية ،لعب امليرس ،مساعدة
املرشدين ،املعاملة النموذجية للموقوفني
موقتا والسجناء ،مساعدة ضحايا االتجار
بالبرش ،مساعدة ضحايا املخدرات ،الحد
من اخطار ادمان التدخني ،وسواها من
االفات واالخطار االجتامعية التي تعرض
االنسان للخطر او تنتهك احدى او بعض
حقوقه او تجعله يعيش يف بيئة اجتامعية
غري سليمة.
• حل النزاعات سلميا :نجحت املديرية
العامة لالمن العام ،وعىل رأسها اللواء
عباس ابراهيم ،يف حل الكثري من النزاعات
السياسية واالمنية واالجتامعية ،املحلية
واالقليمية والدولية ،معتمدة يف ذلك
وسائل حل النزاعات بالطرق الودية
املعتمدة دوليا كالتفاوض ،الوساطة،
املساعي الحميدة وسواها .يأيت ذلك
يف سياق تطبيقها ملبادئ ثقافة السالم،
وبهدف تعميمها وحض الجميع عىل
اعتامدها .من ابرز تلك االنجازات نذكر
باختصار:
نجاح اللواء ابراهيم خالل ترشين االول
 ،2018بالتعاون مع احزاب لبنانية عدة،

ثقافة السالم
مسؤولية شاملة تقع
على عاتق الجميع
القوانني تشجع
ثقافة السالم لكن العبرة
في التطبيق

يف انجاز مصالحة بني افراد من عائلة
شومان يف بلدة رسعني البقاعية ،بعد رصاع
دموي طويل يف ما بينهم.
 النجاح خالل كانون االول  2016يففك ارضاب اتحادات النقل الربي وفتح
الطرق امام مراكز املعاينة امليكانيكية بعد
ارضاب تسبب باقفالها لفرتة غري قصرية،
وذلك بعد وساطة قام بها بني االتحادات
املذكورة من جهة اوىل ،والسلطة السياسية
صاحبة القرار من جهة ثانية.
 النجاح خالل ترشين االول  2013يفتحرير مخطويف اعزاز اللبنانيني.

 النجاح خالل كانون االول  2015يفتحرير  16عسكريا لبنانيا من الجيش
اللبناين وقوى االمن الداخيل ،كان تنظيم
جبهة النرصة االرهايب قد خطفهم ملدة
سنة واربعة اشهر تقريبا.
 النجاح خالل اذار عام  2014يف اطالق راهباتمعلوال الـ 14( 16منهن سوريات واثنتان
لبنانيتان) اللوايت كان تنظيم جبهة النرصة
االرهايب خطفهن ملدة تفوق االشهر الثالثة.
 النجاح خالل نيسان  2017يف تحرير 26مخطوفا من الجنسية القطرية ،بينهم
افراد من االرسة الحاكمة ،كانت مجموعة
ارهابية اختطفتهم يف العراق عام .2015
اضافة اىل عدد من االنجازات االخرى
التي خرجت اىل الضوء االعالمي ،وتصب
كلها يف اطار تعزيز ثقافة السالم ضامنا
لالستقرار العام .هنا تجدر االشارة اىل ان
معظم املصالحات التي انجزها وينجزها
االمن العام بني شخصيات سياسية ،او
بني احزاب وتيارات سياسية متخاصمة
ظرفيا او اسرتاتيجيا ،او بني سواهم داخل
وخارج لبنان ،والتي ال يكون لها طابع
عام يتابعه الرأي العام ،تبقى عادة طي
الكتامن إما ملصلحة ابقائها بعيدا من
التجاذبات السياسية واالعالمية التي تعكر
الجو العام ،او بناء عىل طلب اطرافها ،او
الن املصلحة الوطنية العليا تفرض عدم
االعالن عنها.
• ال لثقافة الحرب :يأيت تطبيق املديرية
العامة لالمن العام ثقافة السالم ،وبذلها
اقىص الجهود لتعميم مبادئها وركائزها
يف جميع املجاالت االجتامعية والسياسية
واالقتصادية وسواها ،بدال من ثقافة
وافكار العداء والتحدي والحرب التي ال
تجر اال اىل الفنت والحروب واالضطرابات،
كرتجمة فعلية لقناعة راسخة لديها،
مفادها ان ال رابح يف اي فتنة او حرب
يسقط فيهام شهداء من صفوف املنترص
او املهزوم ،الن خسارة االرواح تشكل
نزفا انسانيا ال تعوضه اي مكاسب مادية
مهام عظمت .فاالنسانية اوال وثانيا
وثالثا ،واملصالح السياسية واالقتصادية
والعسكرية والشخصية رابعا.
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شعبة التعاون العسكري املدني في األمن العام
الخطوة األولى في رحلة األلف ميل
خطت شعبة التعاون العسكري املدين يف مكتب شؤون التخطيط والتطوير يف املديرية العامة لالمن العام ،اواخر العام املايض،
خطوتها االوىل ضمن الخطة التطويرية التي اطلقتها قبل سبع سنوات .رافقت مرحلة التأسيس دورات تدريبية لعنارصها
حول كيفية حل النزاعات قبل تفعيل الرشاكة مع املجتمع املدين
سعيا وراء انعاش املجتمعات الفقرية املهمشة،
تلقت شعبة التعاون العسكري املدين يف املديرية
العامة لالمن العام دعام من االتحاد االورويب،
ومن رشكة  ،aktesلتنفيذ مشاريعها يف القرى
النائية التي تم اختيارها.
اهمية هذه الرشاكة وتفعيلها مع املجتمع املدين،
دفعت رئيس شعبة التعاون العسكري املدين
الرائد انطوان خوري ،بناء عىل توجيهات املدير
العام اللواء عباس ابراهيم ،اىل تنظيم دورات
تدريبية لعنارص الشعبة يك تكون لديهم مميزات
خاصة يف مهمتهم الجديدة التي ستعيد اىل االمن
العام حضوره يف املجتمع.
يف حوار مع "االمن العام" ،تحدث الرائد خوري
عن اهمية هذا العمل مع االطفال وجيل الشباب
نواة بناء الدولة ومستقبل الوطن.
■ اقامت شعبة التعاون العسكري املدين دورات
تدريبية يف الفرتة االخرية حول كيفية حل
النزاعات .إىل اي اسس علمية استندتم؟
□ استندنا اىل عمل هذه الشعبة التي تأسست
يف العام املايض يك يكون لدى عسكرييها مميزات
خاصة للقيام باملهامت امللقاة عىل عاتقهم.
وهي تفعيل الرشاكة بني عنارص االمن العام
واملجتمع املدين من طريق اقامة نشاطات
مشرتكة او اطالق مشاريع امنائية واجتامعية،
رشط ان متر هذه املشاريع عرب رشكة aktes
املكلفة من االتحاد االورويب تأمني متويل خارجي
بهدف انفاقه عىل مشاريع يف قرى محددة يف
لبنان انتقتها الرشكة .وقع االختيار عىل القرى
الحدودية الجنوبية الفقرية املهمشة يك نتوىل،
كأمن عام ،تنفيذ املشاريع بعد القيام بدراسة
املشكالت التي يعاين منها ابناء هذه القرى.
دورنا يف هذا املجال يقترص عىل العامل التنفيذي
فقط ،ال املايل اطالقا.

■ اي قرى بالتحديد تم اختيارها؟
□ من صلب عمل الشعبة ايجاد الحلول ملشكالت
القرى التي تم انتقاؤها لتنفيذ مشاريع امنائية
واجتامعية فيها ،االمر الذي اقتىض اقامة دورات
تدريبية لعنارصها ارشف عليها املستشار االمني
الربيطاين املحقق السابق يف رشطة سكوتالند
يارد سيمون اوبراين املكلف هذه املهمة من
رشكة  .aktesمتحورت هذه الدورات حول
تحديد املشكالت يف هذه القرى ،والصعوبات
التي تواجهها السيام بينهم واالدارات الرسمية،
وذلك بالقيام بدراسة حول اسباب نشوء هذه
املشكالت سعيا وراء ايجاد حلول لها .خرجنا
بخالصة تقول ال يكون الحل اال بالحوار والتواصل
مع جميع االطراف .مثال ،اذا عملنا عىل انشاء
مرشوع استثامري يف احدى هذه القرى نكون قد
انعشنا املناطق الفقرية واملهمشة ،ألن العامل
املادي مهم جدا هنا كمساعد عىل تنفيذ الحلول
الذي لواله ال يتحقق اي مرشوع استثامري يف
اي بلد كان .مثال ،يف الفرتة االخرية قمت زرت
منطقة بعلبك ـ الهرمل لدراسة الوضع امليداين،
فوجدت ان املشكلة االساس هي النقص يف مجال
الطبابة .اذا توافر التمويل النشاء مستشفى يف
منطقة بعلبك ـ الهرمل نكون قد ساهمنا يف
التخفيف من املعاناة بسبب الظروف االقتصادية
واملعيشية الصعبة.
■ كام هو مالحظ مل يعد دور االمن العام امنيا
فقط ،بل بات انسانيا واجتامعيا وثقافيا ايضا .ما
الذي جعل هذا الدور يتبدل؟
□ لدى املدير العام لالمن العام نظرة تطويرية.
اذا عدنا اىل ما ينص عليه املرسوم االشرتاعي رقم
 36الصادرعام  1959نجد االيت :لالمن العام دور
اقتصادي واجتامعي وسيايس ،من مهامته جمع
املعلومات لصالح الحكومة.

■ ما الهدف من رشاكة املجتمع املدين ،هل هو
تطبيق مقولة "كل مواطن خفري"؟
□ طبعا ،هذه السياسة متبعة يف كل دول العامل،
اتبعناها يف املديرية العامة لالمن العام بعدما
تلمسنا مفاعيلها االيجابية كتجربة خاضتها ،يف
بادىء االمر ،قوات االمم املتحدة العاملة يف
جنوب لبنان ،كونها اول قوة عسكرية يف لبنان
تقدم عىل تعاون مع املجتمع املدين بهدف
التقرب من افراده .بدأ ذلك بعد تسلم القوات
الدولية كقوات فصل مهامتها ،فكان السعي
اىل وضع برامج امنائية وتثقيفية للتقرب من
هذه املجتمعات ،وخلق حالة من الوئام مع
ابناء القرى املنترشة فيها .ترجم ذلك باقامة
نشاطات مشرتكة بينهم وبني املدنيني باعتبار
هذه الخطوة السبيل االقوى واالفضل واالرسع
للتقرب من هذه املجتمعات .ضمن هذا االطار
كان الجيش اللبناين وال يزال القوة العسكرية
االقرب اىل قوات الطوارىء الدولية يف الجنوب،
اي حامية الحدود ،فسعى اىل خوض التجربة
نفسها بعد معاينته نتائجها االيجابية عىل االرض.
ال ننىس ان املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم كان رئيسا لفرع املخابرات يف الجنوب،
يحمل يف ذاته خلفية الجيش اللبناين ،يتلقف
كل فكرة جديدة ليطورها ويجسدها .انطالقا
من هذه الرؤية انشأ شعبة التعاون العسكري
املدين السنة املاضية .مع الوقت توسعت الفكرة
بفضل ما اسفرت من نتائج ايجابية عىل االرض.
■ من الخطط التي وضعتها الشعبة اطالق
الرشطة املجتمعية يف البلدات والقرى .هل لهذا
السبب تسعون اىل رشاكة املجتمع املدين؟
□ احدى مواد قانون العقوبات تنص عىل ما
ييل :كل شخص ال يب َلغ عن جرمية كان شاهدا
عليها يع ّرض نفسه للمساءلة الجزائية ،ورمبا

رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف االمن العام الرائد انطوان خوري.

للحكم عليه بالسجن النه اغفل عن ابالغ
السلطات االمنية املختصة وقوع جرمية امام
عينيه .السكوت عن الجرمية جرمية ثانية،
ما يعني ان هذا الشخص يفتقر اىل الوعي
والحس االمنيني .نحن اليوم ،يف الشعبة ال
نتبع فقط مقولة العسكري اللبناين هو عيون
الناس واذانهم ،بل عىل تلميذ املدرسة والطالب
الجامعي وكل مواطن ان يكونوا هذه العيون
وهذه االذان ،لتبليغ القوى االمنية عن خطر
ما يهدد امن البلد وامنهم ،فالكل مسؤول .من
جهتنا ،من خالل عملنا يف الشعبة ،نريد التعاون
مع املواطن يك نعزز لديه فكرة املواطنية
الصالحة ،املبنية عىل تحمل املسؤوليات ومن
بينها املسؤولية االمنية املجتمعية التي تتمثل
يف تبليغ عنارص االمن العام عن اي خطر
محتمل ،ان كان جرمية او عمال ارهابيا او ما
شابه ،بهدف درء االخطار عنهم وعن الوطن.
بهذه الخطوة سيصبح كل مواطن رشيكا
لالمن العام يف االستقرار والسلم االهيل.
باطالق الرشطة املجتمعية يف القرى والبلدات
نريد القول للمواطن :وطني هو وطنك وامننا
واحد وهمومنا مشرتكة .تطبيق مقولة كل
مواطن خفري تعني ان يكون كل مواطن رشيكا
ومسؤوال يف الحفاظ عىل ارضه ووطنه.
■ هل سيرتكز عمل شعبة التعاون العسكري

اللواء ابراهيم يتلقف
كل فكرة جديدة ليطورها
ويجسدها

املدين عىل املناطق النائية من دون غريها من
املناطق؟
□ هذا صحيح ،الن معظم مجتمعات هذه
املناطق فقرية يف حاجة اىل املساعدة من كل
النواحي التي تحفظ االستقرار املجتمعي
وتعزيز العالقات بني ابناء هذه القرى وتنميتها
وتطويرها .املجتمع السليم مجتمع االستقرار
واالمان.
■ من ضمن خططكم انشاء مشاريع امنائية
واجتامعية ،يف اي قطاعات بالتحديد؟
□ يف كل القطاعات تقريبا وليس فقط يف
مشاريع امنائية واجتامعية .بل رياضية ايضا،
خصوصا بعد النجاح الذي احرزناه يف سباق
"بوما هنيبعل" (سباق الحواجز واملوانع
والوحول) الذي اقمناه يف مناسبة االحتفال
بعيد االستقالل .اىل جانب املشاريع التي

ذكرتها بدأنا اواخر العام املايض نشاطا ثقافيا
ذا طابع تربوي يف الجامعة االمريكية للعلوم
والتكنولوجيا( ،)AUSTشاركت فيه اربعة فرق
مدرسية اختارتها الجامعة هو كناية عن مباراة
حول تطور جواز السفر اللبناين باعتامد التالمذة
اساليب عدة ،كالكتابة والرسم او اعداد فيلم
وثائقي قصري يخترص مراحل هذا التطور .اضافة
اىل نشاط اخر ،ثقايف تربوي ،اقيم يف الجامعة
نفسها ،متثل يف اقامة مباراة يف اللغة العربية
شارك فيها مدنيون وعنارص من االمن العام.
يف االطار نفسه ،سنقوم بزيارات اىل املدارس
والجامعات لتعريف التالمذة والطالب والشباب
عىل عمل االمن العام ومهامته وصالحياته،
بهدف تعزيز اوارص االلفة والتعاون بني املواطن
املدين ورجل االمن اللذين ينتميان اىل البيئة
االجتامعية نفسها .ما يهمنا تركيز العمل عىل
جيل الشباب الذين يشكلون ركيزة بناء الدولة
والحفاظ عىل الوطن.عىل صعيد آخر سيكون
لدى الشعبة مشاريع بيئية ايضا.
■ كم يبلغ عدد عنارص الشعبة؟
□ اربعة عنارص يف الوقت الحارض ،صحيح ان
العدد ما زال قليال لكننا نعمل عىل تدريبهم
بحرفية عرب الدورات التدريبية .كلام اتسع
عملنا سيزداد عدد عنارص هذه الشعبة.
ساتوقف ،هنا ،عند بدايات تأسيس شعبة
التعاون العسكري املدين يف الجيش اللبناين التي
انطلقت بستة عسكريني ،وقد اصبحت تضم
يف الوقت الحارض  6ضباط و 80عسكريا وبات
اسمها مديرية التعاون العسكري املدين .نحن يف
املديرية العامة لالمن العام قادرون عىل التوسع
يف مشاريعنا وعىل زيادة عدد عنارصنا ليس
بالتسمية فقط.
■ ماذا اكتسبتم من التعاون مع خرباء امنيني
غربيني يف الدورات التدريبية التي اقيمت اخريا؟
□ اكتسبنا منهم الصرب واملثابرة عىل ايجاد
الحلول ملشكالت تحدث يف بلد مثل لبنان،
يحتاج وضعه اىل التحيل بطول البال .كل دول
العامل ال تحل مشكالتها بكبسة زر ،فكيف اذا
كانت هذه املشكالت متجذرة يف مجتمع مثل
مجتمعنا؟ مشوارنا طويل خطونا فيه الخطوة
االوىل من خطوة االلف ميل.
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مركز أمن عام جبيل اإلقليمي:
إنجازات نوعية في موزاة استحداث مبنى جديد

العسكرية ،ويف محيطه مرائب عدة
للسيارات املدنية .مبجرد دخول املواطن
اىل املركز يستقبله عسكري عند املدخل،
ويدقق يف مستنداته ،و يفيده عن اي
نقص فيها يف حال وجوده ،يك ال يهدر
وقته يف انتظار دوره ،ومن ثم يكتشف
ذلك عند تقدميه املعاملة .تجدر االشارة
اىل انه ،متاشيا مع خطة التطوير التي
تشهدها املديرية ،تم تحديث املركز عرب
تجهيزه مبعدات واالت الكرتونية وسواها،
ما يساهم يف تسهيل وترسيع معامالت
املواطنني.

خطة تطوير املديرية العامة لالمن العام التي انطلقت منذ ست سنوات ،تضمنت يف ما خص مباين املراكز االقليمية ثالثة اهداف:
اعادة تأهيلها وتحديثها كلها ،استحداث مراكز يف االقضية التي ليس فيها مراكز اساسا ،توسيع املراكز املوجودة الضيقة املساحة
او استحداث سواها .كل ذلك بهدف تسهيل معامالت املواطنني وترسيعها وتقديم خدمة عامة منوذجية
يف موازاة نجاح ضباط مركز امن عام جبيل
االقليمي ومفتشيه ومأموريه والذي يتبع
اداريا اىل دائرة امن عام جبل لبنان االوىل
املتمركزة يف بعبدا ،يف تحقيقهم انجازات
امنية نوعية وتحديثهم املركز ،سيحظون
قريبا باستحداث مبنى جديد سينتقلون
اليه خالل مدة ال تتجاوز سنة.
اىل مدينة جبيل ،توجهت "االمن العام"
والتقت رئيسه النقيب نزيه نصار.

□ اىل جانب املهامت االمنية املكثفة التي
نقوم بها ،كالدوريات السيارة وتعقب
املجرمني املطلوبني مبوجب مذكرات
قضائية واملواكبة االمنية لكل االحتفاالت
التي تنظم ،وهي كثرية نوعا ما كون املنطقة
سياحية بامتياز ،فاننا نستقبل حاليا ضمن
املركز بني  4000و 4500معاملة شهريا ،اي
مبعدل  225معاملة تقريبا كل يوم عمل.
ما تجدر االشارة اليه انه يف السابق ،اي
قبل اتخاذ الحكومة اللبنانية منذ ما يقارب
السنوات الثالث االجراءات التي حدت من
دخول الوافدين السوريني اىل لبنان ،وقبل
استحداث املديرية عام  2015مركز امن
عام حارة صخر الخاص مبعامالت الوافدين
السوريني املقيمني والعاملني ضمن نطاق
قضايئ كرسوان وجبيل ،واملتعلقة تحديدا
بطلبات تجديد االقامات املوقتة مبوجب
تعهد باملسؤولية وهي تشكل النسبة
االكرب من املعامالت الخاصة بهم ،كان
عدد املعامالت الشهري يصل يف مركزنا اىل
حدود  8االف معاملة.

■ ما النطاق االداري والجغرايف لعمل
املركز؟
□ يضم النطاق االداري  67بلدة وقرية
يف قضاء جبيل ،وهو ميتد من بلدة فغال
شامال حتى نهر ابراهيم جنوبا .ومن جرود
ترتج وجاج رشقا حتى مدينة جبيل غربا.
يف السابق كان نطاق عمل مركزنا يتضمن
عددا اكرب من البلدات ،لكن مع استحداث
مركز امن عام قرطبا االقليمي منذ ما
يقارب اربع سنوات تم تحويل عدد كبري
من بلدات جرود جبيل تحديدا اىل نطاق
عمله .هذا القرار اتخذه املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم بهدف تخفيف
مشقة انتقال ابناء تلك البلدات املوجودة
يف الجرود اىل جبيل النجاز معامالتهم .ما
تجدر االشارة اليه ان مركزنا ،رغم كونه
مركزا اقليميا ،يضم نطاق عمله اربعة
مرافئ بحرية هي :مرفأ عمشيت السياحي
والتجاري واملخصص للصيد يف ان واحد،
مرفآ جبيل والرببارة املخصصان للسياحة
والصيد ،ومرفأ حاالت املخصص للسياحة.

■ اي مهامت يضطلع بها املركز عموما؟
□ للمركز طبيعة عمل مزدوجة .فهو من
جهة اوىل يقوم بكل املهامت االدارية
واالمنية التي تضطلع بها جميع املراكز
االقليمية يف املديرية العامة لالمن العام،
كونه مركزا اقليميا .من جهة ثانية ،كونه
يرشف عىل عمل اربعة مرافئ بحرية،
يقوم بكل املهامت الخاصة باملراكز
الحدودية البحرية ضمن املديرية.

■ ما العدد االجاميل للمعامالت التي تنجز
ضمن املركز شهريا بشكل عام؟

■ كيف تصف لنا عالقتكم بابناء املناطق
وفعالياتها الداخلة ضمن نطاق عملكم؟

□ ممتازة مع الجميع .ما يستحق االشارة
اليه هو مدى محبة ابناء املنطقة لكل
مؤسسات الدولة عموما ،وللجيش اللبناين
واملديرية العامة لالمن العام خصوصا.
ال نبالغ اذا قلنا اننا نشعر خالل العيد
السنوي لالمن العام بانه عيدهم هم،
نظرا اىل كرثة املعايدات التي يتوجهون بها
الينا واىل املدير العام االمن العام اللواء
عباس ابراهيم الذي يصفونه بالرجل
الوطني العابر للطوائف .ناهيك بأنهم
يتعاونون معنا اىل اقىص الحدود يف كل
الشؤون االدارية واالمنية املشرتكة يف ما
بيننا .من ابرزها نذكر عىل سبيل املثال
ال الحرص:
• احصاء االجانب بالتعاون مع البلديات.
• تعاون كل املواطنني واملؤسسات
السياحية معنا خاصة لناحية االبالغ عن
اي شخص مشبوه امنيا.
• التنسيق معنا امنيا بالنسبة اىل جميع
االحتفاالت التي تقام يف املناطق وسواها
من االمور.
ابناء املنطقة منوذج يحتذى به لناحية محبة
مؤسسات الدولة ودعمها ومساندتها.
■ ماذا عن مبنى املركز؟
□ يقع مقر املركز يف الطبقة الثالثة ضمن
رسايا جبيل الحكومية .من البديهي القول
ان وجوده ضمن الرسايا التي تضم عددا
كبريا من مكاتب وفروع مختلف الوزارات
واملؤسسات العامة ،يتيح للمواطنني انجاز
انواع عدة من املعامالت يف آن واحد.
ناهيك بانه موجود عىل الطريق العام
مام يسهل عملية الوصول اليه ومغادرته.
مبنى الرسايا مجهز مبصعد ،واستطرادا

رئيس مركز امن عام جبيل االقليمي النقيب نزيه نصار.

تقديم معاملة.

نشري يف هذا السياق اىل اننا نويل اهتامما
خاصا بذوي االحتياجات الخاصة لناحية
تخصيص عسكريني من املركز ملساعدتهم
يف الصعود اىل املركز فور وصولهم،
ويف انجاز معامالتهم بشكل فوري من
دون انتظار دورهم كسواهم ،ثم يقوم
العسكريون بايصالهم اىل سياراتهم.
يتضمن املركز  25كونتوارا مخصصة
الستقبال معامالت املواطنني وانجازها.
الكهرباء مؤمنة ضمنه  ،24/24ومثة
مرآب امام الرسايا مخصص لركن االليات

نطاق عمل املركز
يضم  67بلدة وقرية
في قضاء جبيل
اوقفنا شبكات دعارة
تستخدم شاليهات في
منتجعات سياحية

■ هل ميكن استعراض ابرز التحديثات
التي ارشتم اليها؟
□ بالطبع .عىل سبيل املثال ال الحرص تم
تجهيز املركز باحدث اجهزة الكومبيوتر
وبرامج العمل املتطورة .كذلك بعرش
معدات مخصصة النجاز جوازات السفر
اللبنانية واالقامات البيومرتية ،االت
للدفع االلكرتوين ،الة لتحديد دور كل
مواطن يف انجاز معاملته تبعا لرقم
االيصال الذي يقتطعه منها فور دخوله
املركز بحيث يتم املناداة عىل اصحاب
االرقام تسلسليا عرب شاشات كبرية موزعة
داخل ارجائه مبا يضمن املساواة يف
املعاملة بني جميع املواطنني عىل اساس
اسبقية الدخول اىل املركز .كام نعمل،
بالتعاون مع مكتب شؤون املكننة
يف املديرية ،عىل ربط املركز الكرتونيا
باملديرية ،تحديدا يف ما خص املعامالت
الخاصة باالجانب بهدف ترسيع انجازها.
استطرادا ،اشري اىل ان امكان توسيع
مبنى املركز مستحيلة بسبب وجوده
يف طبقة علوية ضمن رسايا حكومية
مكتظة بشكل كبري ،وسعت املديرية اىل
استحداث مبنى جديد للمركز ال يبعد
كثريا عن املركز الحايل ،وسيكون مبساحة
شاسعة ومواصفات منوذجية تتوافق مع
ارقى معايري الخدمة العامة املعتمدة
عامليا .االعامل بدأت فيه ويتوقع ان
ننتقل اليه خالل اشهر معدودة ال
تتجاوز سنة.

67

68

عدد  - 64كانون الثاني 2019

عدد  - 64كانون الثاني 2019

■ يف موازاة هذا التحديث والنجاح
بالسعي اىل استحداث مبنى جديد ،هل
متكنتم من تحقيق انجازات امنية؟
□ بالطبع .انجازات امنية نوعية كثرية
متكنا من تحقيقها ،من ابرزها:
• النجاح ،بالتعاون مع مكتب شؤون
املعلومات يف االمن العام ،بتوقيف شبكات
منظمة عدة ،كام العديد من االشخاص الذين
كانوا يقومون بتشغيل فتيات من جنسيات
مختلفة يف اعامل الدعارة التي يعاقب
عليها قانون العقوبات اللبناين ،وذلك ضمن
شاليهات ومنازل ،بعضها تم استئجاره باسامء
وهمية استنادا اىل بطاقات هوية مزورة.
• توقيف اشخاص وشبكات عدة كانوا
ينشطون يف مجال جرائم االتجار
باملخدرات ،السيام بيع حبوب الكابتاغون
ضمن اكشاك كانت موضوعة عىل شواطئ
البحر او عىل االوتوسرتاد.
• توقيف  151شخصا منذ بداية السنة
الجارية حتى ترشين االول املايض مطلوبني
مبوجب مذكرات قضائية الرتكابهم جرائم
مختلفة ابرزها القتل ،الرسقة ،التزوير
واستعامل مزور ،تعاطي املخدرات،
الدخول خلسة اىل لبنان وسواها.
• توقيف شبكة منظمة تضم اشخاصا
من الجنسية البنغالديشية كانوا يقومون
بتزوير سامت دخول اىل لبنان ،وارتكاب
جرائم اتجار بالبرش.
• منذ ما يقارب السنوات االربع متكنا من
توقيف شخص ينتمي اىل احدى املنظامت
االرهابية ،وهو من التابعية السورية ،كان
يستعد لتفجري عبوة ناسفة يف منطقة نهر
ابراهيم ،وذلك قبل ساعتني من املوعد
املحدد للتنفيذ.

نطاق املركز

اخذ البصمة.

امام الكونتوار.

جبيل  -الجليسة وتوابعه – الفيدار  -بيت حباق  -بشتليده  -حاالت  -زبدين  -عني الدلبة  -غرفني  -كفركده  -نهر
ابراهيم  -ادونيس وسنور – الريحانه  -بزيون  -بنتاعل  -فدار  -حصارات  -سقي رشميا  -عني الشالل  -غلبون -
كفرمسحون  -هابيل  -املنصف  -الكفر  -بالط  -ترتج  -حجوال  -ساقية الخيط  -عمشيت  -غرزوز  -لحفد  -القطارة
 الربباره  -بخعار -حبالني  -شموت  -عني جرين  -فرحت  -مشمش  -اده  -الراموط  -بجديدات  -جاج -حرصايل شامات  -عني كفاع  -فرتي  -مشان  -اهمج  -الخاربة  -بجه  -جدايل  -دملصا  -شيخان  -عبيدات  -فغال  -ميفوق -الحصون  -الصوانه  -بشليل  -حاقل  -راس اسطا  -طورزيا  -عنايا  -كفربعال  -كفون  -معاد.
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نشاطات
وقعت املديرية العامة لالمن العام
ممثلة مبديرها العام اللواء عباس
ابراهيم يف  7كانون االول  2018اتفاق
تعاون اكادميي مع الجامعة االمريكية يف
بريوت ( )AUBممثلة برئيسها الدكتور
فضلو الخوري ،يستفيد مبوجبه ضباط
املديرية وعنارصها الراغبون يف متابعة
الدراسات العليا يف كل االختصاصات
املعتمدة يف الجامعة من حسومات عىل
االقساط السنوية مبعدل %50

من االحتفال.

إتفاق تعاون بني األمن العام والجامعة األميركية
اللواء إبراهيم :العلم مدماك أساسي لألمن
احتفال توقيع االتفاق الذي جرى يف "قاعة 27
آب" يف املبنى املركزي للمديرية العامة لالمن
العام يف املتحف ،حرضه عدد من اساتذة
الجامعة االمريكية وضباط االمن العام.
النشيد الوطني ،نشيد املديرية العامة لالمن
العام ،فنشيد الجامعة االمريكية .ثم القى
رئيس الجامعة الدكتور فضلو الخوري كلمة
قال فيها" :يرسين وزماليئ يف الجامعة االمريكية
يف بريوت ان نزور املديرية العامة لالمن العام،
ونلتقي مديرها العام اللواء عباس ابراهيم

والضباط والعنارص الكرام يك نشهد سويا عىل
توقيع اتفاق تعاون يف مجال الدراسات العليا
بني املديرية العامة لالمن العام والجامعة
االمريكية يف بريوت".
اضاف" :ال يخفى عىل احد الدور االيجايب
واملفصيل الذي لعبه ويلعبه االمن العام وعىل
رأسه اللواء عباس ابراهيم ،كام االجهزة االمنية
االخرى ،لحفظ امن لبنان ومؤسساته يف هذا
الوقت الصعب .لذلك نحن هنا لنقول لكم
شكرا من خالل تقديم حسم خاص لدعم

ضباط وعنارص االمن العام اللبناين الراغبني
يف متابعة دراسات عليا يف كل االختصاصات
املعتمدة لدى الجامعة االمريكية يف بريوت.
يأيت هذا االنجاز نتيجة هدف واحد مشرتك
بني املديرية العامة لالمن العام والجامعة
االمريكية يف بريوت ،هو رفع املستوى
العلمي لضباط وعنارص االمن العام الذين
هم يف الخدمة الفعلية ،واتاحة الفرصة لهم
باالنتساب اىل الجامعة االمريكية يف بريوت".
وختم" :اجدد شكري لحرضة املدير العام

الدكتور فضلو الخوري متكلام.

واللواء عباس ابراهيم.

لالمن العام اللواء عباس ابراهيم وجميع الذين
عملوا عىل انجاز هذا االتفاق ،عىل امل يف ان
نبقى جميعا يف خدمة لبنان والرتبية والتعليم
العايل من اجل ضامن استمرار لبنان".
ثم القى اللواء ابراهيم كلمة" :عندما احرض يف
كل مرة الوقع عىل اتفاق تعاون بني املديرية
العامة لالمن العام ورصح تربوي كبري ،اشعر
بفرح عظيم خاصة انني اشهد عىل تأسيس
رشاكة ثقافية  -امنية محورها خدمة االنسان
واملجتمع".
اضاف" :كان احد القادة مينع عسكرييه من
االستمرار يف تحصيل علمهم يف الجامعات.
عندما سئل عن السبب قال" :ان املتعلم
يصعب ضبطه" .الجواب عىل هذا الكالم الذي
يتناقض مع الحرية الفردية وحقوق االنسان،

هو يف وجودنا هنا اليوم لتوقيع بروتوكول
التعاون بني االمن العام والجامعة االمريكية
يف بريوت ،من اجل ان نسقط هذه املقولة،
وننتقل اىل الفكر املتنور ،وندشن مسارا مضيئا
جديدا ملستقبل زاهر لعسكريي االمن العام
وعائالتهم ،مسارا يؤسس لرشاكة محورها
الثقافة وتعزيز املهارات البرشية ،انطالقا من
القيم االخالقية واملبادئ االنسانية املشرتكة
التي تأسست عليهام الجامعة واالمن العام".
وتابع" :مهام تحدثت عن الجامعة االمريكية
يف بريوت لن افيها حقها ،وحق من تناوبوا
عىل رئاستها اوالذين عملوا فيها .هذا الرصح
االكادميي الكبري الذي خ ّرج الكثريين من
رجاالت لبنان والعامل منذ ان تأسس يف 3
كانون االول عام  ،1866اضحى قيمة مضافة

توقيع ودروع
تكريمية

حسومات  %50على االقساط

ميكن تلخيص ابرز البنود التي نص عليها اتفاق التعاون بني املديرية العامة
لالمن العام والجامعة االمريكية يف بريوت ،كااليت:
مدة االتفاق :خمس سنوات قابلة للتجديد ،تبدأ اعتبارا من بداية عام 2019
ومتتد حتى نهاية عام  2023ضمنا .مع االشارة اىل انه مبجرد تسجل الطالب يف
اي برامج الدراسات العليا يف الجامعة االمريكية يف بريوت ،ولو حصل ذلك يف
اخر يوم من تاريخ نفاذ هذا االتفاق عىل سبيل املثال ،يستمر العمل ببنودها
ورشوطها وانتفاع الطالب منها حتى تخرجهم من الجامعة.
املستفيدون :ضباط وعنارص املديرية العامة لالمن العام الذين هم يف الخدمة
الفعلية وازواجهم.
االختصاصات املشمولة بها :جميع برامج الدراسات العليا املعتمدة يف
الجامعة االمريكية يف بريوت ،اضافة اىل الربنامج املكثف يف اللغة االنكليزية
واملواد التمهيدية.
مقدار الحسومات :هو خمسون يف املئة ( )%50عىل قيمة االقساط حرصا،

من دون املصاريف االخرى التي يبقى عىل الطالب تسديدها بالكامل.
لجنة متابعة وارشاف :مبوجب االتفاق ،تم تأليف لجنة متابعة وارشاف تضم
ممثلني عن الطرفني ،مهمتها التنسيق بينهام والسهر عىل حسن تطبيق احكام
االتفاق ،ومعالجة اي ثغرة او مشكلة قد تطرأ خالل التنفيذ العمالين له.
الرشوط العامة :عىل الطالب
ـ ان يكون حائزا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها كشهادة االجازة الجامعية
يف العلوم العسكرية (كشهادة الكلية الحربية يف الجيش اللبناين).
ـ ان يستويف رشوط القبول يف الربنامج كام هي محددة يف الجامعة.
تجدر االشارة اىل ان ليس لهذا االتفاق مفعول رجعي ،مبعنى انه ال ميكن ملن
سبق ان بارش دراسته يف الجامعة يف اي مرحلة من مراحل الدراسات العليا،
التقدم لالستفادة من احكامه .كام عىل الضباط والعنارص و /او ازواجهم
الراغبني يف االستفادة منه اعالم املديرية العامة لالمن العام مسبقا ،اي لجنة
املتابعة واالرشاف الخاصة بتنفيذ هذا االتفاق.

ومركز اشعاع يف مجاالت التعليم والتخصص
والخدمات .ان االستقرار العام ،داخل البلدان
ويف العامل ،مل يعد يقترص فقط عىل ما يسمى
االمن االمني ،بل تخطاه اىل االمن االجتامعي
والسيايس واالقتصادي والصحي ،وصوال اىل
االمن الرتبوي الذي يشكل مدماكا قويا يف بناء
املجتمعات وسالمتها ،ألن االمن يف مفهومه
املعارص هو املعرفة والثقافة والرتبية وكل
ما له عالقة بالعلوم والتقنيات عىل انواعها.
اذا ما دمجنا مجمل املبادئ الوطنية التي
يتكون منها االمن ،وتلك التي يتشكل منها
التعليم ،فنحصل عىل معادلة تساهم يف
بناء سليم ملجتمع حضاري ،مستقر ومنتظم.
هذه هي رسالتنا ،وهذا هو فكرنا املبني
عىل االميان بلبنان الدولة القوية والعادلة
واملتطورة بنظامها الدميوقراطي ،ومؤسساتها
الرسمية والقضائية واالمنية ،املتفلتة من
الفساد والرشوة والرتهل ،يواكبها مجتمع
مدين متفاعل يساهم يف نهضة وطننا ونقله
اىل مصاف الدول الحديثة".
وختم" :اغتنم هذه املناسبة الشكر ادارة
الجامعة االمريكية يف بريوت ،واخص بالذكر
رئيسها الدكتور فضلو الخوري ،واعضاء مجلس
امنائها والحارضين بيننا ،وضباط االمن العام،
وكل من ساهم يف اعداد هذا االتفاق ،متمنيا
ان تكون هذه الرشاكة الرتبوية اساسا الطالق
مبادرات تعاون جديدة".

وقع اللواء عباس ابراهيم
والدكتور فضلو الخوري اتفاق
التعاون امام الحارضين ،وتال
التوقيع تبادل دروع تقديرية.
كام قدم رئيس الجامعة اىل
اللواء ابرهيم هدية تذكارية،
عبارة عن كتاب تاريخ الجامعة
االمريكية يف بريوت بالصور
واالسامء.
واختتم االحتفال بكوكتيل.
توقيع االتفاق.
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"إختبار الكفاءة بالعربية" في AUST
بمشاركة عسكريني في األمن العام

تحرص الجامعة االمريكية للعلوم والتكنولوجيا ( )AUSTعىل املساهمة يف حفظ اللغة العربية ،وتشجيع االجيال الجديدة
عىل التمسك بلغة الضاد يف االطالالت وسائر املنتديات ،انطالقا من قواعد التمسك بالهوية من اجل الغوص اكرث يف عامل
حروفها التي ال تندثر وال متوت
برعاية وزير الرتبية والتعليم العايل مروان
حامدة ،احيت الجامعة االمريكية للعلوم
والتكنولوجيا "اليوم العاملي للغة العربية"
بالتعاون مع "جمعية بالعربية للغة
والتحديث" .ونظمت االختبار رقم 1
مبشاركة مجموعة من الضباط والرتباء من
املديرية العامة لالمن العام ( )7والجيش ()5
واملديرية العامة لالمن الداخيل ( ،)6اىل عدد
من االعالميني واملوظفني يف قطاعات رسمية
وطالب يف العالقات الدولية والحقوق ،التقوا
يف حرم الجامعة يف االرشفية.
حرض عن الجامعة رئيسة برامج ديبلوم التعليم
هبة عثامن ورئيس شعبة التعاون العسكري -
املدين يف االمن العام الرائد انطوان الخوري.
وكان صدر قرار عن وزارة الرتبية الطالق هذا
النوع من االختبارات حمل الرقم  810يف 13
متوز .2018
ناقش املشاركون يف األختبار ثالثة نصوص
متت قراءتها بدقة واجابوا عن االسئلة
املطلوبة حيال تفسري النصوص ،وتحديد
بعض املعاين ،والهدف منها ،اضافة اىل
التحليل وما قصده الكتاب ،فضال عن
التدقيق يف مضمون بعض العبارات .مل يخل
االختبار من بعض االسئلة الصعبة التي ال
يقدر االجابة عنها اال من يتقن اللغة العربية
وقواعد الرصف والنحو.
طلب من املشاركني كتابة نص ال يتعدى
 300كلمة .تناول املوضوع االول قوال لالديب
الراحل ميخائيل نعيمة" :ليس كالحرية غذاء
وحافز عىل الخلق واالبداع والسري بالوطن
اىل الواحات املطمئنة" .رشح املشاركون هذا
القول وتبيان كيف تنال الحرية والنتائج
االيجابية الكتسابها .وتناول املوضوع الثاين
عنوان "حامية البيئة واجب وطني".

الخضوع لالختبار.

بعد االنتهاء من االختبار ،اقيم احتفال يف
حضور ممثلني لوزاريت الثقافة والشؤون
االجتامعية ،اىل ملحقني ثقافيني يف سفارات
عربية .والقت رئيسة الجمعية الدكتورة سارة
ضاهر كلمة يف املناسبة ركزت عىل حرص لبنان
عىل السري يف اسرتاتيجيا النهضة العربية.
وشددت عىل اتباع النقاط االتية:
"ـ االسباب املوجبة الختبار الكفاءة بالعربية
يف لبنان.
 حاجة اللغة العربية املاسة اىل برنامج تنميةلغوية شاملة.
 وجود جهات متخصصة طامحة اىل قياسدرجة اتقان اللغة العربية من خالل اختبار
متخصص.
 رغبة الكثريين من املرشحني يف خوض تجربةهذا االختبار من العرب وغري العرب.
 -الحاجة اىل مؤرش اتقان لقياس مهارات

لغوية الفراد معينني يف مجال اللغة العربية.
 حض البيئة اللبنانية عىل تنمية مفهوم اتقاناللغة العربية مبا يدعم املجاالت العلمية
والثقافية والتجارية والسياحية وحتى االدبية.
 انسجام مرشوع مركز اختبار الكفاءةبالعربية مع التوجهات العامة لجامعة الدول
العربية التي اقرها "املنتدى العريب الثالث
للنهوض باللغة العربية".
ـ اتقان اللغة الفصحى حفاظا عىل وظيفتها
كوعاء للهوية ورباط البناء االمة ،والوعي
بالعالقة بني تعلمها وتوطني العلم ،ودورها
يف تقوية االوارص وتدعيم الشعور االيجايب
باللغة العربية كونها جزءا من الذات
العربية.
 حامية اللغة العربية من هيمنة اللغاتاالجنبية حفاظا عىل هوية ابنائها وتراثها
ولغتها.

 التأكيد عىل مسؤولية الحكومات واملنظامتالعربية واالقليمية والدولية ومنظامت
املجتمع املدين يف استخدام اللغة العربية لغة
رسمية يف مختلف املجاالت واالنشطة الفنية
واالعالمية ومجاالت الحياة ،وتفعيل خطط
النهوض بالعربية" (.")...
وشكرت ضاهر الجامعة االمريكية للعلوم
والتكنولوجيا ووزاريت الرتبية والشؤون
االجتامعية وممثيل امللحقيات الثقافية
يف السفارات ،ووجهت "تحية اىل جميع
القيادات االمنية التي ساهمت يف انجاح
االختبار يف نسخته االوىل".
تلتها رئيسة الجامعة الدكتورة هيام صقر
فشددت عىل الحرص عىل "لغتنا االم
انطالقا من حرصنا عىل هويتنا .تسعى
جامعتنا اىل ان تكون واحة للثقافة
واملعرفة ،وسعيا دامئا اىل ترسيخ الهوية
الوطنية يف نفوس الطالب وعقولهم
ونفوسهم وضامئرهم .وان تشارك جامعتنا
يف االحتفال باليوم العاملي للغة العربية.
هذا الذي اعلنته منظمة االونيسكو منربا
دوليا كل عام لتعزيز لغتنا األم وتطويرها،
والعمل عىل مواصلة ارثها من جيل اىل
جيل .واسعدين حديثا ان اتعرف اىل
جمعية بالعربية للغة والتحديث العاملة
عىل ابقاء لغتنا العربية الجميلة يف ازهى
نبضها وانرض حيويتها .وهذا االختبار
الذي نطلقه معا ،دليل عىل ان يكون هذا
االطالق عمال متواصال للتأكيد بالفعل ال
بالقول عىل اهمية الحفاظ املتواصل
عىل االرث الكبري الذي حفظه لنا االباء.
وعلينا نحن ان نثمر هذا االرث ونثمنه
الجيالنا املقبلة .ان اللغة هي بنت
اللسان ،واللسان وسيلة التخاطب ،واذا
فقد التخاطب بني الناس فقد جوهر
الحضارة (.")...
اما ممثل الوزير حامدة ،رئيس املنطقة
الرتبوية يف بريوت وضواحيها محمد
الحميص ،فشدد عىل "اهمية هذه املبادرة
ورضورتها يف عرصنا الحايل".
ختاما توزيع للشهادات عىل املشاركني
يف االختبار ومشاركة الستاذة املوسيقى
الرشقية الدكتورة غادة شبري.

العربية إلى أين؟
يف ظل محاولة عوملة اللغات والهيمنة
عليها ،ومحاولة طمسها واعتامد اللغة
االقوى عامليا كلغة تواصل للعامل ككل ،ويف
ظل رصاع اللغات القائم عىل الغزو الثقايف
وتبني مفاهيم وقيم جديدة ،يظهر التصارع
اللغوي يف هذا العامل الصغري هادفا اىل بلورة
ثقافة عاملية موحدة ،ومنوذج حضاري يفرض
نفسه بقوة االمر الواقع عىل العامل من خالل
وسائل متقنة متطورة واخرتاعات مستحدثة
ترسع عملية التواصل ،وتجعل العامل بأرسه
ملعبا صغريا تقرص فيه املسافات ويرسع
فيه الوقت .ان انعدام االمن اللغوي دفع
باالونيسكو اىل استشعار الخطر الذي متثله
العوملة عىل الكثري من اللغات ومن ضمنها
العربية .لذلك ،دعت اىل اعتامد يوم عاملي
للغة األم وخصصت يوما عامليا للغة العربية
يف مناسبة اعتامدها لغة رسمية يف االمم
املتحدة عام  ،1973وتقرر االحتفال به يف 18
كانون االول من كل عام.
اللغة نسق من الرموز واالشارات التي
يستخدمها االنسان ليعرب عن خوالجه الدراك
املعرفة ولتكوين مفاهيمه االجتامعية
واإلنسانية ،باالضافة اىل التواصل واالتصال
مع اآلخر .لذلك ،متثل اللغة الهوية الثقافية
املشرتكة بني جميع ابناء االمة .بهذا تعد
اللغة العربية العنرص املشرتك بني ابناء االمة
العربية ،وهي لغة الرتاث املشرتك ولغة العلم
والحضارة ،قبل ان تكون لغة الوحي ،وهي
ايضا لغة افضل نتاج شعري انساين عرفته
البرشية لجأ اليه عريب الجاهلية للتغلب عىل
قسوة الصحراء للرتويح عن نفسه بلغة رقيقة
عذبه اتسعت لكل متطلبات الحياة وعربت
عام يعرتيه من مشاعر واحاسيس.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية املعتمدة
يف لبنان ،حيث نصت املادة الحادية عرشة
من الدستور اللبناين عىل ان اللغة العربية
هي اللغة الوطنية الرسمية .وهي اللغة االم
املعتمدة يف التعليم الرسمي والتعليم الخاص
يف كل مراحله واختصاصاته ،وهي لغة الوطن
العريب وحاملة جسور التواصل والحوار
بني جميع ابناء الناطقني بها يف كل اقطار
العامل .ان ترتيب الناطقني بها من املتحدثني
االصليني يأيت يف املرتبة الخامسة من سكان
العامل بنسبة ( )%4،43بعد الصينية ()%14،4

املؤهل اول محاسب الخرض.

واالسبانية ( )%6،15واالنكليزية ()%5،43
والهندية ( ،)%4،70وقد اعلنت االمينة
العامة لالونيسكو يف بريوت إيرينا بوكوفا
"ان ما يقارب نصف اللغات املحكية يف العامل
التي يزيد عددها عىل ستة آالف لغة ميكن
ان تندثر قبل نهاية هذا القرن ،ويعد أطلس
اللغات الذي اعدته األونيسكو الدليل الذي
يسرتشد به يف هذا املعنى" .وتثري بعض هذه
البيانات القلق .فمن اصل  6000لغة متداولة
يف العامل انقرض عىل مدى االجيال الثالثة
االخرية  200لغة ،واللغات املنقرضة سابقا
 573لغة ،واللغات املعرضة لخطر االحتضار
 1134لغة ،واللغات الهشة  607لغات .
لقد متيز عرصنا الحايل برسعة التطور
والتواصل واالتصال ،االمر الذي جعل العامل
قرية كونية واحدة .وظهرت عىل اثر ذلك
مصطلحات اجنبية انترشت برسعة عىل
مستوى شعوب االرض ،والخطر االكرب عىل
مسرية العربية يكمن يف استخدام الخط
الالتيني والتعبري بالرموز والصور املوحية
والتي فرضت نفسها بالرسائل النصية ،حيث
ان تكلفة الحرف الواحد ارخص بخمسة
اضعاف من الحرف العريب ،فضال عن
عدم برمجة الحروف العربية عىل االجهزة
االلكرتونية بادئ االمر ،ألن املخرتع غري
عريب .االمر الذي حدا اىل الرتويج الستعامل
الحرف الالتيني وادى ذلك اىل تراجع الخط
العريب بشكل كبري أمام الخط الالتيني يف
معظم وسائل التواصل االجتامعي املستثمرة
معظم وقت املواطن العريب ان مل نقل اكرث.
يف ظل هذه التحوالت يبقى السؤال ،العربية
اىل أين؟
املؤهل اول محاسب الخرض
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دورة مداهمة

تأمني الحامية.

انهت عنارص النخبة التابعة لدائرة الرصد والتدخل يف املديرية العامة لالمن
العام تدريباتها يف "دورة املداهمة" التي نظمتها مدرسة القوات الخاصة
يف الجيش ،يف ارشاف مدربني من الجيش واالمن العام ،ووزعت عليهم
الشهادات بعد انجاز مراحل التدريبني النظري والعمالين اللذين شمال
بالتدرج العلوم القتالية واساليبها ،املداهامت وطرقها ،التعامل مع الرمايات
املكثفة واملتفجرات ،االنتقال والقتال يف الشوارع ،احتالل االبنية والهبوط من
الطوافات .انتهت الدورة مبناورة عسكرية بالذخرية الحية ،وهي عبارة عن
فرضية امر عمليات بـ"مداهمة ابنية يف قرية واحتاللها" ،مبشاركة قوة من
فوج التدخل السادس يف الجيش.
انجزت املهمة بحرفية تامة تطبيقا للتعليامت العسكرية ،استحق يف نتيجتها
العسكريون يف االمن العام تقدير اللجنة املرشفة عىل الدورة ورؤسائهم
املبارشين ،اىل تهنئة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

الدهم.

االستعداد للمناورة.

الهجوم.

دورة تدريبية للعسكريات

املفتشات اللوايت شاركن يف الدورة التدريبية.

نظمت دائرة التدريب يف شعبة الرياضة والرمي يف املديرية
العامة لالمن العام ،من االثنني  19ترشين الثاين اىل  30منه،
ضمن برنامج الروزنامة السنوية للتدريب من اجل تحسني
وتنمية القدرات العسكرية لدى العسكريني ،دورة تدريبية
للمفتشات يف القاعة املستحدثة يف مدينة كميل شمعون
الرياضية يف ارشاف النقيب دميرتي صقر واملدربني املساعدين
املفتش اول ممتاز عبري الجردي واملفتش اول ممتاز زياد عيىس
واملفتش اول داين ابوشقرا واملفتش اول محمد حمود واملفتش
ثالث داين االسمر.
اختتمت الدورة بحصة تدريبية عىل الرماية التكتية والرماية
الحية يف حقل املغيتة.

في العشاء السنوي لـ «األمن العام»
مقصرين
اللواء إبراهيم :مهما عملنا من أجل لبنان نبقى
ّ

اللواء ابراهيم يخاطب ارسة «االمن العام».

ورئيس التحرير العميد عقيقي متكلام.

يف رعاية املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم وحضوره ،التقت
ارسة «االمن العام» يف عشائها السنوي يف مطعم ديوان بريوت يف االرشفية.
والقى اللواء ابراهيم كلمة خاطب فيها ارسة املجلة« :اعايدكم باالعياد
املجيدة ،واعتقد ان عيد املجلة مل يكن عيدا لوال الجهد الكبري الذي
تقومون به كلكم .اهنئكم عىل العمل الجبار الذي تقومون به ألن
مجلة االمن العام اصبحت رائدة ،ليس بشهاديت  -وهي مجروحة  -بل
بشهادة الذين يقرأون .اعتقد انها اصبحت الرقم واحد يف البلد ،وذلك
ليس بفضيل بل بفضل اقالمكم وافكاركم».
اضاف« :ما اود قوله يف هذا اليوم ان لبنان بالنسبة الينا مل يكن يوما
حديقة خلفية وال فندقا .هذا البلد بلدنا ،وهو ليس تذكرة سفر اينام

اردنا نحط .هذا قدرنا يف النهاية .مهام عملنا من اجله نبقى مقرصين.
لننظر اىل الدول املحيطة بنا كيف تدمر نفسها بنفسها ،والشعوب
التي تتهجر ،نعرف قيمة لبنان ونتعلم كيف نحافظ عىل بلدنا وارضنا
وشعبنا واهلنا».
وكان رئيس التحرير العميد منري عقيقي القى كلمة مخاطبا اللواء
ابراهيم« :نشكر حضوركم ونرحب بكم يف املكان الذي انتم فيه
صاحب الدعوة .نشكركم عىل االهتامم الكبري الذي تقدمونه اوال من
اجل الوطن ،وثانيا من اجل االمن العام ،وثالثا من اجل املجلة التي
تعمل يف ارشافكم ودعمكم .نعدكم اننا سنبقى اوفياء لعملنا ومهنتنا
التي تعكس الحقيقة بكل مفاعيلها».
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تقرير

خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

رئيس املجلس القاري اإلفريقي:
العطاء بوليصة تأمني للبنانيني في إفريقيا

املشاركني ،وسنعمل عىل وضع املزيد منها يف
املناسبات واملؤمترات الالحقة.

العالقات بني لبنان وافريقيا ليست وليدة اليوم .اذا استندنا اىل رواية املؤرخني ،تعود اىل العام  814قبل امليالد ،عندما اسست
الفينيقية اليسار مدينة قرطاج .يبادر لبنان حاليا ،عرب املديرية العامة لالمن العام ،اىل العمل عىل تحصني العالقات الحتمية
بني اللبنانيني واالفارقة .االمن اوال لحامية اسس البقاء يف مواجهة االرهاب واالرهابيني
الوجود اللبناين يف افريقيا هو يف االختالط
االجتامعي واالقتصادي واملصاهرة ،ويف املصالح
املتبادلة التي نشأت يف القرنني املاضيني ،عندما
بدأ الوجود اللبناين يف افريقيا يأخذ شكل
الهجرة واالغرتاب .يف العام  2020سيحتفل
مبرور  150سنة عىل هذا الوجود.
لالرتقاء بهذا النمو الطبيعي يف العالقات،
احتضنت بريوت يف  26ترشين الثاين 2018
و 27منه مؤمتر "اندحار االرهاب يف املنطقة
وتأثريه عىل القارة االفريقية" الذي كان
للمجلس القاري االفريقي يف الجامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل مساهمة فعالة يف انعقاده.
رئيس املجلس القاري االفريقي عباس فواز
تحدث اىل "االمن العام" عن دور اللبنانيني
يف بالد االغرتاب االفريقية ،وانخراطهم يف
حياتها واقتصادها وتنميتها ،ال من ابواب
املصالح املادية فحسب ،وامنا من باب االنتامء
والعطاء ايضا.
■ "مؤمتر اندحار االرهاب وتأثريه عىل القارة
االفريقية" ،كيف نشأت فكرته االن وملاذا
تحمس مجلسكم القاري االفريقي له؟
□ التقينا باللواء عباس ابراهيم منذ نحو سنتني،
فاخربنا ان معلوماته تدل عىل ان االرهاب بدأ
ينحرس يف منطقتنا ويبحث عن اماكن اوسع
واسهل واكرث حرية للتحرك يف افريقيا ،ودعانا
اىل اخذ الحيطة والحذر .كانت لديه رغبة يف
فتح عالقات مع االجهزة االمنية الطالعها عىل
ما لديه من معلومات بهذا املوضوع .وقد وجه
دعوات فردية اىل بعض املسؤولني االمنيني من
دول افريقية عدة ساهمنا يف ايصال بعضها،
كام جرت زيارات فردية من دول افريقية
كان لها اثر طيب عند املسؤولني االفارقة ملا
تحمل من معلومات جدية وموثقة .النتيجة

كانت تداول فكرة اقامة مؤمتر جامع يف بريوت
عرضها علينا اللواء ابراهيم ،فتحمسنا للفكرة
كون جالياتنا موجودة اقتصاديا بشكل واسع
يف هذه البلدان ،وستتأثر سلبيا يف حال حصول
اي تدهور امني يف بلدان افريقيا ،السيام اننا
ملسنا بالدليل القاطع حصول اعامل ارهابية
كبرية من منظامت ارهابية اعلنت الوالء جهرا
لتنظيمي القاعدة وداعش.
■ ماذا تعني لكم مشاركة دول افريقية يف
مؤمتر بريوت؟
□ مشاركة  13دولة افريقية يف هذا املؤمتر
دليل قاطع عىل مدى حاجة هذه الدول اىل
املعلومات والخربات املوثقة ،بناء عىل سنوات
عديدة من محاربة االرهاب يف منطقتنا.
هذا االمر ميكن ان يتطور اىل مساندة الدول
االفريقية يف محاربة االرهاب من خالل
خزان املعلومات واستشارات الخرباء والتقنني
االمنيني يف لبنان.
■ هل بات االرهاب يشكل خطرا مشرتكا عىل
املواطن االفريقي واللبناين يف القارة االفريقية؟
□ يشكل االرهاب خطرا عىل كل املجتمعات
التي يتفىش فيها ،السيام ان الجاليات اللبنانية
منترشة يف اماكن عدة يف العامل ،وبخاصة انها
تتمتع بانتشار قديم اقتصادي واجتامعي
يف افريقيا منذ نحو  150عاما ،ولها مراكز
واستثامرات ضخمة يف هذه الدول .لقد تكبدنا
فعال خسائر مادية ويف االرواح يف دول عدة منها
الكوت ديفوار وليبيا ومايل ونيجرييا وغريها.
■ هل انتم راضون عن مستوى مشاركة
الوفود االفريقية يف مؤمتر بريوت ،والتفاعل مع
جلسات النقاش واللقاءات والتوصيات؟

□ نتائج املؤمتر االول من نوعه يف لبنان
واملنطقة كانت محط اعجاب املشاركني
واملراقبني وممتازة شكال ومضمونا .املسؤولون
واالعضاء وابناء الجالية يف افريقيا ،كذلك
اعضاء املجلس القاري ،راضون جدا عن انعقاد
املؤمتر واعامله ونتائجه وتوصياته.
■ هل يعني ذلك ان فكرة عقد مؤمتر ثان عن
االرهاب كمتابعة للمؤمتر االول واردة؟ ومتى؟
□ نعتقد ان فكرة عقد مؤمتر دوري هو
واجب كونه سيتطور ويتوسع وستساهم فيه
دول اكرث .املؤمتر االول كان ناجحا وممتازا،
ما يجعل من الرضوري العودة اىل تقييم ما
ورد فيه من نتائج ومتابعة ،ولالجابة عام نجم
عنه من تطورات او تساؤالت جديدة يجب
التعامل معها.
■ هل تعتقدون ان التوصيات التي خرج بها
املؤمتر يف بريوت كافية ،ام ميكن البناء عليها
لتوسيعها وتعزيزها مستقبال؟
□ التوصيات التي صدرت عن املؤمتر جيدة
وممتازة ،ومن املؤكد انها ستنتج من محاوالت
تطبيقها تحديات جديدة سيعمل عىل
التعاطي معها ،وايجاد اجوبة او آليات لها يف
املؤمتر املقبل.
■ ماذا عن االحتفالية التي تعتزمون تنظيمها
يف العام  2020ملناسبة الذكرى  150عىل
الوجود اللبناين يف افريقيا؟
□ قرر املجلس القاري االفريقي اقامة
احتفاليات يف لبنان ويف دول افريقية عدة
يف العام  2020ملناسبة مرور  150عاما
عىل وصول اللبنانيني االوائل اىل افريقيا يف
سبعينات القرن التاسع عرش .يف هذه املناسبة

رئيس املجلس القاري االفريقي عباس فواز.

سننظم مؤمترات كبرية يدعى اليها مسؤولون
من دول افريقية .كام سنقيم احتفاالت يف
لبنان ويف دول افريقية عدة ترشح التعاون
اللبناين  -االفريقي ودور اللبنانيني وحجمهم
يف تطوير القطاع االقتصادي ،واملساهمة يف
التنمية االجتامعية والخدماتية ،وانخراطهم
يف الدورة االجتامعية االقتصادية والتنمية
املستدامة والنسيج الوطني.
■ ارشت امام املؤمتر اىل ان اللبنانيني ساهموا
يف مساندة املجتمعات االفريقية التي
تخلت عنها رشكات عاملية هربا من االزمات
واالضطرابات .هل تعتقد ان املواطنني
والحكومات االفريقية يقدرون ذلك؟
□ الدور اللبناين الفعال والرضوري الذي استمر
نحو  150عاما كان له االثر االيجايب منذ البداية
يف القطاع التجاري ،وتطور مع الوقت عرب
اجيال لبنانية جديدة ومتعلمة حيث انشأت
هذه االجيال الرصوح الصناعية والتجارية
والطبية والتعليمية والزراعية والسياحية
والثقافية وغريها .عند انهيار االتحاد السوفيايت
ودخول دول اوروبا الرشقية اىل املنظومة
الغربية ،شجع االتحاد االورويب ودعم ال بل
م ّول الرشكات االوروبية من اجل دخول دول
اوروبا الرشقية لتطوير اقتصادها ويف الفرتة

الزمنية نفسها كانت دول افريقية عدة تعاين
من ازمات سياسية وامنية واقتصادية ،ما حمل
رشكات عاملية عىل مغادرة تلك الدول اىل اماكن
اكرث امنا وربحية .من هنا ساهم الدور اللبناين
يف ملء الفراغ برشاء معظم تلك الرشكات
ومنع االنهيار االقتصادي الشامل يف تلك الدول.
هنا اؤكد ان موقع اللبناين هو محل ترحيب
وتقدير من تلك الدول ،شعوبا وحكومات.
عليه ان اللبناين بقي يف تلك البلدان يف احلك
الظروف االمنية والسياسية واصعبها ،ومل ولن
يتخىل عن تلك البلدان وعن مصالحه فيها.
■ تحدثت امام مؤمتر بريوت عن تجربة لبنان
يف التصدي لالرهاب وامكان ان يساعد ذلك
الشعوب االفريقية يف جبه هذا الخطر .كيف؟
□ قلنا سابقا ان لبنان من خالل الجيش
واالمن العام واجهزته االمنية االخرى
واملقاومة ،صمد يف البداية يف وجه االرهاب
وابتكر اساليب استباقية وآليات وعمل بها
ملحاربة االرهاب وانترص عليه ،ما جعله
يتمتع برصيد كبري ومستوى عال من املعرفة
والخربة ميكنه ان يضعها يف خدمة املجتمعات
التي تعاين من االرهاب وبخاصة الدول
االفريقية الشقيقة والصديقة .من هذه
الخلفية قمنا يف املؤمتر االول بتعميمها عىل

■ اوىل اللواء عباس ابراهيم واالمن العام
اهتامما استثنائيا بتنظيم املؤمتر يف بريوت.
ماذا يعني ذلك بالنسبة اىل املجلس القاري
االفريقي ،واىل اللبنانيني يف بالد االغرتاب
االفريقية؟
□ فكرة اللواء ابراهيم باقامة هذا املؤمتر نابعة
من حرصه عىل امن اللبنانيني ،مقيمني ومغرتبني.
تنظيم مؤسسة االمن العام للمؤمتر ،شكال
ومضمونا ،ومبهنية عالية ومتابعة دؤوبة ،شكل لنا
حافزا مشجعا ودافعا كبريا لنكون عىل مستوى
املسؤولية باملشاركة بحامسة النجاح هذا املؤمتر،
علام انه عمل وطني ودويل يصب يف مصلحة
محاربة االرهاب وهو محل شكر وتقدير وافتخار
لنا ولكل اللبنانيني يف افريقيا .ان املجلس القاري
االفريقي باسمه وباسم جميع اللبنانيني يف افريقيا،
يوجه رسالة شكر وتقدير اىل الدولة والحكومة
اللبنانية من خالل مجلتكم ،واىل اللواء عباس
ابراهيم وفريقه القادر واملحرتم ،واىل املشاركني يف
االفتتاح والندوات واملحارضات القيمة واملفيدة
التي نالت اعجاب املشاركني واملراقبني.
■ "نحن سفراء الفريقيا التي احتضنتنا يف
اصعب الظروف" ،هذا ما قلته يف خطابك امام
املؤمتر .كيف ميكن البناء عىل هذه الفكرة
وتطويرها؟
□ الروابط التي تجمعنا مع شعوب الدول
املضيفة وحكوماتها وتقديرنا والتزامنا قوانني
تلك الدول وعاداتها ،واستمرارنا يف العطاء
واالختالط االجتامعي واالقتصادي ،واملصاهرة
واالجيال املتوالدة من جيل اىل جيل ،ودعم
الدورة االقتصادية واالجتامعية للتنمية يف
اصعب الظروف واحلكها ،شكل لنا بوليصة
تأمني للوجود اللبناين يف تلك الدول وحولنا اىل
مواطنني مخلصني وسفراء لتلك الدول عرفانا منا
بالجميل لنتيجة احتضانها لنا .كل ذلك حفزنا
عىل العمل لجلب املزيد من االستثامرات وبناء
رصوح ضخمة تؤ ّمن فرص العمل ملئات االالف
من املواطنني يف هذه البلدان التي نعتز ونفتخر
بها ،والتي نعمل يف املحافل الدولية ضمن
امكاناتنا للدفاع عنها.

77

78

عدد  - 64كانون الثاني 2019

عدد  - 64كانون الثاني 2019

إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2018/11/15لغاية 2018/12/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اريتري
اردني
ارميني
اوزباكستانية
اوكرانيا
ايراني
باكستاني
بنغالدش
تركي
توغولي
تونسي
جزائري
روسي

118
292
5
3
2
2
5
1
2
87
2
1
1
5
3

ساحل العاج
سوداني
سوري
سيراليون
سري النكي
عراقي
عرب رحل
غامبي
فلسطيني  -سوري
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني الجىء
فيليبيني
قرقزية
قيد الدرس
كاميروني

1
33
567
1
17
13
1
1
9
1
90
35
1
1
1

كيني
مجهول الهوية
مدغشقر
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مولدافية
نوري
نيبالي
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

2
4
2
73
2
12
3
1
2
3
16
2
1423

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2018/11/15لغاية  2018/12/15ضمنا
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
602727 88999 234455 279273
دخول
619142 90476 259030 269636
مغادرة
1221869 179475 493485 548909
املجموع

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2018/11/16و2018/12/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

الجزائر

6

فلسطين

2

السودان
االردن

2
2

مصر

403

تونس

5

المجموع

420

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2018/11/16لغاية 2018/12/15
الدولة

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2018/11/15لغاية 2018/12/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبناني
اثيوبي
اريتري
اردني
ارميني
اوكراني
ايراني
باكستاني
بنغالدش
تركي
تونسي
جزائري
روسي
ساحل العاج

109
288
4
3
2
3
2
1
130
2
1
3
3
1

سوداني
سوري
سيراليون
سري النكي
صومالي
عراقي
عرب رحل
غامبي
فلسطيني  -سوري
فلسطيني دون اوراق
فلسطيني سلطة
فلسطيني الجىء
فيليبيني
قيد الدرس

57
580
1
15
1
26
1
1
6
1
1
82
36
1

كاميروني
كيني
مجهول الهوية
مدغشقر
مصري
مغربي
مكتوم القيد
مولدافية
نوري
نيبالي
نيجيري
هندي
يمني
المجموع

2
4
4
2
74
2
13
2
1
2
3
15
2
1487

افريقيا الجنوبية
اثيوبيا
اريتريا
ارمينيا
البرازيل
السنغال
السويد
المانيا
النروج
الهند
الواليات المتحدة االميركية
اليابان
اوزباكستان
اوكرانيا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بنغالدش
بنين

العدد

1
1091
1
1
1
9
1
9
3
294
7
1
18
177
2
6
1
588
54

الدولة
بوركينا فاسو
البوسنة
بولونيا
بيالروسيا
تادسكا
تايلندا
تركمانستانية
توغو
جزر الملغاش
جنسية غير واضحة
جورجيا
الدومينيك
روسيا
رومانيا
سويسرا
سري النكا
غامبيا
غانا
غينيا بيساو

العدد

7
1
1
29
5
2
1
59
5
1
2
3
71
3
4
48
7
256
7

الدولة
فرنسا
فنزويال
الفيليبين
كازاخستان
الكاميرون
كاناري
كركستان
كندا
كونغو الديموقراطية
كينيا
مالي
مولدوف
نيبال
نيجيريا
هولندا
التفيا
المجموع

العدد

9
2
371
19
40
3
5
1
1
62
1
22
3
16
3
1
3336
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ّ
المزورة
الوثائق

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية :ترشين الثاين 2018
جدول اجاميل ّ
عام

سوريا

جوازات

إقامات

تأشريات

8

لبنان
العراق

14

تركيا
اململكة املتحدة

4

فرنسا

2

1
1

بلجيكا
ايران

1

6

1

3

1

2

2

1
1

2
1
1

1

افريقيا الجنوبية

1

1

الواليات املتحدة األمريكية
روسيا

املجموع

4
3

1

املانيا

اسبانيا

8
1

33

3

عدد الوثائق السورية املز ّورة بحسب النوع واملركز الحدودي :ترشين الثاين 2018

9

3
1

ايطاليا

2
16

4

3
1

17
17
14

2

ليبيا

اململكة العربية السعودية

أختام

هويات

مختلف

املجموع

رسم بياين بعدد الوثائق املز ّورة
تبعاً للجنسية السورية وفقاً لنوع
الوثائق املزورة
الدوائر واملراكز الحدودية
ترشين الثاين 2018

15

20

6

1
1
6

رسامن بيانيان بالوثائق املز ّورة بحسب جنسية حاملها ونوعها:
الدوائر واملراكز الحدودية :ترشين الثاين 2018
نسب الوثائق املزورة بحسب الجنسيات:
ترشين الثاين 2018

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة ونوعها :ترشين الثاين 2018

1
1
1
83

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

عدد املسافرين مقابل عدد حاميل وثائق مز ّورة :ترشين الثاين 2018

الدوائر واملراكز الحدودية
ترشين الثاين 2018

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

عدد املسافرين
634204
432668
84236
82208
27687
19075
2047
903
1283028

حاملو وثائق مز ّورة
51
13
0
0
0
0
1
1
66

نسبة حاميل الوثائق املز ّورة
8.04/100000
3.01/100000
0
0
0
0

48/100000
110/100000
53/100000
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

لغة

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com

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

شرح الف ّية ابن مالك
شرح ألفّية ابن مالك
والخبر
مرتبة االسم
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ÉªkFpÉbn

óljrRn

¿nÉc
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º°SG ` á∏ªL ôÑN ` ï°SÉf
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

لبنان في العهد التركي

أحمد جامل باشا ،قائد الجيش الرابع الرتيك.

رشيد نخله ( ،)1939-1873شاعر لبناين ُل ّقب بأمري الزجل.

يف السادس من ايار من كل عام نتذكر شهداءنا
الذين ع ّلقهم احمد جامل باشا ،قائد الجيش
الرابع الرتيك ،عىل اعواد املشانق يف مثل هذا
اليوم من العام  ،1916ال لذنب ارتكبوه ،بل ألنهم
حاولوا التحرر من النري الرتيك مبا ملكت ايديهم
من وسائل وارتباطات دولية.
التحرر من ُّ
تحكم الغري وسيطرته نزعة انسانية
مرتسخة يف قلوب البرش ،فال يقيم عىل ضيم شعب
يتحسس الحرية والكرامة .فكيف اذن بالشعب
اللبناين الصبور الذي اقام عىل ظلم العثامنيني،
واستبداد والتهم وقسوة انكشاريتهم ،قرونا اربعة
ذاق خاللها العذاب واالضطهاد اشكاال والوانا.
دخلت تركيا الحرب اىل جانب "الدول املركزية" يف
اول ترشين الثاين عام  ،1914ويف  22منه وصلت
فرقة من الجيش العثامين اىل االرايض اللبنانية
من جهات زحلة وعاليه وبكفيا وبحنس وبرمانا
وبيت مري ،ومل تبلغ هذه االماكن اال بعد ان مات
من جنودها العرشات دنقاً بني زحلة وعينطورة،

وقد توىل اهايل ضهور الشوير ،بدافع من
النخوة واملروءة ،نجدة هؤالء الجنود وامدادهم
باالطعمة واملالبس الالزمة.
وادعى مترصف لبنان اوهانس باشا متويها" :ان
دخول تلك الرشاذم من الجيش الرتيك ال ُي َع ّد من
قبيل االحتالل بل هو لالستكشاف العسكري" .غري
ان احمد جامل باشا ،وهو اآلمر الناهي ،كان اكرث
منه رصاحة فقال" :لقد ارسلت مفرزة عسكرية
من الجند للدفاع عن لبنان ضد غارات العدو
الخارجي عند الحاجة ،واين ألدعو اهل لبنان
اىل االنضواء تحت ال َع َل َم الهاميوين ،واىل مشاركة
هذه املفرزة يف تضحية النفس والنفيس إلحباط
اعامل العدو .ان كل َمن يحاول من اللبنانيني،
كائنا َمن كان ،االخالل بسالمة اململكة واالمن
العام بأية حركة ،وكل َمن يبدي اقل مظهر من
مظاهر العطف واملحبة نحو اعدائنا الفرنسيني
واالنكليز والروسُ ،يحا َكم فورا امام ديوان عريف
ليلقى جزاءه من العقاب".

عي املرياالي محمد رضا
واعلن يف الوقت ذاته انه ّ
بك قائدا لهذه املفرزة العسكرية يف جبل لبنان
وبريوت وجعل مركزه يف عاليه.
واراد رضا بك ان يجتمع مبترصف جبل لبنان وكبار
اللبنانيني ليبسط امامهم رغباته ومطالبه ،فاوعز
اىل اوهانس باشا بأن يدعوهم اىل اجتامع عام
يف بعبدا.
وهنا نرتك الكالم عن ذلك االجتامع للمرحوم رشيد
نخله ،وقد د ّون ذكرياته عنه يف كتابه "املنفى".
قال" :يف  31من شهر كانون االول سنة 1914
دعا املترصف اىل اجتامع عمومي يف دار
الحكومة يف بعبدا ،وذلك بإيعاز من املرياالي
محمد رضا بك قائد املفرزة العسكرية يف جبل
لبنان ،طائفة من الرجال اللبنانيني ،وكنت انا
يف َمن دعي .فرئس رضا بك االجتامع ،واىل
ميينه املترصف ،واىل يساره جمهرة من الضباط
االتراك ،ثم نهض رضا بك يخطب بالرتكية بني
انتفاخ وصلف حتى كادت اوداجه تفيض عن
طوقه وتخرج عيناه من وجهه .ويا ليت شعري
هل كان رضا بك يف تلك الساعة يف موقف
الفاتح املنترص الذي د َّوخ البالد واكتسحها
عرضاً وطوال ثم جاء باملغلوبني يعرضهم بني
يديه؟ نعم ،ان جامل باشا كان قد ارسل قبل
ذلك بايام برقية اىل االستانة كتبها من دمشق
وقال فيها" :ان الجيش الهاميوين استطاع دخول
لبنان بعد مقاومات وص ّد غارات .فأنت ترى ان
الوقعة بني اللبنانيني والجيش الهاميوين كانت
رج املدفع وملع السيف
شديدة ،حتى لقد ّ
وسال الدم ولكن دون ان يدري لبناين واحد
بخربها" .وكان املدار يف خطبة رضا بك عىل ان
اللبنانيني مك َلفون االخالص للدولة ،وقال" :ان
امتياز جبلهم هو منحة منها ومحض ُّ
تفضل
مل ُتر َغم عىل منحه كام يحسب بعضهم ،وان
عىل اللبنانيني ان يتطوعوا تحت لواء الدولة
يف وجه االعداء يوم تحدّثهم نفسهم باحتالل
الساحل اللبناين" .وقد كان رأى فريق من

اخواين ،قبل االجتامع ،عىل ان ّ
اتول الجواب
عىل كالم محمد رضا بك بني املرونة والرصاحة،
فقلت لرضا بك ما مؤداه" :اما االخالص للدولة
فهو امثولة تع َّلمها اللبنانيون من قديم الزمن،
وليس يف لبنان َمن ال يحفظ للدولة اياديها
عىل الربوتوكول .واما التطوع والوقوف يف وجه
املعتدين عىل امتياز االرايض اللبنانية فليس
يف لبنان رجل يتأخر عن ذلك ،اذ ان اللبنانيني
بتمسكهم
معروفون بحبهم لوطنهم ،مشهورون ُّ
بامتيازهم .لكن السالح يف هذه االيام يعوزهم،
فاذا شاءت الدولة ان تخترب اخالصهم لها فليس
اهون عندها من ان متدهم بالسالح .فتح َّرك
الرجل عن كرسيه َّ
وقطب ما بني عينيه ولبث
ال يعرف كيف يجيب ،فساد السكون الجلسة
فينة غري قصرية ،ولكن بعضهم وقف يف بهرة
الحلقة وقال" :نحن يا ِسيدنا عندنا سالح،
ونحن مستعدون لكل طارىء" .وما قال ذلك
حتى جاوبته من فوري" :عجباً لك ،فانني ال
اعرف يف البالد َمن يستطيع ان يتح ّمل تبعة
ما تقول اآلن يف مسألة السالح ،فض ًال عن ان
بنادق صيد العصافري ،وهي التي يف البالد،
ليست مام يدور عليه كالمنا وكالم رضا بك".
وكان االخ الويف املرياالي ملحم بك حامدة ،والد
السفري السابق محمد عيل ،والذي ويل قيادة
الدرك اللبناين مكان املرياالي سعيد البستاين،
يرتجم كالمي لرضا بك وكأنه يحيط الرتجمة
بني اشارات اليد ،وامارات الوجه ،بيشء من
مظاهر االقتناع ،ثم اقبل عيل يف آخر الجلسة
وهو يتضاحك وقال يل يف همس" :يا أخي دعنا
نق ّلدهم جمي ًال وال تفضحنا" .وما ُرفعت تلك
الجلسة التي مل تسفر عن يشء ذي بال اال وقد
استدعاين املترصف وب ّلغني ان جامل باشا يف
حاجة اىل مكاملتي يف اشياء تتعلق بلبنان ،وانه
يستقبلني يف اليوم التايل يف دمشق عىل رحب
وسعة .فلام عدت اىل اخواين علمت ان الذين
سيستقبلهم جامل باشا كثريون ،منهم سليل
البيت اللبناين العريق االمري فايق شهاب رئيس
القلم االجنبي ،والصديق النبيل مصطفى بك
عامد رئيس دائرة الجزاء ،وغريهام من الرجال".

ويتضح من بقية ما ذكره رشيد بك نخله ان
نتيجة املقابلة مع جامل باشا كانت نفي الجميع
اىل القدس.
وأعطي رضا بك صالحيات واسعة .وتع َّرف اىل
بعض كبار اللبنانيني ،فأخذوا يدعونه اىل موائدهم
ويقيمون له الحفالت ،كام أنه أخذ يشاطرهم
جانباً من حياتهم االجتامعية .ويبدو أنه كان
يفعل ذلك لغاية يف نفس يعقوب ،فهل كان يجول
يف خاطره ان يتقرب من اللبنانيني ليكسب ودَّهم
ويحقق بذلك بعض احالمهم يف غفلة من جامل
باشا؟ وهذا االخري كان يضمر ،بعد هزميته يف
السويس ،ان يستقل بلبنان وسوريا ويقيم نفسه
ملكاً عليهام باالنفصال عن السلطنة العثامنية.
ونعرف عن رضا بك انه رئس جمعية الهالل االحمر
وحرض شنق الشهداء ،وانه حاول يف  6ايار انقاذ
الضابطني سليم الجزائري وامني لطفي من الشنق
بأن اتصل هاتفياً من رسايا الربج بالقيادة الرتكية
لهذه الغاية ،فكان جوابها" :اوملاز ،اوملاز" ،اي "هذا

غري ممكن" ،ف ُن ّفذ حكم االعدام بالضابطني.
وقد علمنا أنه يف بداية الحرب التي نحن يف صددها
تألفت يف ضهور الشوير برئاسة فارس مرشق لجنة
لتكريم رضا بك ،وقد قدَّموا له سيفا وساعة وخامتا
يف اثناء حفلة التكريم التي ُأقيمت لهُ .
وطلب من
الشعراء تقريظ هذه الهدايا الثمينة ،ففاز الشاعر
املرحوم نجيب مرشق الذي نظم هذه االبيات:
الس ْي ِف َت ٌ
ثيل َب ٌ
ليغ		
ِب َهذا َّ
ِب َذ ْو ِد َك يا ُم َح َّمدُ عن ِبال ِدكْ
		
وهَ ذي الساع ُة الي َق ْظى َمشا ٌر
اىل ْاستيقاظِ َع ْي ِن َك يف ِجها ِد ْك
َأج ْل و ِبخا َت ٍم ُيهدى َب ٌ
		
يان
ملا ُ
لبنان َي ْح َف ُظ مـن ِودا ِد ْك
وكان وداد لبنان لرضا بك السبب يف نقمة جامل
باشا عليه ،ويف الخالف الذي نشب بني القائدين
عىل الوجه الذي ال يزال يذكره املعارصون لهذه
االحداث ورواتها الصادقون.

املنفيون اللبنانيون يف القدس سنة :1915الصف االول (الجلوس من اليمني اىل اليسار) :بولس نجيم ،االمري فريد عبدالله شهاب ،يوسف بك فريفر.
الصف الثاين (الجلوس) :حبيب بك البيطار ،الشيخ الياس كسبار ،خليل بك عقل ،االمري فائق شهاب ،مصطفى بك عامد،
محمد بك زين الدين.
الصف الثالث (الوقوف) :الدكتور أنطوان العضم ،كميل بك الشدياق ،ابرهيم بك عقل ،الشيخ بان الخازن ،نقوال بك
غصن ،نعوم بك باخوس.
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بأقالمهم

بقلم
خليل فليحان

*

من أجل إنقاذ الصحافة الورقية
مل اكن اتوقع اندثار الصحافة املكتوبة يف وطن االرز بالشكل
الدراماتييك الذي نشهده اليوم ،بذريعة ان الكربيات اوقفت
صدورها لسببني:
االول :انها مل تعد تتحمل الخسارات املالية ،والنعدام بيع االعداد
اليومية ،او بسبب اكتساح الصحافة الرقمية التي توصل اىل القارىء
املتلقي االخبار ساعة حدوثها .
اما السبب الثاين :فهو نضوب املوارد املالية بنضوب االعالنات التجارية
التي كانت سندا مليزانيات بعض الصحف وفقا لزعم مالكيها.
اس َلم بالذريعة االوىل لكن مل اقتنع بالثانية ،وانا ال ازال اعمل يف
الصحافة الورقية اليومية منذ العام  ،1969واسأل كيف كانت تصدر
الصحف؟
خالل االحداث اللبنانية ،ومن يراجع اعداد بعض كربيات الصحف،
يرى انها كانت قليلة االعالنات اذا مل تكن خالية منها ،ومع ذلك كانت
تخوض معارك ضد هذه امليليشيا او الحزب او التيار السيايس.
تأملت كثريا الغالق صحيفة "السفري" التي عملت يف عدد الصفر فيها،
واستمررت يف تغطية اخبار وزارة الخارجية واملغرتبني نحو اربع
سنوات .
انتابني الشعور نفسه عندما توقفت صحيفة "االنوار" عن الصدور
النها كانت االوىل التي عملت فيها عندما تخرجت يف الجامعة.
مارست هذه املهنة بشغف وعشق ال يوصفان ،وذقت حلوها وم ّرها .
ُخطفت عىل يد احدى امليليشيات بسبب هويتي ،ونجوت الن
رئيسها انقذين عندما تبلغ بايقايف عىل الحاجز ،وكانت تربطني به
عالقات جيدة وكنت ازوره صباح كل يوم ،وكان من اهم رجاالت
السياسة املثقفني الذين تسلموا حقائب وزارية ونجح يف ادارتها .كام
تعرضت اىل االختطاف عىل يد جهاز مخابرات دولة عربية شقيقة
ملدة اسبوع ،النني نرشت خربا اغاظ رئيسها واصدر اوامره بهدف
معرفة مصدر الخرب ،فتكتمت اكرث فاكرث .اال ان رئيس الجمهورية
االسبق سليامن فرنجيه تدخل وافرج عني بعد اسبوع من التحقيقات
اليومية والتهديدات .هذان مثاالن عىل ما عانيت خالل متريس يف

مهنة املتاعب ،كام يسمونها ،فواجهت بصرب وبقوة ،وبقيت عىل
امياين وعشقي للمهنة بعد الله وزوجتي واوالدي الذين كانوا يعانون
من انتظاري تحت القصف املدفعي ،والسيارات املفخخة ،وسفري
مع املسؤولني من رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات ومعظم وزراء
الخارجية ،وتعددت املهامت بتغطية قمم عربية وفرانكوفونية ودول
عدم االنحياز واجتامعات وزراء الخارجية املمهدة لها .اضافة اىل
تغطية اجتامعات الدورات العادية واالستثنائية ملجلس جامعة الدول
العربية ،ودورات منظمة االمم املتحدة يف ايلول من كل عام.
كيف يل ان اقبل مبزاعم اصحاب الصحف التي اغلقت ابوابها ،ورشدت
زمالء يل ووضعتهم يف ظروف مادية صعبة؟ كام ان بعضها ال يزال
يعامل املحررين واملراسلني معاملة سيئة بعدم دفع رواتبهم بشكل
منتظم يف نهاية كل شهر؟
اعرتف انني ال استطيع تق ّبل موت املهنة التي اصبحت منذ  48سنة
يف حاميض النووي ،مع انني عانيت الكثري من اصحاب بعض الصحف
ومسؤولني اخرين يف هيئات التحرير.
رغم كل ذلك ،اعترب ان ازمة الصحافة الورقية قابلة للحل .ملواجهة
الزحف االخباري الرقمي ،اقرتح استحداث صحف الكرتونية تنافس
النرشات االخبارية املخترصة التي ترد عىل اجهزة الخلوي .كام ان
الصحيفة التي اقفلت او املهددة باالقفال بذريعة الشح يف االعالنات
التجارية ،فيمكن معالجتها من طريق عدم الرتخيص لصدور اي
صحيفة اال اذا كانت تابعة لرشكة مالية مليئة ،تديرها وفقا السس
اقتصادية واستثامرية ،تؤمن املدخول املايل املطلوب ،كام هو معمول
به يف الصحف العاملية .مع التذكري بأن اقفال بعض الصحف يعود اىل
وقف مساعدات دول عربية غنية لها .
لن استكني يف الدفاع عن دعم الصحافة الورقية يك تستمر ،السيام عرب
مجلس نقابة محرري الصحافة بعد انتخايب عضوا فيه .وهذا سيكون
همنا االول يف برنامجنا .
* عضو مجلس نقابة محرري الصحافة

ضيف العدد

بقلم الدكتور
د .رمزي صعب

*

نحو استراتيجيا اقتصادية جديدة
املطالبة بالغاء سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت يف العام  ،2017والتي
تجاوزت كلفتها بحسب وزير االقتصاد والتجارة مبلغ  800مليون دوالر
لتصل اىل الضعف ،وقد تكون مرشحة للزيادة ايضا ،اتت من بعض
قيادات الهيئات االقتصادية وبعض الجهات الرسمية يف الحكومة ،تحت
عنوان ضبط االنفاق وتقليصه لخفض العجز الكبري واملستمر يف املوازنة
العامة ،وايضا للتغيري يف منحنى الدين العام املتصاعد وخدمته ،وذلك
خشية تفاقم االزمة وصوال اىل حد افالس الدولة.
تتقاطع هذه الدعوة اىل خفض النفقات العامة مع نظريات اقتصادية
تدعو اىل عدم تدخل الدولة يف االقتصاد ،وحرص دورها باالمور االساسية
لتسهيل عمل القطاع الخاص ضمن آليات السوق.
بحسب مؤيدي هذه النظرية ،ويف اختصار ،سيؤدي التقشف يف امليزانية،
اي يف االنفاق العام ،اىل خفض العجز وتحفيز النمو االقتصادي وبالعكس،
اي ان زيادة االنفاق ستؤدي اىل العجز وبالتايل اىل تراجع معدالت النمو
بكل مؤرشاته مع زيادة يف الدين العام.
من دون الدخول يف الجدل االقتصادي عن ايجابيات التقشف او سلبياته،
غري املنتهي اصال وغري املحسوم ،نستطيع ان نقول انه يحق للدولة ان
تعيد النظر يف سياستها االقتصادية ،وان تعتمد سياسة خفض االنفاق
العام اي سياسة التقشف .لكن هذه السياسة ،مع االعتبار جدال بأنها
ستحقق النمو املنشود ،يجب ان تكون عامة وشاملة ،وان تكون كذلك
مرتكزة عىل دراسات اقتصادية حقيقية وغري منحازة ،وتحديدا للويب
املايل املرصيف املتداخل مع السلطة .فعىل ماذا اعتمد املطالبون بالغاء
السلسلة؟ هل قاموا مثال بدراسة ايجابيات السلسلة واثرها عىل تفعيل
الطلب الداخيل عىل السلع والخدمات ،وبالتايل عىل املؤسسات االنتاجية
الوطنية واالستثامر؟ هل قاموا بدراسة الكلفة االقتصادية للتعطيل
السيايس املتكرر وكلفة التأخر يف تشكيل الحكومة عىل االقتصاد اللبناين
قبل التفكري يف اعادة النظر يف السلسلة؟ هل تصوروا للحظة واحدة
حجم االعرتاض الشعبي وخطورته عىل التوازن االجتامعي الهش؟
يف الواقع ،يعرف الجميع ان عجز املوازنة وارتفاع الدين العام ليسا وليد
الساعة ،وبالتايل هام موجودان قبل اقرار السلسلة.

ان اسباب االزمة االقتصادية الخطرية التي وصل اليها لبنان معروفة،
حتى اننا نستطيع القول ان طرق الخروج منها معروفة ايضا ملن يريد
ذلك .املهم توافر االرادة الحقيقية الصادقة للمبارشة يف التنفيذ .لذا من
الرضوري ان يقتنع اصحاب القرار السيايس واملايل املتداخل ،والعديد
من الحاملني وهم كرث ،بأن تجربة لبنان ما قبل الحرب االهلية رمبا
سقطت نهائيا ،ومل يعد من السهل اعادة احيائها .تلك التجربة املتمثلة
يف لبنان سويرسا الرشق ومرصف العرب ومستشفى العرب وجامعتهم
ومكان اصطيافهم ،قد ولت .لذا علينا التعلم من جديد بأن نويل االهمية
القصوى للقطاعات االنتاجية الحقيقية ،بدال من الرتكيز عىل قطاع
الخدمات فقط.
فلنبدأ اوال بتشكيل الحكومة التي يجب ان تكون من اولوياتها معالجة
الهدر ومحاربة الفساد الذي هو بحسب وزير املال "منظومة مركبة عىل
اكرث من صعيد يف ادارة الدولة" .وان تبدأ الدولة بصوغ عقد اجتامعي
 اقتصادي يشارك فيه الجميع بغية توحيد الرؤية االقتصادية ملعالجةاالزمة قدر االمكان ،لتبدأ بعدها بوضع اسرتاتيجيا اقتصادية طويلة االمد.
لنستفد عىل املدى القصري من فرصة سيدر CEDRE (Conférence
économique pour le développement, par les réformes et avec
 )les entreprisesالذي هو مؤمتر اقتصادي من اجل التنمية ،من خالل
االصالحات ومبشاركة القطاع الخاص الذي سيؤ ّمن نحو  10مليارات دوالر
امرييك .هذا املبلغ سيستفيد منه لبنان من الدول واملؤسسات املالية
املانحة (البنك الدويل ،البنك االورويب العادة التعمري ،البنك االسالمي
للتنمية ،الصندوق الكويتي ،صندوق التنمية السعودي ،البنك االورويب
لالستثامر ،فرنسا ،قطر ،هولندا ،تركيا ،املانيا ،االتحاد االورويب والواليات
املتحدة االمريكية) عرب قروض مدعومة وهبات لتمويل مشاريع استثامرية.
وقد يكون املؤمتر فرصة ليستفيد لبنان من هذا الدعم الدويل .ولتكن
البداية يف وقف االنحدار املستمر لالقتصاد اللبناين ومن خالله املجتمع
اللبناين.
* استاذ يف الجامعة اللبنانية

87

88

عدد  - 64كانون الثاني 2019

عدد  - 64كانون الثاني 2019

مقال
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مؤشرات قطاعات اإلنتاج لعام :2018
الصناعة والزراعة منهكتان من اإلغراق واملنافسة
واجه اقتصاد لبنان عام  2018تحديات االحداث يف املنطقة ،وتوتر العالقات
مع بعض دولها ،واجواء عدم اليقني املحيل واالستحقاقات السياسية .وتلقت
القطاعات االنتاجية رضبات داخلية وخارجية منذ سنوات ،دفعت بها اىل تكبد
كثري من الخسائر املادية ،وسط عجز رسمي عن حاميتها وتدعيم عمليات االنتاج
والتسويق عموما
يساهم قطاع الزراعة يف لبنان بنحو %4.7
من الناتج املحيل االجاميل ،ويوظف نحو
 %10من اليد العاملة اللبنانية .ويساهم
القطاع الصناعي بنحو  %7.5من الناتج
املحيل ،ويوظف  140الف عامل تقريبا،
اي ما يعادل  %25من اليد العاملة
املحلية .عليه ،من املرجح ان يساهم هذان
القطاعان يف اضعاف مساهمتهام الحالية
يف حال خضعا لعملية اصالح حقيقي
وخطط تنموية.
عاىن القطاع الزراعي من ازمات تتعلق
غالبيتها بصعوبة التسويق والترصيف،

مؤرش اسعار املستهلك ارتفع بنسبة .%6.4

والعجز امام منافسة منتجات مستوردة
تغرق االسواق اللبنانية ،وكان اخر االزمات،
اغالق معرب نصيب الحدودي بني سوريا
واالردن عام  ،2015ما ادى اىل توقف
التصدير عرب هذا املعرب نهائيا .تضاف اىل

املؤشر االقتصادي
سجل ارتفاعا قدره %6.1

ذلك التقلبات املناخية غري املسبوقة التي
سببت خسائر يف االنتاج راوحت بني 50
و.%60
القطاع الصناعي ليس يف حال افضل.
فهو يعاين ايضا من كلفة االنتاج املرتفعة
الناجمة عن ارتفاع سعر االرض ،وكلفة
الطاقة الكهربائية واملحروقات ،وكلفة
العاملة ،وبريوقراطية املعامالت ،وتشابك
الصالحيات ،وكلفة املواد االولية واالالت
الصناعية املستوردة يف معظمها.
االخطر من ذلك ،ان هذا القطاع يعاين من
عدم قدرته عىل املنافسة غري املتكافئة.
كل ذلك ناجم عن السياسات االقتصادية
واالتفاقات التجارية التي وقعها لبنان مع
دول عربية وغربية ،مل ينل منها اال نقصا يف
الصادرات وارتفاعا يف الواردات.
تظهر التحديات نتائج تسعة اشهر يف العام
 2018عىل الشكل التايل:
• بلغ مؤرش ثقة املستهلك يف لبنان معدل
 75.3نقطة يف الفصل الثالث من العام
 ،2018ما يشكل ارتفاعا طفيفا بنسبة
 %1.5عن معدل  74.2نقطة يف الفصل
الثاين من العام .اما معدل املؤرش الفرعي
للوضع الحايل ،فقد بلغ  66نقطة يف الفصل
الثالث من العام  ،2018مسجال انخفاضا
بنسبة  %2.3عن الفصل السابق ،يف حني
بلغ معدل املؤرش الفرعي للتوقعات
املستقبلية  81.4نقطة ،اي بتحسن نسبته
 %3.6عن الفصل الثاين من العام .2018
التأخري املتكرر يف تشكيل الحكومة اثر
سلبا عىل ثقة االرس واحبط الزخم الذي
احدثته االنتخابات الربملانية يف ايار هذا
العام.
• بلغ املؤرش االقتصادي الصادر عن مرصف
لبنان ( ،)Coincident Indicatorوهو
مؤرش يدل عىل النشاط االقتصادي يف

لبنان ،معدل  307.4يف االشهر التسعة
االوىل من العام  ،2018اي بارتفاع قدره
 %1.6من معدل  302.5يف الفرتة ذاتها من
العام 2017.
• ارتفع الرقم القيايس ملؤرش اسعار
املستهلك ()Consumer Price Index
الصادر عن ادارة االحصاء املركزي بنسبة
 %6.3سنويا خالل االشهر العرشة االوىل من
العام  ،2018مقارنة بارتفاع نسبته %4.3
يف الفرتة ذاتها من العام  .2017ارتفع مؤرش
اسعار املستهلك بنسبة  %5,3يف ترشين
االول  2018مقارنة بالشهر نفسه من العام
 ،2017يف حني ارتفع مؤرش اسعار املستهلك
بنسبة  %1.1عن الشهر السابق.
• ازدادت الضغوط التضخمية بسبب
االرتفاع الكبري يف اجور العاملني يف القطاع
العام ،وارتفاع اسعار النفط العاملية،
والزيادات الرضيبية عىل االستهالك،
والدخل واالرباح يف العام املايض ،فضال عن
النمو يف اسعار املنتجات الغذائية العاملية.
ومن املتوقع ان يبلغ معدل التضخم %6.5
يف العام  ،2018مقارنة مبعدل  %4.5يف
العام . 2017
• صنف املنتدى االقتصادي العاملي لبنان
يف املرتبة الـ 80بني  140بلدا عامليا ،ويف
املرتبة التاسعة بني  14بلدا عربيا عىل
مؤرش التنافسية العاملي للعام  2018عىل
هذا النحو %5,7من الدول املدرجة يف
املؤرش لديها اقتصاد اكرث تنافيس من لبنان.
• اشارت الدراسة التي اجراها املنتدى
االقتصادي العاملي عىل عينة من املدراء
التنفيذيني يف الرشكات العاملة يف لبنان
للعامني  2017ـ  ،2018اىل ان العوامل
االكرث اشكالية ملامرسة االعامل التجارية
هي عدم االستقرار الحكومي ،يليه الفساد،
وترهل البنى التحتية ،والبريوقراطية يف
الدوائر الرسمية.
• عالوة عىل ذلك ،صنف البنك الدويل
لبنان يف املرتبة  142بني  190بلدا يف
العامل ،ويف املرتبة  13بني  22دولة عربية
من حيث سهولة مامرسة االعامل للعام

 6مس ّببات للركود
في القطاعات االقتصادية
والضائقة االجتماعية
ارجعت تقارير الخرباء واملؤسسات املالية الضائقة االجتامعية والركود يف بعض القطاعات
االقتصادية وانخفاض القدرة الرشائية للرية ،اضافة اىل ارتفاع معدالت البطالة ،اىل ست
مجموعات من العوامل واالسباب ،هي االتية:
 1ـ االستحقاقات الداخلية السياسية والتطورات االقليمية التي ولدت مجتمعة :توقعات
متشامئة لحركة التوظيفات الداخلية ،وحركة التحويالت ،وتدفق االستثامرات املبارشة
وغري املبارشة من الخارج .وقد وجدت السلطات النقدية واملالية نفسها مضطرة بازاء
هذه التطورات اىل اللجوء اىل الوسائل املتاحة لديها للدفاع عن النقد الوطني واالنجازات
املحققة عىل الصعيد النقدي.
2ـ انعكاسات العجز يف املالية العامة للدولة :الحاجة اىل االقرتاض من الداخل والخارج
لتمويل حجم االتفاق العام ،اضافة اىل حاجة الدفاع عن اللرية وتعزيز التعامل بها ،دفعتا
السلطات النقدية واملالية اىل ابقاء معدالت الفوائد عىل العملة الوطنية مرتفعة ،فكانت
النتائج :ابقاء كلفة متويل االفراد واملؤسسات مرتفعة ،تشجيع املدخرين واملستثمرين
عىل التوظيف يف االصول السائلة تحقيقا لعائد مرتفع ورسيع عىل حساب التوظيفات
يف املشاريع واالنشطة املنتجة للسلع والخدمات وحتى عىل حساب االنفاق االستهاليك.
فساهم ذلك ايضا يف ابطاء الحركة االقتصادية وحركة االستثامر املنتج يف املدى القصري،
وح ّد من فرص العمل الجديدة.
3ـ التحقق الرضيبي :مل تشهد جباية الرضائب تحسنا جذريا ،خاصة لجهة املكننة وضبط
سجالت املكلفني وسهولة رسعة انجاز معامالتهم .اتسمت االدارات املختصة املركزية
واملناطقية باداء غري كاف .فظلت بنية الواردات العامة املحققة تعاين من عدم التوازن،
اذ تشكل حصة الرضائب والرسوم غرياملبارشة نسبة عالية من اجاميل الواردات .ويؤمل
يف ان تبذل جهود ملموسة لتطوير االجهزة والنظم االدارية يف مجال الرضائب والرسوم.
 - 4سياسة تثبيت االسعار وامتصاص السيولة :ال متكن املشكلة يف توافر السيولة ،بل
يف سياسة امتصاص السيولة مبا يفوق حاجة الدولة .اذ بلغت ودائع القطاع العام لدى
مرصف لبنان يف نهاية ايلول املايض 5مليارات و 800مليون دوالر ،واحتياطات املصارف
لدى مرصف لبنان  124مليارا يف نهاية ايلول املايض .كان ممكنا اعادة ضخ جزء مهم
من هذه االموال يف االقتصاد ،لو بادرت السلطات اىل خفض او الغاء االحتياط النقدي
االلزامي ،وخفض معدالت الفوائد ووقف ترويج السندات للجمهور.
 5ـ طبيعة الطلب عىل السلع والخدمات :بسبب العجز املهم يف امليزان التجاري ،تغذي
السلع والخدمات املستوردة الدورة االقتصادية يف الدول التي يستورد منها لبنان .اذا
اضيف اىل ذلك من جهة كلفة العاملة االجنبية وهي كثيفة يف البنى التحتية ،ومن جهة
ثانية كلفة الوسطاء االجانب يف مشاريع اعادة االعامر ،تبني ضعف انعكاس االنفاق
االعامري عىل الدورة االقتصادية الداخلية وضعف املداخيل التي تفيد منها االرس
اللبنانية ،ما ساهم بدوره يف تفاقم التململ االجتامعي.
 6ـ ضعف مرونة االسعار يف االقتصاد :بفعل صغر حجم االقتصاد اللبناين والتمركز
الكبري يف بنيته االنتاجية والخدماتية ،تبقى اسعار السلع والخدمات املستوردة ،عىل رغم
من اهميتها يف مجمل االنفاق الوطني ،مرتفعة وقلام تنخفض بالوترية نفسها وبرسعة
انخفاضها يف دول املنشأ .علام ان ضعف آليات الرقابة والضبط من االجهزة املعنية يزيد
من عدم مرونة االسعار وقابليتها لالنخفاض.
عصام شلهوب
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الصادرات الصناعية ارتفعت  %3.3خالل  9اشهر.

 ،2019ما يشري اىل ان  %75من الدول
حول العامل لديها بيئة اعامل افضل من
بيئة لبنان .واشار االستطالع اىل ان الحصول
عىل تراخيص البناء ،وانفاذ العقود وتسوية
حاالت التعرث ،تشكل العقبات الرئيسية
امام مامرسة االعامل التجارية.
• بلغ عدد السياح الوافدين اىل لبنان
 1.5مليون سائح يف االشهر التسعة االوىل
من العام  ،2018اي بزيادة قدرها %3.9
عن  1.45مليون سائح يف الفرتة ذاتها من
العام  ،2017وانخفاض بنسبة %11.1
عن  1.69مليون سائح يف الفرتة ذاتها
من العام  .2010وبالرغم من ارتفاع عدد
السياح الوافدين ،ال يزال االنفاق االجاميل
للسائحني ضعيفا بسبب التغيري يف مصدر
السياح العرب ،نظرا اىل التدين الكبري يف
عدد السائحني الوافدين من مواطني دول
مجلس التعاون الخليجي.
• ارتفع االنفاق االجاميل للسائحني يف لبنان
بنسبة  %5.4يف االشهر التسعة االوىل من
العام  ،2018مقارنة بنمو بنسبة  %7يف

لبنان في املرتبة  31بني
الدول العربية من حيث
سهولة ممارسة االعمال

الفرتة ذاتها من العام  .2017كام انخفض
االنفاق االجاميل للسائحني يف لبنان بنسبة
 %0.1يف كانون الثاين ،و %5.3يف شباط،
و %0.7يف ايار ،و %4.1يف متوز ،يف حني
ارتفع االنفاق بنسبة  %10.8يف اذار،
و %1.6يف نيسان ،و %36.5يف حزيران،
و %19.8يف آب ،و %2.4يف ايلول 2018.
• بلغ عدد الركاب (الوافدين واملغادرين
والرتانزيت) يف مطار رفيق الحريري الدويل
 7.54ماليني يف االشهر العرشة االوىل من
العام  ،2018اي بزيادة قدرها  %7.4عن
 7.02ماليني مسافر يف الفرتة ذاتها من

العام املايض .ارتفع اجاميل عدد الوافدين
بنسبة  %8مقارنة بالفرتة ذاتها من العام
املايض ليصل اىل  3.76ماليني مسافر يف
االشهر العرشة االوىل من العام ،2018
مقارنة بارتفاع نسبته  %9.1يف الفرتة ذاتها
من العام  ،2017وتحسن قدره  %7.3يف
االشهر العرشة االوىل من العام 2016.
• سجل مؤرش الطلب العقاري يف لبنان
معدال شهريا بلغ  51.4نقطة يف الفصل
الثالث من العام  ،2018ما شكل ارتفاعا
بنسبة  %17.4من  43.7نقطة املسجلة
يف الفصل الثاين ،وتحسنا قدره  %3.7من
نتيجة  49.6يف الفصل الثالث من العام
 .2017ويعود هذا االرتفاع اىل اقرار مجلس
النواب يف ايلول لقانون ينص عىل تخصيص
 100مليار لرية لبنانية ،اي ما يوازي 66
مليون دوالر ،من اجل دعم الفائدة عىل
القروض السكنية .االمر الذي رفع توقعات
املواطنني باستئناف العمل بالقروض
السكنية املدعومة ،ولكن مل يحدث يشء
يذكر منذ ذلك الحني.
• ان نتيجة املعدل الشهري للطلب العقاري
يف لبنان يف الفصل الثالث من العام 2018
تعكس انخفاضا بنسبة  ،%60.8مقارنة
بالنتيجة الفصلية االعىل له عىل االطالق
املسجلة يف الفصل الثاين من العام 2010
والبالغة  131نقطة ،وتراجعا بنسبة
 %53.2مقارنة بالنتيجة السنوية االعىل
املسجلة يف العام  2010والبالغة 109.8
نقاط .وجاءت نتيجة املعدل الشهري
للمؤرش يف الفصل الثالث ادىن بـ %14من
معدل املؤرش الشهري البالغ  59.8نقطة،
منذ بدء احتساب املؤرش يف متوز .2007
• بلغ مجموع عدد عقود البيع املذكورة
يف السجل العقاري  49.652صفقة يف
االشهر العرشة االوىل من العام ،2018
اي بانخفاض نسبته  %17.6عن 60.276
صفقة يف الفرتة ذاتها من العام  .2017كام
بلغت القيمة االجاملية لعقود البيع 6.6
مليار دوالر يف االشهر العرشة االوىل من
العام  ،2018ما يشكل تراجعا بنسبة %19

انخفاض
املعدل
الشهري
عىل الطلب
العقاري.

من  8.2مليارات يف الفرتة ذاتها من العام
 .2017وبلغ معدل قيمة عقد البيع الواحد
 133.108دوالرات يف االشهر العرشة االوىل
من العام  ،2018اي بانخفاض قدره %1.6
من معدل  135.289دوالرا يف الفرتة ذاتها
من العام  ،2017ومقارنة بـ 130.131دوالرا
يف االشهر العرشة االوىل من العام2016.
• اصدرت نقابة املهندسني يف بريوت
وطرابلس  10.356رخصة بناء جديدة يف
االشهر التسعة االوىل من العام  ،2018اي
بانخفاض قدره  %13.3عن  11.987رخصة
اصدرت يف الفرتة ذاتها من العام .2017
وبلغت مساحة تراخيص البناء املصدرة
 7.001.055مرتا مربعا يف االشهر التسعة
االوىل من العام  ،2018اي بانخفاض قدره
 %23عن  9.092.087مرتا مربعا يف الفرتة
ذاتها من العام .2017
• بلغت قيمة الصادرات الزراعية
والغذائية لالشهر التسعة من عام ،2018
اي حتى ايلول ،ما مجموعه  711مليارا
و 348مليون لرية لبنانية ،يف مقابل 749

الصادرات الزراعية
والغذائية تراجعت
بنسبة %5

مليارا و 123مليون لرية خالل الفرتة نفسها
من العام  ،2017اي برتاجع قدره  37مليارا
و 775مليون لرية وبنسبة .%5
اما مجموع الكمية املصدرة من هذه
املنتجات حتى ايلول من عام  2018فبلغ
 414الفا و 973طنا ،يف مقابل  493الفا
و 877طنا ،اي برتاجع قدره  78الفا و904
اطنان خالل الفرتة نفسها من عام 2017
اي بنسبة .%15
تجدر االشارة اىل ان مجموع قيمة الصادرات
الصناعية اللبنانية خالل االشهر التسعة االوىل
من العام  2018بلغ مليارا و 882.7مليون

دوالر امرييك يف مقابل مليار و 822.2مليون
دوالر خالل الفرتة عينها من العام ،2017
ومليارا و 896.9مليون دوالر خالل الفرتة
عينها من العام  ،2016اي بارتفاع نسبته
 %3.3مقارنة بالعام  ،2017وبانخفاض
نسبته  %0.7مقارنة بالعام .2016
كام تجدر االشارة اىل ان املعدل الشهري
للصادرات الصناعية اللبنانية خالل االشهر
التسعة االوىل من العام  2018بلغ 209.2
مليون دوالر يف مقابل  202.5مليون خالل
الفرتة عينها من العام  ،2017و210.8
ماليني خالل الفرتة عينها من العام .2016
وبلغ مجموع قيمة االستريادات من االالت
واملعدات الصناعية خالل االشهر التسعة
االوىل من العام  2018نحو  210.3ماليني
دوالر ،يف مقابل  194.1مليونا خالل الفرتة
عينها من العام  2017و 183.1مليونا خالل
الفرتة عينها من العام  2016اي بارتفاع
نسبته  %8.3مقارنة بالعام  ،2017وبارتفاع
نسبته  %14.8مقارنة بالعام .2016
ع .ش.
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إقتصاد
شهاب :لبنان ال يشهد إنهيارا
واإلشاعات هدفها إقتصادي وسياسي

عصام شلهوب

ال مؤرشات تدل عىل انهيار اقتصادي يعاين منه لبنان ،بل هناك تراجع ناتج من خليط من العوامل السياسية واالدارية .هذا
الرتاجع ال ميكن وقفه اال اذا طبقت بنود مؤمتر سيدر بشقيه االستثامري واالصالحي ،بالتايل ميكن الجزم بأن كل اإلشاعات
التي تطاول لبنان اليوم هدفها سيايس واقتصادي
تتعاىل منذ فرتة ،اصوات تؤكد ان لبنان يشهد
مرحلة انهيار اقتصادي ،او انه عىل شفري
االنهيار ،وان االستقرار النقدي الراهن مهدد
باالهتزاز ،بانية استنتاجها هذا عىل مؤرشات
اقتصادية ومالية تعتربها خطرية ومقلقة ،وانها
تهدد مستقبل االقتصاد اللبناين ورمبا ايضا النقد
الوطني.
الخبري االقتصادي الدكتور عامد امني شهاب
اكد لـ"االمن العام" ان لبنان ال يشهد انهيارا
اقتصاديا وال هو قريب منه ،كذلك ال خطر عىل
االستقرار النقدي الراهن ،داعيا اىل الكف عن
هذا الخطاب السلبي.
■ ملاذا الحديث عن انهيار اقتصادي؟
□ ال شك يف ان الخطاب االقتصادي السلبي العايل
عن لبنان ،وخصوصا يف مثل هذه الظروف املحلية
الدقيقة ،هو مؤرش خطري .اذا كان الهدف منه
الضغط عىل املعنيني لتشكيل حكومة جديدة،
فان له تداعيات خطرية عىل املجتمع من حيث
اثارة خوف وقلق اللبنانيني ودفعهم اىل تحويل
مدخراتهم بالنقد الوطني اىل العمالت االجنبية،
ورمبا ايضا تحويل جزء من مدخراتهم اىل خارج
لبنان ،ما يزيد هروب الرساميل .كام ان هذا
الخطاب له تداعيات خطرية عىل موقف املجتمع
الدويل واملنظامت االقتصادية واملالية الدولية من
لبنان ،ونظرتهم اىل اقتصاده الوطني ومستقبله.
اذ ان ترصيحات تلك الجهات اللبنانية تؤخذ عىل
محمل الجد يف ما يخص رؤية وتوجهات وبرامج
الدول واملنظامت التي تتعامل مع لبنان ،او
توفر له مساعدات مالية لدعم خططه االمنائية
واالستثامرية ،وخصوصا بعد مؤمتر سيدر الذي
اقر له مساعدات مالية دولية بقيمة تربو عىل

 11مليار دوالر .خري دليل عىل ذلك االنذارات
الدولية من بعض تلك الدول واملنظامت برضورة
تعاطي لبنان مع مشكالته االقتصادية برسعة من
خالل تشكيل حكومة جديدة ،وتطبيق اصالحات
مؤمتر سيدر االقتصادية واملالية والقطاعية ،واال
فانها ستحول مساعداتها املالية املقررة اىل دول
اخرى يف حاجة اليها وجاهزة لالستفادة منها.
■ عىل اية اسس او مرتكزات بنت بعض الجهات
استنتاجاتها التي تنذر باالنهيار االقتصادي
والخطر عىل االستقرار النقدي؟
□ املؤرشات االقتصادية الراهنة ال تعكس ذلك،
اذ ان لبنان يحقق منوا اقتصاديا ولو ضعيفا يف
حدود  %2-1سنويا ،وعىل امتداد السنوات
االخرية ،مدعوما بتواصل النشاط يف عدد من
القطاعات االقتصادية االساسية ،وبشكل خاص
الحركة املرصفية ،والحركة العمرانية والعقارية،
والحركة السياحية .االقتصاد مل ينزلق بعد اىل
مرحلة النمو السلبي ،عىل الرغم من كل الظروف
العامة غري املؤاتية .كام ان لبنان يحقق معدالت
تضخم معتدلة يف حدود  %5-3خالل السنوات
االخرية .وهو معدل مقبول ،حتى انه رضوري
لتنشيط االقتصاد اللبناين ،الن االنكامش يف
املستوى العام لالسعار يعكس حالة من التباطؤ
الحاد يف النمو االقتصادي .كام ان معدل البطالة
العالية التي تتحدث عنه بعض الجهات اللبنانية
والذي يقارب  %20يف الوقت الحارض ،امنا هو
مستمر منذ سنوات عديدة وليس مستجدا .وهو
يتأثر مبعدالت النمو االقتصادي الضعيفة السائدة
منذ اعوام ،والتي تعكس عدم قدرة لبنان عىل
ايجاد فرص عمل جديدة بسبب الوهن الذي
يصيب القطاعات االقتصادية بشكل عام.

■ كيف تفرس ارتفاع معدالت العجز املايل
والدين العام؟
□ معدالت العجز املايل والدين العام كنسبة
من الناتج املحيل االجاملية العالية التي تتحدث
عنها تلك الجهات هي يف حدود  %10و%150
عىل التوايل حاليا ،كانت نحو  %14و %183عىل
التوايل عام  ،2000ومستمرة منذ سنوات وليست
مستجدة .وهي تتغذى سنة بعد سنة من ضعف
هيبة الدولة وعدم قدرتها عىل تحصيل وجباية
وارداتها من الخدمات العامة التي توفرها
للمواطنني من كل املناطق اللبنانية ،وعدم
قدرتها عىل ضبط نفقاتها الجارية التي تذهب يف
مجاالت غري منتجة مثل التحويالت اىل مؤسسة
كهرباء لبنان (والتي تبلغ نحو  1.5مليار دوالر
سنويا) ،والرواتب واالجور ملوظفي القطاع العام
وخصوصا بعد االقرار املترسع وغري املدروس
لسلسلة الرتب والرواتب (التي بلغت كلفتها
الحقيقية نحو ملياري دوالر) ،وايضا خدمة
الدين العام .كذلك عدم قدرتها عىل مكافحة
التهرب الرضيبي ،والتهريب الجمريك ،والهدر
يف املال العام عموما والذي يقدر سنويا بنحو
 5-4مليارات دوالر وهو كفيل بتغطية العجز
املايل (الذي بلغ نحو  3.75مليارات دوالر عام
 .)2017هذا يف الوقت الذي ال يزيد فيه االنفاق
االستثامري العام عن  %10من مجمل النفقات
العامة للدولة .كام ان الضعف الذي يصيب
حركة التصدير اللبناين والعجز املزمن واملتزايد
يف امليزان التجاري عائد يف الدرجة االوىل اىل
االتفاقات التجارية واالقتصادية املوقعة بني لبنان
ورشكائه الدوليني ،والتي ال تراعي ابسط قواعد
التعامل باملثل ( )Reciprocityوالتي مل يتم
تحديثها لتؤمن مصلحة االقتصاد ،وامكان زيادة

الخبري االقتصادي الدكتور عامد امني شهاب.

امكانات لبنان التصديرية ،وترشيد استرياده
الكبري الذي يربو سنويا عىل  16.7مليار دوالر
(كام يف نهاية العام .)2017
■ ملاذا ال تنظر هذه الجهات اىل النواحي
االيجابية يف االقتصاد قبل ان تطلق كالمها
السلبي؟
□ الجهات اللبنانية املعنية مدعوة اىل التبرص يف
مقومات صمود االقتصاد اللبناين ،وتاليا الحديث
عنها وليس الحديث عن النواحي السلبية
فقط .للبنان قطاع خاص ،ومجتمع اعامل ،قوي
وصلب ،واثبت قدرته عىل جبه كل الصعوبات
والتحديات ،وهو ال يزال يستثمر ،وينتج،
ويصدّر ،ويعمل وسط ظروف سياسية ضاغطة
ومعرقلة للنشاط ،وصموده يشكل ابرز عنوان
للصمود االقتصادي اللبناين .ان تلك الجهات
مدعوة اىل النظر اىل عامل صمود اسايس
ورئييس يتمثل يف وجود مرصف مركزي قوي
وكفي وفعال ،ادار الشؤون النقدية واملرصفية
عىل نحو حافظ عىل ثقة املجتمع الدويل بلبنان
ونقده وقطاعه املرصيف ،وهذا عنرص صمود
حقيقي لالقتصاد اللبناين .لكن ،ملاذا يتحدث
البعض عن عدم قدرة مرصف لبنان عن حامية
اللرية اللبنانية يف املدى املتوسط والطويل ،وهو
الذي ميتلك ما يربو عىل  45مليار دوالر حاليا
من املوجودات بالعمالت االجنبية ،وقادر عىل
لجم وانهاء اية امكانات محتملة للمضاربة ضد
النقد الوطني من اي جهة كانت وبرسعة كبرية؟

لخفض قيمة العملة
الوطنية محاذير اقتصادية
سلبية خطيرة
ثم فلينظروا اىل صمود القطاع املرصيف الوطني
الذي يشكل عنرصا اساسيا يف صمود االقتصاد
اللبناين ،والذي يدير موجودات اجاملية تربو
حاليا عىل  240مليار دوالر كام يف نهاية ايلول
 ،2018نحو  4.5مرات اكرث من حجم الناتج
املحيل االجاميل ،ما يعكس كرب حجم القطاع
ودوره االقتصادي والتنموي واالسايس يف صون
االستقرار االقتصادي العام .ولينظروا ايضا اىل
استمرار التحويالت املالية من الخارج ،والتي
تربو سنويا عىل  8-7مليارات دوالر ومتثل اكرث
من  %15من الناتج املحيل االجاميل .هذه
التحويالت متثل مصدر دعم اسايس لعدد غري
قليل من املواطنني وتاليا لالقتصاد اللبناين.
■ ملاذا الحديث عن خفض قيمة العملة
الوطنية؟
□ لخفض قيمة العملة الوطنية محاذير
اقتصادية سلبية خطرية ،اذ ان هذا الخفض
سريتب فوىض وخسارة للبنانيني اكرب من تلك
التي تنشأ عن عدم خفضه .تكمن اول النتائج

التي سترتتب عليه يف ارتفاع كبري يف االسعار.
هنا ميكننا استعراض تطورات معدالت التضخم
التي تراجعت بشكل كبري ،مع اعتامد سياسة
تثبيت اللرية اللبنانية ،بدءا من العام ،1993
حيث تراجع معدل التضخم بشكل كبري
وتدرجي من  %120للعام  1992اىل نحو %5
يف السنوات االخرية ،والذي تغذى يف العام
 2018من اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي
بلغت كلفتها اكرث من ملياري دوالر .ارتفاع
معدالت التضخم ،يف حال خفض قيمة اللرية
اللبنانية ،سينجم عنه انخفاض باملقدار ذاته
للقدرة الرشائية للمداخيل باللرية ،وسوف
يستدرج هذا االمر تحركات جديدة ال تحىص
لتصحيح االجور من اجل اعادة القدرة الرشائية
املفقودة كام حصل يف فرتة التسعينات .االنهيار
الذي سيلحق بالقدرة الرشائية لالجور سيمثل
االثر االهم من دون شك ،والذي سترتتب عليه
صدمة كربى للعاملني باالجر ،وسيعزز دوافعهم
للعمل يف الخارج مام يزيد الهجرة وتاليا خسارة
لبنان جزءا اضافيا من ادمغته وكفاياته البرشية
كام حصل خالل فرتة الثامنينات والتسعينات.
كذلك ،فان لخفض سعر رصف اللرية اثرا آخر
يتمثل يف زيادة االعباء التي تتحملها الدولة
عىل صعيد خدمة الدين .هذه التكاليف
املحتملة لخفض قيمة النقد الوطني هي اكرب
من كلفة تثبيت سعر الرصف ،حيث ان االخرية
تتمثل يف الكسب الفائت عىل املصارف بسبب
السيولة العالية التي تضغط لالحتفاظ بها،
وخصوصا بالعمالت االجنبية من اجل التعامل
مع االوضاع الطارئة ،وايضا بسبب معدالت
االحتياطي االلزامي املرتفعة باللرية اللبنانية.
كام ان الكلفة االخرية تتمثل يف تحميل االقتصاد
الوطني جزءا من الكلفة من خالل مديونيته
التي كان ممكنا ،يف ظل ظروف طبيعية،
توفريها للمؤسسات واالرس واالفراد مبعدالت
فائدة ادىن مام هي عليه حاليا .هذه الكلفة
تتمثل يف دفع مرصف لبنان اىل التدخل لدعم
التسليف لقطاعات اقتصادية وفئات اجتامعية،
والتي ترضرت بفعل سياسة التثبيت النقدي
او هي غري مؤهلة بقدراتها الذاتية للولوج اىل
اسواق االقرتاض يف لبنان.
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رحيل

الشاعر الراحل موريس عواد.

الشعر اللبناني ّ
يلفه الحداد

عواد "مريض الحكي"
وداعًا موريس ّ
ومجنون الشعر

يف الفرتة االخرية من حياته كان بعيدا من االضواء ،لكن موريس ع ّواد الذي صمت نهائيا قبل اسابيع ،كان من اكرث املشاغبني
يف سجل الشعر العامي اللبناين .يعترب بني االكرث غزارة يف تاريخ الشعر العامي اللبناين .مع سعيد عقل وميشال طراد وطالل
حيدر وغريهم ،اعترب احد رواد هذا الشعر الذي نقله من مرتبة الزجل اىل مستوى االبداع
رمبا ظلمت الظروف الثقافية واالجتامعية
والسياسية موريس عواد ( 1934ـ  )2018كام غريه
ممن ولدوا يف التوقيت "الخاطىء" ،او لعله هو
ايضا ساهم يف هذا الظلم عرب مواقفه وشخصيته
الربية الجامحة املتوحدة .عواد الذي انطفأ الشهر
املايض عن  85عاما ،يكاد يكون الشاعر العامي
االكرث غزارة يف تاريخ الشعر اللبناين ،مع اصدارات

وصلت اىل زهاء ستني كتابا بني ديوان وشعر
ومرسح ودراسات .مع ذلك ،مات فقريا ،هو الذي
كان يقول ان الشاعر الحقيقي ال يخىش الفقر،
وانه "مريض حيك" وشعر.
يف كل االحوال ،موريس عواد دخل تاريخ شعر
املحكية اللبنانية بوصفه احد الرواد و ُرسل مرحلة
جديدة يف مسريته ،ناقال اياه من "الزجل" اىل

مستوى االبداع الفني املتوهج ،مستنطقا "اللغة
العامية" ،ومبتدعا كالجوهرجي صورا شعرية
عالية الحساسية من كلامتها ومفرداتها ومعجمها.
مؤرخو مسرية هذا الشعر يعون جيدا مكانته
ودوره يف الحالة الشعرية وتطورها ونقالتها
ووثباتها .من االعامل التي صدرت حديثا عنه
كتابان هام" :موريس عواد الشاعر االسطورة"

لربيعة ايب فاضل ( ،)2018و"الرؤيا ـ زورق
الجامل" لجورج الحاج ( .)2018قبل ذلك ،كان
املؤرخ والكاتب حمزة عبود قد اصدر انطولوجيا
مرجعية بعنوان "ديوان الشعر اللبناين املعارص"،
مموضعا موريس عواد يف املوقع الذي يستحقه
ضمن حركية الشعر اللبناين املعارص.
بعد الرعيل االول من الزجالني والق ّوالني امثال
اسعد السبعيل وعيل الحاج القامطي وزغلول
الدامور وخليل روكز وزين شعيب الذين كانت
اعاملهم مقيدة باالرتجال والوزن ،ومبفردات
طالعة من املعجم الريفي والجبيل (استمر
هذا الشعر حتى بداية النصف الثاين من القرن
العرشين) ،جاءت النقلة النوعية مع سعيد عقل
وميشال طراد واالخوين رحباين وموريس عواد
وطالل حيدر وايليا ابو شديد ...نقل هؤالء هذا
الفن اىل مرتبة اسمى واكرث تعقيدا وتركيبا يف
عالقته باللغة وباملحيط والتعبري عن الشؤون
والشجون اليومية والوجودية.
يعترب حمزة عبود ان بدايات القصيدة املحكية
اللبنانية ال تنفصل عن االرهاصات والتحوالت التي
كانت القصيدة العربية الفصحى متر فيها ضمن
املشهد الثقايف والفني العام .بالتايل ،فان الشعر
العامي اللبناين هو ابن رشعي للحداثة العربية ال
يقل اهمية عن القصيدة الفصحى ،بل انه حمل
بهيكله اسئلة عرصه وعالقته باللغة واملحيط
والوجود.
لكن لندع االن املناخ الفكري والثقايف واالجتامعي
الذي تفتح فيه هذا الشعر ،ونعود اىل موريس
عواد ...تلك الشخصية التي كأننا بها طالعة من
احد الكتب الخيالية بشعره االبيض ،ولحيته الكثة،
وجموحه املتطرف ،وطبعه "ال ّربي" النزق والناري
الذي اخذه بعيدا عن الناس ،متنسكا ومتوحدا
بوحشته وخذالنه العميق من العامل ...هناك اىل
كفرغريب حيث ما فتئ هذا الشاعر يولد مرات
ومرات.
لنعد اىل تلك الطفولة الكادحة والفقرية ،لنعرف
اكرث موريس عواد .الطفل الذي ولد يف ليلة شتوية
عاصفة يف بصاليم عام  .1934اكمل دراسته
االبتدائية يف مدرسة القرية حيث كان جده
كاهنا .من الثامنة من العمر حتى الـ ،14سيميض
هذه السنوات عند الرهبان اليسوعيني يف غزير
بني دراسة وعمل لتحصيل لقمة العيش .هناك،
اعطاه كاهن حلبي ثالثة كتب هي "انتيغون"

نقطة على السطر

لنرفع الظلم عن الشعر العامي
رغم ان لبنان عرف منذ االستقالل ،بل قبله ،ويعرف يف الوقت الحايل ،نهضة وزخام عىل مستوى
الشعر العامي ،وتقاليد عريقة ،وحركة خصبة ،واسامء وتجارب غنية متعاقبة منذ عقود… فان
كل يشء يوحي بان هذه املدرسة االدبية الفريدة ،مهملة يف لبنان .مهملة من النخب ،ومن
املثقفني ،ومن وسائل االعالم ،ومن املناهج الرتبوية .كان هناك معايري منزلة تفرض املراتب واملنازل
والطبقات عىل الشعر ،وبحجة ازدراء الثقافة الشعبيةُ ،تقىص القصيدة حني تكون باملحكية .يُحتفى
بها يف االعياد واملهرجانات واملناسبات الرسمية والشعبية ،يف ساحة القرية او برامج املواهب ،لكنها
ال تجد طريقها اىل "بانتيون" االدب اللبناين .ال ُتد ّرس يف املدارس والجامعات.
كأن هناك "ابن جارية وابن ست" يف تاريخ االدب اللبناين .كأنه ق ّيض لشعر العامية يف لبنان ان
يبقى مرذوال ،ومهمال ،وغري معرتف به… او صنفا ثانويا ال يرقى اىل مستوى االشكال والقوالب
الشعرية املختلفة ،يف ادبنا ،بدءا بالشعر الكالسييك العامودي الذي يلتزم قواعد الفراهيدي ،اىل
سائر املدارس :شعر التفعيلة ،وقصيدة النرث ،وصوال اىل الشعر "العادي" و"اليومي" ،والشعر
"التجريبي" الذي ال نفهم منه شيئا.
صحيح ان الغموض حق يف الشعر… لهواة النوع! وما ال يفهمه العقل ،تلتقطه الحواس .لكن كل
ما نطالب به ،ان تجد القصيدة العامية مكانها ضمن هذا الرصح املتنوع والجميل.
ثم من قال ان الشعر العامي ،شعر شعبي حرصيا ،يقترص عىل الزجل والقوالب الفولكلورية؟ مع كل
االحرتام للثقافة الشعبية ،ووعي اهميتها ومكانها يف شخصيتنا الوطنية ،لكن النقاش هنا له مقاصد
اخرى .هل استعامل اللهجات املحكية البداع القصيدة ،عائق امام بلوغها النضج الفني ،شكال وبنية،
لغة ومضمونا؟ بالطبع ال! يكفي ان ننظر اىل املكانة التي يأخذها الشعر العامي يف بلد شقيق كمرص،
اعطى اللغة العربية الفصحى بعض اهم مع ّلميها منذ القرن التاسع عرش .لكن هذا ال مينع ان
للمحكية مكان الصدارة .فقصائد صالح جاهني وفؤاد حداد (اللبناين االصل) واحمد فؤاد نجم وعبد
الرحمن االبنودي… ليك ال نرجع اىل عبدالله النديم وبريم التونيس… هي اليوم من كالسيكيات
الشعر املرصيُ .تحفظ و ُتد ّرس و ُت ْد َرس مثلها مثل قصائد احمد شوقي وامل دنقل وصالح عبد الصبور.
ماذا عن لبنان؟
شعر سعيد عقل بالعامية يرقى اىل الكالسيكية مثل شعره الفصيح .اما ميشال طراد ،فان عفويته
وفطريته هام من عنارص الغنى التي ترفد عبقريته اللغوية ،لتخصب شعره الغني بالصور واملوسيقى
واملعاين والتأمالت الفكرية تحت راية البساطة .حني نصل اىل طالل حيدر نجد انه بثقافته الشعرية
واالدبية ،اخذ القصيدة العامية اىل ذروة "الفصاحة" .نعم بتنا امام شعر عامي فصيح ،ببنيته
وتركيبته وايقاعه ومفرداته وصوره ومضامينه .هنا يأيت مكان موريس عواد ،الشاعر املشاكس الذي
كان قد نساه الناس ومل يتذكروه اال يف مناسبة رحيله! قام بتخريب القواعد التقليدية ّ
وحطم القيود
االيقاعية ،وخاض تجربة حداثوية باملعنى الكامل للكلمة ،وانتج شعره الخاص والفريد الذي يجب
ان نعيد قراءته ونرشه اليوم .طبعا ال ميكن ان نغفل تجربة عصام العبدالله الذي مرت اخريا ذكرى
رحيله االوىل .وحتى االخوين رحباين يف االمكان دراستهام شعريا يف معزل عن مدرستهام املوسيقية
والغنائية… والقامئة تطول ،وصوال اىل شعراء عرشينيني يخوضون اليوم بحامسة واعتزاز غامر
الشعر العامي .لكن احدا ال يراهم خارج الدوائر الضيقة.
حني نتناول الشعر العامي يف لبنان ،نجد انفسنا امام تراث شعري مبعرث ،ودواوين مفقودة ،وتجارب
وابداعات متناثرة ،غري منتظمة يف سياق ،مل يواكبها النقد ،ومل يهتم بها الباحثون مبا فيه الكفاية.
وال نكاد نعرف منها اال ما خلدته االغنيات التي تبدو وسيلة الحفظ واالنتشار الوحيدة .لعل
السبب يكمن يف تقاعس النقد الذي مينح الرشعية ،وتعايل املثقفني الذين خلقوا وضعية دونية لهذا
الشعر ،وم ّيزوه عن الفصحى من دون مربرات ادبية وجاملية مقنعة ،ومارسوا نوعا من "االرهاب"
االكادميي الذي يحرشه يف خانة "مواطن درجة ثانية" ،او مواطن من "جنسية قيد الدرس".
دور النرش املتخصصة يف الشعر تتح ّمل ايضا قسطا من املسؤولية لعدم تبنيها هذا الشعر ،وعدم
الرتويج له ،وتسويقه ،مبا فيه الكفاية.
سمير مراد
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لسوفوكل ،و"املجدلية" ( )1937لسعيد عقل
(1912ـ  ،)2014و"جلنار" ( )1951مليشال طراد
( 1912ـ  .)1998هذه الكتب ستقلب وعيه،
وتوقظ حواسه وتأخذ بيده اىل حدائق الشعر
التي سيستوطنها اىل غري رجعة .هو الذي قال
يف احدى املقابالت التلفزيونية انه يف عام 1954
"ما كان قدري اتجزوت .كل كل يش ف ّيي عم
ينده للمغامرة ،وف ّليت من الدير" .اال انه طوال
مسريته ،سيظل هذا الرصاع بني الروح والجسد
محتدما يف نفسه .سيبقى موريس عواد راهبا،
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ناسكا يف طبعه وشخصيته وحياته ،لكن ايضا
عاشقا للمرأة والحب وملذاته ،وقد اصدر الكثري
من الدواوين عن املرأة والعشق ابرزها "بوسة
بوستني تاليت".
سعيد عقل هو االله بالنسبة اىل عواد ،و"العبقري
البال قلب" كام وصفه مرة ،بينام ميشال طراد
الحساس املرهف هو "االقرب اليه" .يف احد
اللقاءات مع الشاعر اللبناين حبيب يونس قال
له عواد انه قرا ديوان "املجدلية" يف ليلة واحدة،
معتربا اياه اعظم ما كتب يف العربية .لكن "جلنار"

يغي كنيته الحقا
• ولد موريس الخوري يف  20شباط  1934قبل ان ّ
لتصري ع ّواد.
• امىض طفولته يف بصاليم ،ثم اكمل علومه االبتدائية عند جده ،خوري
الضيعة.
• عاش يف دير اليسوعيني يف غزير من سنه الثامنة حتى  14سنة.
• بني  18و 20عاما ،عاش يف دير اليسوعيني يف بكفيا ضمن مرحلة تحضريية
للرهبنة .هنا بدأت محاوالته الشعرية االوىل.
 :1963ديوانه االول "اغنار".
 :1967كتب حوارات "الليايل اللبنانية" ضمن مهرجانات بعلبك.
 :1968كتب حوارات "القلعة" ضمن مهرجانات بعلبك.
" :1970قنديل السفر" الذي نال عنه جائزة سعيد عقل ،وترجم اىل
االيطالية الحقا.
" :1972بوسة بوستني تاليت".
" :1973حيك غري شكل" .ترجم اىل الفرنسية تحت عنوان "اليوم االخري
امللك االخري".
" :1974اخ".
" :1976رجال بوج الريح".
" :1984انطولوجيا الشعر اللبناين"
" :1984مبارح كنا والد".
 :1986لبنن "االمري الصغري" النطوان دو سان اكزوبريي.
" :1988فقش الرمان".
" :1990الوان مش ع بعضا".
 :1993صدور سريته الذاتية " ...وكان عمري شبعتش".
" :1996اجت الساعة يا ب ّيي".
" :1998املوريسيادا" (ملحمة شعرية لبنانية).
" :1998انجيل َمتّا".
َ :1999
"خ ّلو النار والعا".
" :2000زهرة النكتار".
ْ :2006-2003-2001ل انجيل (تالت طبعات)
ْ " :2012فتافيت حُ ّب".
" :2013يا والد الستّني دوالر".
"ح ّك ْب راس الرييش"
َ :2015

ميشال طراد جعله يشعر ّ
بان "هيدا الزملي بيكتب
متل ما بيحيك".
منذ ديوانه االول "اغنار" ( )1963الذي صدر
عن مجلة "شعر" الطليعية التي كانت لها
سطوتها الكبرية يف بريوت ذلك الزمن ،سينقل
موريس عواد الشعر العامي اللبناين اىل مرتبة
جديدة ،قوامها الصور الشعرية ،متخذا من
وصفها ،وسيلة التعبري
"اللغة اللبنانية" كام ّ
االقرب اليه .مع ذلك ،فقد اعرتف بأنه تأ ّثر يف
هذا العمل مبيشال طراد وسعيد عقل ،قبل ان

يضيق الثوب عليه خالل الطريق ،فـ"شلحتو
ولبست موريس عواد".
انه شاعر الوطن واملرأة عىل حد سواء ،ظل يكتب
حتى يف عز الحرب االهلية .ال يشء يوقفه .باع
بيت العائلة يف بصاليم واشرتى بيتا اخر يف جورة
البلوط ،واسس قرية خيالية سامها كفرغريب حيث
واظب عىل كتابة الشعر معظم وقته .ديوانه
الثاين "قنديل السفر" ( )1970نال عنه جائزة
سعيد عقل الشعرية التي كانت امنية كثريين من
الشعراء ،اال ان ذلك مل يكن يكفيه .طرق ابوابا
فنية وابداعية اخرى ،اولها املرسح وكلها بـ"اللغة
تعب عن وجدانه وتاريخه وحارضه
اللبنانيي" النها ّ
وتعاطيه اليومي الصادق مع الناس .كتب مرسحية
"اماريس" التي عرضت عىل خشبة كازينو لبنان
عام  ،1988كام شارك يف كتابة اغاين مرسحيات
لروميو لحود مثل "موال" ،و"الشالل" و"القلعة"،
اىل جانب مساهمته يف كتابة حوارات مرسحية
"صانع االحالم" للمعلم الراحل رميون جبارة .اال
انه ايضا قدّم بعضا من اجمل االغنيات اللبنانية
كـ"قلعة كبرية" و"رجعنا بعد الغيبة" و"شو بدي
اعمل" لصباح ،واخرى لجوزف عازار ("قالوا
انطوى سيف البطل"" ،رصتو ع العايل ونسيتو
بيتكس")
الناس"" ،لو انا زهرة"" ،عرشك مرمر ما ّ
وسمري يزبك ("وينك يا خ ّيال نزال"" ،مللم قش
اليابس كلو") ،وهدى حداد ("بريقنا ع الجبل").
لعله اول من ا ّلف اغنيات وطنية يف مقابل موجة
االغنيات اليسارية يف السبعينات ،مثل اغنية "يا
موسع الساحات" ،و"من هاك امللعب ما نسينا"،
و"حمرا ومكتويب بالنار" (الحان الياس الرحباين).
ايضا ،كان موريس عواد االول الذي لبنن االنجيل،
كام ح ّول كتابه املفضل "االمري الصغري" النطوان
دو سان اكزوبريي اىل العامية.
الشاعر الذي استوطن اللغة واتخذها دارا وانتامء،
كان له ما اراد بحسب وصيتهّ .
لف تابوته بالعلم
اللبناين كام اوىص ولديه ،تاركا اعامال كثرية ستصدر
بعد رحيله ،هو الذي رشح قبل عامني لجائزة نوبل
لالداب العريقة .رغم مواقفه السياسية التي تثري
جدال وانقساما بني اللبنانيني ،اال ان االكيد ان هذا
الشاعر مل يكن فقط "مريض حيك" كام قال مرة.
هو مريض بحب وطنه ،الذي عشقه بطريقته
الخاصة ،وظل حتى اللحظة االخرية يحلم بوطن
يتساوى فيه الجميع تحت سقف القوانني املدنية.
س .م

قصائد
ْل بيوت ْل واطيي
فيي إف َهام
لَو كان ّ
ل ّغة ْل َموج ،وإح َلام
كنت ْفهمت كل لِل َحيك
بني الزَوارق والليايل ِولِ ْبحور
السام
َبس فهمت ،ليش َ
ْن ِتع ِبت يش َم ّرا ْبتتّيك
ع َْل بيوت ْل واطيي ِمش ع َْل قصور.
من ديوان "قنديل السفر"1970 ،
***

آخر َب ْويس
ال تبويس َبوسا ِتك ِك ّال
خ ّلي ِلك بويس ِتزكار.
ميكن بكرا يغ َلط ألله
ويق ِّلك :روحي عَ النار.
ال تروحي عَ النارْ ،وقايف،
وان َغ َّي ِو ّجو ال تخايف،
ز ّتيلو غمزي ،ز ّتيلو
د ّبوسْ ،و ل ّفي الزنار
عا إصبع إي ِدك ،ومشيلو
عا ورس اج َرييكْ ،ان شفتيلو
عيونو َبدّا ت ِر ّش بهار
ّ
رشيلو ال َبويس عا خدّو
ِب ِرت ّن بقلبو األوتار
بيوسع ِلك مطرح حدّو
ِّ
ّ
وبيسكر عَ األرض ْستار.
من ديوان " َب ْويس َبوست َْي تاليت"1972 ،
***

قلبي عا إيدي وطرت متل الربق
َش ِّكل الرشق بورديت الحمرا
م َّديت إيدي ْم َسحت وج الرشق
رجعت إيدي ك ّلها غربا
ّ
من ديوان "قنديل السفر"1970 ،
***

ْسكتيْ ،سكتيْ ،سكتي
لو ما ضيع بهاك الشارع
هاك اليوم ،وشو ِفك صديف
عَ الش ّباك بهاك ال َوقفي،
رسك واقع
َشع ِرك واقعِّ ،
وجك نازل َبدّو يلفي
ِّ
عم ّ
يتمشا بهاك الشارع.
كنتي اللييل وح ِدك منتي
وتك ّومتي
تحت حرا ِمك،
كنتي حلمتي ّإن جايي
َحتّا زهِّ رلِك إ ّيا ِمك.
كنتي عطشتي ،كنتي قمتي
بالليل رشبتي ك ّبايي،
كنتي َجعلكتي الت ّكايي
من قه ِرك ،كنتي متتمتي
إسم  ،تنني  ،تاليت َ ،عرشا،
وكنتي ،كنتي ،تخايلتيني
بإيدَييك ت ّفاحا َحمرا،
ومتل امللهويف ْكدَشتيني
وعملتييل صدري ساحا
وإنتي الطفيل العمرا َعرشا،
وقلتييل ،أول ت ّفاحا
ما بتتاكل إ ّال بقرشا.
من ديوان "بويس بوستني تاليت"1972 ،
***
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فنون تشكيلية
رسوم ومنحوتات وخط عربي وموزاييك في الهواء الطلق

الرسومات واملنحوتات واملوزاييك والخط
والتصوير وغريها من الفنون التي تحايك العقول
وتشدها بجاملها االخاذ.

"سمبوزيوم رأس املنت" واحة فنية

■ اىل اي مدى ترى اهمية اقامة انشطة بعيدا
من مركزية العاصمة؟
□ من االهمية الكربى اقامة انشطة يف املناطق
اللبنان ّية .صحيح ان بريوت عاصمة الثقافة،
لكن هذا ال يعني ان املناطق االخرى يف الجبل
والجنوب والشامل والبقاع ال تستقطب حضورا.
النفوس متعطشة للروعة وتواقة ملشاهدة
الفنون عىل انواعها .نجاح السمبوزيوم يف
السنوات املاضية يعطينا حافزاً يك ننطلق
ونواكب ونستمر .واقبال الحضور يؤكد نجاحنا،
وما نحن سوى رشيان من رشايني الوطن.

كل عام ،يقام "سمبوزيوم رأس املنت للرسم والنحت واملوزاييك والخط والتصوير" جامعا اعامال ولوحات من توقيع فنانني اجانب
ولبنانيني .مرشوع ثقايف سياحي واجتامعي وحضاري ،جاء كغيمة تروي عطش الناس اىل الجامل
يف املعرض الجديد تحدث ّ
منظم السمبوزيوم
التشكييل والنحات الشيخ صالح نبا اىل "االمن
العام" عنه وتفاصيله ومدى تجاوب الناس
معه ،خصوصا وانه فسحة ثقافية بعيدا من
مركزية العاصمة.
■ اخربنا عن مرشوع سمبوزيوم رأس املنت،
كيف بدأ؟
□ هو مرشوع موجود منذ حواىل  20عاما.
رأس املنت اسم عىل مس ّمى ،وموقعها الجغرايف
املميز املصادف يف قلب لبنان ،اوحى بفكرة
السمبوزيوم حيث ميكن تذوق الفن والجامل،
بتناغم بني عطاء الفنانني ،والطبيعة الخالبة
التي تعترب تحفة فنية يف ذاتها .وهي التي
انجبت فنانني مميزين ،شعراء وادباء وعلامء
ومفكرين .مرشوع ثقايف سياحي اجتامعي
حضاري وفني بامتياز ،يص ّور حضارة البلدة

وثقافة ابنائها مبحبة وحنو ،باهتامم وشغف...
كيف ال وطيور الجنة تقطن فيها ،يف اوديتها
وانهارها ،يف وادي المارتني حيث تنقل اجواء
الفرح للفنانني .واذا الفنان ادار نظره رشقا
اىل جبل صنني ،نحت بازميله الصخر وادهش
املاليني .والبحر غربا ومنه يستوحي الرسامون،
كام شموخ الصنوبر وزهر الياسمني .الصعب
منهم حني يأتيها ،يلني .يا للروعة رأس املنت،
هذا لسان الزائرين.
■ اين يقام السمبوزيوم كل سنة؟
□ يف كل سنة ،يقام السمبوزيوم يف رأس املنت،
متنقال من مكان جميل اىل مكان اجمل يف
أحضان الطبيعة الخالبة وتحت ظالل الشجر
او يف الساحات العامة او يف قاعات الضيعة أو
يف البلدية التي افتتحت ابوابها لتحتضن هذا
العمل الفني املبدع.

■ اخربنا عن تفاصيل الدورات وما الذي احرزته
كل دورة قياساً بسابقتها؟
□ السمبوزيوم اصبح تقليدا سنويا .لكل دورة
يف معرض السمبوزيوم تفاصيلها سواء يف النحت
او يف اللوحات املتنوعة يف الشكل واملضمون
والنوعية والكمية من بينها اللوحات الزيتية
والتشكيلية ،فضال عن الرسوم واملنحوتات والخط
العريب عىل اختالف انواعه واملوزاييك والتصوير.
وما نحرزه يف كل دورة قياسا بسابقتها هو تطورنا
الدائم واستمرارنا يف مسريتنا الثقافية الفنية رغم
الكثري من الصعاب مبختلف انواعها.
■ كيف كان االقبال عىل املعرض العام الفائت؟
□ كان االقبال عىل املعرض حاشدا وم ّ
رشفا بوجود
الشخصيات والحضور الكريم حيث حرض يف
افتتاح املعرض السابق ممثلون عن قائد الجيش
واملدير العام لقوى االمن الداخيل واملدير العام
لالمن العام العميد جوزف تومية واملدير العام
المن الدولة والنائب وليد بك جنبالط والنائب
االمري طالل ارسالن ،اىل جانب فعاليات وفنانني
وحشد كبري من متذوقي الفن .انا أعمل طوال
العام مع بعض الزمالء لنجاح املعرض ،السيام
بعدما اصبحت املسؤول عن هذا املعرض
للتنسيق مع الفنانني والهيئات الرسمية الرفيعة
والشخصيات الفاعلة والحضور الكريم.
■ ما هي الصعوبات اللوجستية والتقنية التي
واجهتكم خالل تنظيم السمبوزيوم؟
□ تعرتضني صعوبات لوجستية وتقنية وغريها...
لكنني اعمل عىل تخطيها واستدراكها ألن إرصاري
اكرب واراديت يف النجاح اقوى.

النحات التشكيـيل صالح نبا.

■ وسط الهموم الخانقة التي يعيشها املواطن
اللبناين ،يف رأيك هل يشكل الفن اولوية من
اولويات الناس؟

من دورات سابقة من السمبوزيوم.

■ انطالقا من موقعك كمنظم السمبوزيوم،
كيف تق ّيم املوقع الفني وخصوصا تجارب
الفنانني اللبنانيني ،وما هي خصوصياتهم
وهواجسهم التي تنعكس يف اعاملهم املعروضة؟
ّ
كمنظم لسمبوزيوم
□ انطالقاً من موقعي
رأس املنت  2018بالتعاون مع لجنة ،نق ّيم عمل
الفنانني عامة والفنانني اللبنانيني خاصة بالجيد.
الحمدلله الفن يف عافية وال تزال الجامعة
اللبنانية للفنون الجميلة واملعاهد الفنية تخ ّرج
فنانني بارعني قادرين عىل ان يكونوا وسام
فخر عىل صدر هذا الوطن .يف األعامل الفنية
التي تعرض ،يد تبدع وقلب يحب وعقل يف ّكر
ويجسد فكرته يف منحوتات ورسومات ولوحات
وخطوط آية يف الروعة.
متثال للنحات بطرس فرحات يف دورة العام املايض.

□ وسط الهموم الخانقة التي يعيشها املواطن
اللبناين يأيت الفن كغيمة تروي عطش الناس اىل
الراحة والحرية واالنعتاق من الظروف التي
تكتنفهم .تكون الفنون واحة يف صحراء .رمبا قد
ال يكون الفن اولوية من اولوياتهم ،لكن االنسان
ويعب عنه بالكلمة او الرسمة
بالفطرة يحب الجامل ّ
او اللوحة او املنحوتة او املعزوفة املوسيقية.

□ عىل مدى سنوات خلت ،شارك يف املعرض
فنانون لبنانيون واجانب تالقت طموحاتهم
ورغباتهم واهواؤهم والقوا لبنان عامة
ورأس املنت خاصة الحضن الدافئ ملواهبهم
وابداعاتهم .اما معايري اختيار الفنانني يف
معرضنا ،فيجب ان مت ّثل اعاملهم ابداعا فنيا
وتحمل رسالة ما من غرضها.

■ شارك فنانون اجانب يف املعرض .كيف يتم
اختيار هؤالء اىل جانب معايري اختيار الفنانني
اللبنانيني؟

■ اخربنا عن االعامل التي تعرض يف
السمبوزيوم.
□ االعامل التي تعرض يف السمبوزيوم هي

■ متى تقام الدورة املقبلة يف السمبوزيوم؟
وهل ميكن معرفة تفاصيلها؟
□ نبدأ التحضري يف اول فصل الربيع ونستمر
خالل فصل الصيف حيث يستقطب املرشوع
مجموعة كبرية من الفنانني اللبنانيني وغري
اللبنانيني ،ونختتم يف فصل الخريف حيث
يقام احتفال ضخم ومعرض يضم كل
االعامل املنجزة خالل العام .يف كل دورة،
نعمل بالتعاون مع بلدية رأس املنت وبعض
الجمعيات االهلية وبالتنسيق مع بلديات
عاليه وبعقلني وجباع الشوف وبرعاية وزاريت
السياحة والثقافة.
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كتاب الشهر

السلسلة الحوارية كتاب يو ّثق مسيرة "مهيار الدمشقي"

أدونيس :إنهضوا من كبوتكم أيها العرب!

السلسلة التلفزيونية للشاعر والكاتب السوري الكبري ادونيس عىل قناة
"امليادين" صدرت اخريا تحت العنوان نفسه" :ادونيس ...هذا هو اسمي".
كتاب سلس يخترص سرية ابرز مؤسيس الحداثة يف بريوت الخمسينات ،ويروي
رحلته املتشعبة واالشكالية يف رحاب الشعر والفكر والرتاث
"ادونيس ...هذا هو اسمي" هو يف صميم
خياراتنا كقيمة انسانية وفكرية وجدلية،
عربيا وعامليا ( )...انها املساحة للمعرفة ولفهم
السياقات التاريخية يف الثقافة العربية .انها
االسئلة الرضورية يف فضاءات العامل العريب التي
طغت عليها الفنت والجمود الفكري والتجهيل.
يكاد هذا املشهد الدموي الغزير يكون غري
مسبوق يف تاريخنا العريب ،او باالحرى ليس
بهذه الوحشية والتخلف والعنف ،يقابله
انقسام عمودي عرب عن مكتنزاته بخطاب
سيايس عنرصي وتحرييض ،طائفي ومذهبي،
بات رشيكا يف سفك الدماء وهتك االنسان
العريب وقيمته االنسانية".
بهذه املقدمة وضعت قناة "امليادين" سلسلتها
الحوارية مع الشاعر والكاتب السوري
الكبري ادونيس ( )1930يف الراهن السيايس
واالجتامعي والفكري الذي تعيشه املجتمعات
العربية ،املمزقة بالجهل والفنت والتخلف
الحضاري ،والرصاعات الدموية ،وزمن الذبح
عىل الهوية الدينية والعرقية.
السلسلة الحوارية "ادونيس ...هذا هو اسمي"
التي بثتها "امليادين" عىل حلقات قبل اشهر،
واعدها وقدمها الصحايف بيار ايب صعب،
استضافت الشاعر والكاتب االشكايل يف مراجعة
الفكاره وطروحاته الفكرية ،والستعادة مسرية
شخصية ال تقل اثارة عن مسريته املهنية
املتوجة بالريادة ،بدءا من مجلة "شعر"
الطليعية (كان ادونيس احد مؤسسيها مع
الشاعر الراحل يوسف الخال) ،وصوال اىل حفره
عميقا يف الرتاث والشعر العربيني ،وطروحاته
الجدلية يف خصوص النص الديني واملجتمع
والحداثة ،وموافقه السياسية التي طاملا اثارت
جدال وانقساما حادين ال يزعجان "مهيار" عىل

ما يبدو .فاملثقف وظيفته السري عكس التيار،
ال التزلف للجامعة.
اخريا ،انتقلت هذه السلسلة الحوارية بني دفتي
كتاب بالعنوان نفسه (مع " "CDالحوار) عن
"دار االداب" ،لتشكل وثيقة يهتدى بها فعال يف
هذا الزمن االغرب .سلسلة تغطي كل جوانب
حياة ادونيس ،ومسريته املتشعبة التي بدأت
من سوريا ،فلبنان ففرنسا حيث يقيم اليوم.
بسالسة وانسيابية ،ندخل اىل حديقة ادونيس.
نعود معه اىل طفولته الفالحية يف قرية
قصابني السورية ،ومدى تأثري والده يف حياته
وتشكيل شخصيته ووعيه ،ونكتشف كيف
كانت حياته عبارة عن مجموعة من الصدف
السعيدة اوصلته اىل ما هو عليه اليوم :انه
ذاكرتنا الحية ،يجسد بشخصه مرحلة تأسيسية
يف تاريخنا الثقايف والسيايس والفكري .لطاملا
تعرض هذا الشاعر الرايئ واملنظر االشكايل
لحمالت واتهامات بتكرار نفسه وطروحاته.
لكن رمبا علينا ان نسأل :هل تغري الواقع
العريب منذ خمسني عاما حتى اليوم ،حتى
نتهم ادونيس بأنه خارج العرص؟ عىل العكس،
نزداد تراجعا وتخلفا ،و"ليست لدينا رؤية
واضحة لهذا العامل الذي نعيش فيه ( )...نحن
عامل مستتبع عىل جميع املستويات ،عىل
املستوى الثقايف العام واالقتصادي" عىل حد
تعبري ادونيس يف الحوار.
صاحب "تنبأ ايها االعمى" متشائم من
واقعنا ،ومام سمي "الربيع العريب" الذي انتج
معارضات اسوأ من االنظمة .اذ ازداد "الوضع
تخلفا واهانة ،ليس عىل املستويني االجتامعي
والثقايف ،امنا عىل املستوى الشخيص ايضا" .اذ
ان ادونيس يرى ان املعارضة الحقة يجب ان
يقوم خطابها يف املقام االول عىل تحرير املرأة او

فصل الدين عن الدولة .لكن بدال من ذلك ،ها
هو الدين استحال اداة سلطة عوض ان يكون
"افقا للتأمل والتجارب الروحية ،للتساؤالت عن
الوجود والعامل واملصري ،والكتشاف االخر الذي
يعيش معنا".
حني سأله ايب صعب اذا كانت املشكلة يف
الدين او يف املؤسسة الدينية ،اجابه انها
ليست يف النص الديني بقدر ما تكمن يف
عملية تأويل هذا النص وقراءته .سنكتشف
خالل الحوار ان هذه "الليربالية الدينية" عند
ادونيس ،تستمد جذورها من طفولته االوىل
يف كنف اب متسامح كان صديقا وناصحا
البنه اكرث منه ابا ذا سلطة عليه .اذ يستعيد
ادونيس قريته قصابني وتأثريها الكبري عليه،
فـ"االنسان هو االرض التي مستها خطواته
للمرة االوىل" .كان والده فالحا ،لكنه مستقل
عن زعيم العشرية او الزعيم املحيل ،وكانت
لديه اقتناعاته الخاصة يف ما يتعلق الدين .ال
تنضوي مع الجامعة .االهم انه نقل اليه "لوثة"
الشعر .عرفه اىل كنوز الشعر العريب ،وخصوصا
الصوفية التي تقدم نظرة اخرى اىل الوجود
واملرأة التي تحتل مساحة اساسية فيها .هنا،
يعلق ادونيس بان "من دون حرية املرأة ،ال
يوجد تطور وال حداثة".
كلمة الحداثة ستدير دفة الحوار اىل مغامرة
تأسيس مجلة "شعر" التي صدر عددها االول
يف بريوت يف شتاء عام  ،1957معلنة دخولنا
عرص الشعر الحر .سنقرأ يف الكتاب كيف نفد
ادونيس بريشه اىل بريوت يف عز العدوان الثاليث
عام  .1956حاملا وطأ الحدود اللبنانية اعلن
النفري العام يف سوريا واستدعي االحتياط .لو
تأخر قليال لكان كتب له مصري آخر .املهم انه
وطأ ارض "جمهوريته الفاضلة" التي اصطفاها
بني املدن ،معلنا فيها والدته الثانية.
عالقة قوية تربطه بالعاصمة اللبنانية التي كان
قد اعلن موتها قبل سنوات بسبب التغريات
الفظيعة التي اصابتها وقضت عىل دورها
الطليعي بصفتها حاضنة لالختالف والتنوع

االبداع والجرأة .اثار هذا الترصيح يومها جدال
كبريا يف املشهد الثقايف ،واشتعلت الحرب مجددا
عىل ادونيس .اال ان ما قاله ،كان بدافع العشق
الذي يكنه لتلك املدينة "التي كانت شغيل
الشاغل باملعنى الرمزي ،كأنها قصيدة اتصارع
معها واعيد كتابتها باستمرار" ،تلك املدينة
القامئة "اساسا عىل التنوع واالختالف والهوية
التعددية" ،الحاضنة لكل مختلف ولكل تجريب
فكري وابداعي واكادميي .يف هذه البقعة
الجغرافية ،ولدت مغامرة مجلة "شعر" التي
نرشت لرواد الشعر الحديث يف العامل العريب،
وضمت املؤسسني يوسف الخال وادونيس ،ثم
الراحل انيس الحاج ،وشوقي ايب شقرا وكرت
السبحة الحقا .كانت هذه املجلة منربا شعريا
وثقافيا مغايرا ،احتضنت االصوات الطليعية
كالعراقي بدر شاكر السياب ،وترجمت قصائد
الشعراء الفرنسيني الحداثيني ،وحوربت كثريا
من خالل السلطة السياسية والثقافية.
ردا عىل سؤال ايب صعب عن االخطاء التي
ارتكبتها املجلة ،اعرتف ادونيس "اننا اخطأنا
حني تأثرنا مبعايري الحداثة الخارجية بشكل
اكرب بكثري من تأثرنا مبعايريها التي كان العرب
يطرحونها ويناقشونها منذ القرن الثاين الهجري
مع ايب نواس ،وابن الرومي ،وايب متام وبقية
الشعراء" .واعترب ان قصائد الشعراء العرب
القدامى عكست قيم الحداثة يف املضمون،
خصوصا وانها استندت اىل تجربة جديدة قامئة
عىل الحياة واملامرسة الحية .استشهد هنا بايب
نواس الذي كتب عن "البلد وحياته وعالقاته
الجديدة ،وحرية العالقات بني االفراد ،رجاال
ونساء ،يف العرص العبايس االول" .اوليست هذه
القيم تشكل صلب الحداثة التي برشت بها
مجلة "شعر"؟ بل ان ادونيس اعترب ان الحداثة
"اسس لها الشعر العريب بدءا من القرن الثاين
الهجري ،اي القرن الثامن امليالدي ،قبل بودلري
ورامبو" اللذين يعتربان ابوي الحداثة الشعرية
يف فرنسا .ورأى ان خطيئة مجلة "شعر" انها
قطعت مع الرتاث العريب بدل التعمق فيه
وتقييمه ودرسه.
لكن ماذا بقي من مجلة "شعر" اليوم؟ سؤال
يجيب عنه ادونيس بانها "اسست مرشوعية
التعبري بحرية وخلق االشكال" بغض النظر
عن االوزان التقليدية .عدا ذلك ،يعترب صاحب

غالف الكتاب.

الحداثة العربية بدأت
قبل الغرب مع ابي نواس
وابن الرومي وابي تمام

"مفرد بصيغة الجمع" بأن مرشوع الحداثة
العربية ـ بالقيم التي يحملها ـ فشل بكل
اسف ،وليس الراهن العريب بكل دمويته
وانحطاطه الثقايف ومحارصته الفرد وحرية
العيش واملامرسة ،وتسلط املؤسسة الدينية،
سوى دليل عىل ذلك.
الحديث سيعيدنا اىل كتاب ادونيس املرجعي
"الثابت واملتحول" (اربعة اجزاء) الذي اثار
حني صدوره يف عام  1973سجاال ادبيا وفكريا
مل ينته حتى اليوم .يف هذا املرشوع املرجعي،
درس ادونيس ارتباط الفكر والسياسة بالدين
عند املسلمني االوائل ،وصدمة الحداثة،
وسلطة املوروث الديني ،والرصاع بني العقل
والنقل ،والتجديد والتقليد ،اضافة اىل االنقالب
املعريف الجذري املتمثل يف الحركة الصوفية....

هذا الكتاب ما زال يحتفظ براهنيته يف زمن
عودة السلفيات والتحجر .يعلق ادونيس
بأن ما وصلنا من تاريخنا العريب هو التاريخ
"الذي كتبته السلطة ،اي الرجال الفقهاء الذين
خدموا السلطة .كل العمل الثوري الذي قام
به املسلمون مطموس" .يرى ان كتابه "الثابت
واملتحول" هو "محاولة بسيطة لالشارة اىل هذا
التاريخ املطموس ،الذي هو التاريخ الحقيقي
للعرب والحياة العربية ،والتشكيك يف هذا
التاريخ املرتبط بالسلطة ،والذي كان يسمي كل
من ينتقدها كافرا او ملحدا او فاسقا او فاجرا".
من التاريخ اىل الراهن من جديد .ادونيس
ليس متفائال مبا آلت اليه الحال العربية .اذ
يعلن بكل اسف" :اذا قيس الشعب وقيس
حضوره مبدى ابداعيته التقنية والفلسفية،
ومبدى عالقاته او بعمق عالقاته باالخر ،او
مبدى قدرته عىل املشاركة يف بناء املستقبل ،اذا
قيس تقدم الشعوب بهذه املقاييس ،فنحن ال
مكان لنا ،كعرب ،يف التاريخ الراهن".
يختم" :يجب ان نعرتف باننا شعوب يف طريق
االنقراض ،كام انقرض السومريون ،واليونان
العظامء والبابليون والفراعنة والرومان
وغريهم .هناك حضارة متوت الن الذين
يحملونها مل تعد لديهم طاقة عىل املشاركة
الخالقة ،ال يف بناء انفسهم ،وال يف بناء العامل.
بهذا املعنى ،انا ُ
لست متيقنا من ان َمن
نسميهم "العرب" اليوم ،لهم مستقبل يشارك
يف بناء البرشية".
اساس كل هذا االنحطاط بحسب ادونيس هو
السلطة السياسية القامئة ،واملؤسسة الدينية،
والدين الذي يأخذ منحى سلطويا ،ووضع
املرأة ،وعدم الفصل بني ما هو ديني وما هو
سيايس وثقايف واجتامعي .ال ينىس ان ينوه هنا
بأن مالحظاته هذه تأيت مع احرتامه "الكامل
للمتدينني واالحرتام الكامل للدين" بصفته
تجربة شخصية ،مثل الحب ،ال تلزم احدا اال
صاحبها.
رحلة متشعبة شيقة يف رحاب الفكر والشعر
والتاريخ واالدب من خالل املسرية الشخصية
والثقافية واالبداعية الدونيس .قلام يهم ان
وافقنا عىل افكاره ام مل نوافق .املهم ان "مهيار
الدمشقي" يحفز فينا التفكري والتأمل .لعل
هذا اكرث ما يحتاج اليه عاملنا العريب اليوم.
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واجهة املكتبات
■ اكتشف لبنان والعامل العريب ربيع
علم الدين ( )1959من البوابة االمريكية.
الكاتب اللبناين االصل ،الذي ولد يف
االردن وترعرع بني الكويت ولبنان ،شد
رحاله شابا اىل الواليات املتحدة حيث
اكمل اختصاصه يف الهندسة املعامرية.
اال ان حياة االدب والكتابة ستأخذه من
اختصاصه ليتفرغ لالبداع ،ويصدر حواىل
ست روايات باالنكليزية حتى اآلن ،وينال
بعضها العديد من الجوائز .دار "هاشيت نوفل" اختارت اخريا
ترجمة روايته "امرأة ال لزوم لها" ( )2014التي نالت جائزة "فيمينا
للرواية االجنبية" .الرواية كناية عن حوارية طويلة بني امرأة عجوز
تعيش يف عزلة ،وبني ماضيها املتشظي املسكون بالحرب واملوسيقى
وتأمالتها الخاصة.

لعل اهمية الكتاب تكمن يف انه يتناول املسألة الكردية يف تركيا
ميدانيا عرب معاينة حياة الناس العاديني وعرض املعاناة االنسانية،
اىل املوضوعية والحيادية يف الطرح كون الكاتبة ال تنتمي اىل اي
طرف من االطراف املعنيني باملسألة.
■ يف اجواء بوليسية مشوقة ،تدور احداث
"لغز الجزيرة الغامضة" ("الدار العربية
للعلوم نارشون") لرائد يونس النرباوي.
مرسح الجرمية هو مركز رشكة خاصة
يف السعودية يعمل فيها موظفون من
جنسيات مختلفة .ذات صباح يكتشف
"آدم" اول الواصلني اىل العمل مقتل
محاسب الرشكة البنغايل "ساجد" .من هنا
تبدأ محاولة فكفكة خيوط الجرمية ،ما
سيقود اىل مفاجآت ال تخطر يف بال.

■ العالقة بني امريكا والعامل العريب اتسمت
بالتعقيد منذ زمن بعيد .هذا ما يركز عليه
الباحث اسامة مقديس يف كتابه "مدفعية
السامء" الذي يعود اىل "مواجهة امريكية
تأسيسية مع العامل العريب ،حصلت يف
القرن التاسع عرش ،بعيد وصول املبرشين
االمريك ّيني الپروتستانت االوائل اىل الرشق
االوسط" .يستكشف هذا العمل الفرص
الضائعة امام احتامالت التفاهم الحضاري،
ويتصدى ملفهوم صدام الحضارات ويعيد تشكيل نظرتنا اىل تاريخ
امريكا يف العامل العريب .علام ان اسامة مقديس پروفسور يف التاريخ
يف جامعة رايس يف الواليات املتحدة االمريكية ،اصدرت له "اآلداب"
سابقاً كتابا بعنوان "ثقافة الطائفية".

■ يدخل كتاب "السياسة الخارجية االمريكية
وانهيار لبنان  )2016( "1976 - 1967الذي
انتقل اخريا اىل العربية ("رشكة املطبوعات
للتوزيع والنرش") اىل حرب لبنان من خالل
االضاءة عىل الدور االمرييك يف الرصاع.
كتاب جيمس ستوكر املرتكز اىل وثائق
وزارة الخارجية االمريكية يف تلك الفرتة،
يكشف تالعب امريكا باالطراف جميعا،
وجعلهم بالتساوي يعيشون خيبة امل
مريرة من مواقفها" .فال هي قدمت الدعم اىل امليلشيات املسيحية،
وال س ّلحت الجيش اللبناين ،وال انقذت النظام السوري من كامشة
االتحاد السوفيايت ،وال اقرت بحقوق الفلسطينيني".

■ يف ليلة  28كانون االول  ،2011قصف
الطريان الرتيك مجموعة من املهربني عىل
الطرق الجبلية يف املنطقة الكردية الواقعة
عىل الحدود بني تركيا والعراق ،فراح
ضحية ذلك  34شخصا اكرث من نصفهم
من االوالد .الكاتبة الهولندية فريدريكا
خريدينك ،التي كانت تعمل كصحافية
مستقلة يف اسطنبول منذ عام ،2006
سافرت اىل املنطقة التي وقع فيها القصف،
وعاينت حياة اقارب الضحايا ،واستقصت بشكل ميداين عن
العملية .كتابها "مات االوالد ـ مجزرة روبوسيك واملسألة الكردية يف
تركيا" الذي انتقل اخريا اىل املكتبة العربية عن "دار الفارايب" ،نال
جائزة افضل كتاب صحايف عن مؤسسة  BrussePrizeعام .2014

■ عن "دار التنوير" ،صدرت الرتجمة
العربية لكتاب "شيفرة البدانة :الكشف عن
ارسار انقاص الوزن" للدكتور جايسون فانغ
الذي يرى ان سبب البدانة هو الهرمونات،
فـ "عرب فهم تأثري االنسولني ومقاومته،
نستطيع التخلص من الوزن الزائد بشكل
دائم" .يرشح فانغ نظرية متامسكة
وجديدة حول البدانة متدنا بنظرة ثابتة
حول نوعية الغذاء املناسب ،باالضافة اىل
الخطوات االساسية التي تساعدنا عىل اتباع عادات صحية والتحكم
مبستويات االنسولني يف اجسامنا .علام ان فانغ طبيب اسس برنامج
"االدارة املكثفة للغذاء" الذي يوفر طرق معالجة فريدة تركز عىل
النمط الثاين من مرض السكر وعىل مشكلة البدانة.
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تربية
جمعية "حماية" للح ّد من العنف ضد األطفال
عالجت  6200طفل في  10سنوات
يف معاينة واقع معني نكتشف فداحة ما يرتكب ضد االطفال .من خالل هذه املعاينة
تتأكد اهمية الدور الذي التزمته بعض الجمعيات تجاه االطفال .قبل  10سنوات
اشارت احدى الدراسات اىل ان من بني ستة اطفال هناك طفل يتعرض للعنف
الجنيس .معلومة استدعت تأسيس جمعية "حامية" للحد من العنف ضد االطفال

منسقة قسم التواصل يف جمعية "حامية" للحد من العنف ضد االطفال ماريا شعيا.

منذ تأسيسها يف العام  2008عالجت جمعية
"حامية" للحد من العنف ضد االطفال 6200
طفل ،فقدمت لهم دعام نفسيا واجتامعيا
وقانونيا .بعد عمل مكثف ،اكتشف املسؤولون
عن هذه الجمعية ان العنف ال منطقة له ،فهو
يف كل مكان ويشمل كل الطبقات االجتامعية يف
لبنان.
تعتمد جمعية "حامية" يف عملها عىل االحتكاك
املبارش باالطفال ،يف املدارس واملخيامت الكشفية
وكل التجمعات التي يقصدونها ،وعىل تشجيع
الناس عىل التبليغ عن كل عنف يرتكب يف حق
اي طفل .من هذا املنطلق كانت حملتها االخرية
"ض ّوي عالغلط".
يف حوار مع "االمن العام" تتحدث منسقة
قسم التواصل يف الجمعية ماريا شعيا عن

تجربتهم يف حامية الطفل يف لبنان ،اين نجحوا
ومتى فشلوا؟
■ متى تأسست جمعية "حامية" للحد من العنف
ضد االطفال؟ هل وراء تأسيسها حادثة معينة؟
□ وراء تأسيس الجمعية يف العام  2008دراسة
اعدتها وزارة الشؤون االجتامعية مبشاركة
جمعيتي  save childrenوابعاد .اظهرت هذه
الدراسة ان طفال من بني ستة اطفال يف لبنان
يتعرض لنوع من انواع العنف الجنيس الذي ال
يندرج ضمن خانة االغتصاب فقط ،بل يطاول
هذا الفعل اللمسة غري الربيئة والتحرش او وجود
الطفل يف بيئة تعرضه اللتقاط صور اباحية له .كل
ما ذكرته يعترب من انواع العنف الجنيس .انطالقا
مام تضمنته هذه الدراسة ،تأسست جمعية

"حامية" للحد من العنف ضد االطفال التي
كانت انطالقتها مبساعدة اجتامعية واحدة .لكن
بعد تكثيف عملنا عىل مدى عرش سنوات ،باتت
للجمعية خمسة مكاتب منترشة يف كل املناطق
اللبنانية واكرث من  140موظفا.
■ بعد العمل مدة عرش سنوات عىل قضية الحد
من العنف ضد االطفال ،اي نوع من الحاالت كان
االبرز؟
□ تكشف احصاءاتنا عن جزء صغري من الحال
املنترشة يف املجتمع اللبناين بسبب عدم متكننا من
الحصول عىل ارقام شاملة ودقيقة يف هذا املجال.
لكن يف ما يتعلق بجمعيتنا ،سجل االهامل اعىل
نسبة من حاالت العنف ضد االطفال ،مام ال يعني
ان العنف الجنيس او اللفظي او الجسدي ليس يف
املستوى نفسه .الفارق هنا هو يف معاينة االهامل
ودالئله مبارشة وبسهولة فيام اشكال العنف
االخرى تبقى محجوبة احيانا عن االخرين ،او ال
يحىك عنها باعتبارها من املحرمات يخاف الناس
من تداولها .من ناحية اخرى ،ال دالئل ظاهرة
للعنف الجنيس او اللفظي او حتى الجسدي
اال بطريقة الترصف ،الن هذا النوع من العنف،
خصوصا الجنيس ال تكتشف حقيقته اال باالحتكاك
املبارش مع الطفل.
■ كم بلغ عدد االطفال الذين تبنت الجمعية
قضيتهم منذ تأسيسها حتى اليوم؟
□ تلقى  6200طفل عالجا ودعام نفسيا واجتامعيا
خالل عرش سنوات ،اضافة اىل مشاركتهم يف
برنامج الحصانة واملرونة الذي يهدف اىل تأمني
الدعم الشامل لالطفال املعنفني وحاميتهم .عندما
نستقبل طفال مر يف مرحلة عنف تعمل املحللة
النفسية واملساعدة االجتامعية من خالل برنامج
الحصانة واملرونة عىل توظيف آلية ما تساعد هذا
الطفل عىل تخطي مرحلة العنف داخليا ،يضاف
اليه برنامج الوقاية الذي نسعى من خالله اىل
تفادي حصول العنف يف االساس عرب تحصني
االطفال بقدرات معينة.

■ اي وسيلة يلجأ اليها االطفال للتواصل مع
الجمعية؟
□ نحن من يتوجه اليهم يف املدارس الخاصة
والرسمية ،يف املخيامت الكشفية ،عرب جمعيات
اخرى وكل التجمعات التي يقصدها االطفال
يك نصل اليهم بهدف اقامة نشاطات توعوية
وتدريبية لهم ،نتحدث فيها عن العنف الجسدي
والجنيس واللفظي وحقوق الطفل وحقوق جسده.
ونوضح لهم ما هو اللمس غري الربيء والزواج
املبكر واالهامل والتنمر ومواضيع اخرى ضمن
هذا االطار ،لكن باختالف املضمون وفق الفئات
العمرية وبحسب حاجة كل منطقة .من خالل
هذه النشاطات نكتشف تعرض بعض االطفال
للعنف من طريق الشك ،بداية ،وذلك بالوقوف
عند ترصفاتهم الغريبة نوعا ما فنالحق االمر حتى
ايجاد الدليل .انطالقا من هذا الشك ،يتواصل فريق
العمل املوجود عىل االرض مع برنامج الوقاية
يف جمعية حامية ليحولها اىل برنامج الحصانة
واملرونة الذي تتوىل املساعدات االجتامعيات
واالختصاصيات يف علم النفس التحقق من وجود
عنف ضد احد االطفال .علام ان  %38من الحاالت
التي تستقبلها جمعيتنا تتم عرب برنامج وقاية ،اما
الباقي فيصل الينا من خالل افراد من املجتمع ،او
من االطفال انفسهم الذين يتواصلون معنا مبارشة،
او عرب منظامت دولية حكومية وغري حكومية ،او
من وزارة العدل والبلديات واملدارس.
■ اي وسائل يتبعها االطفال للتواصل مع الجمعية
مبارشة؟
□ من خالل االتصال بالخط الساخن 03.414964
الذي يعمل  24ساعة عىل  .24يف املقابل ،يتواصل
معنا عدد كبري من االطفال عرب الفايسبوك
وانستاغرام او بواسطة رسائل عرب الربيد االلكرتوين،
او االتصال بنا مبارشة بداعي املعرفة املسبقة عرب
لقاءاتنا يف املدرسة او يف املخيم الكشفي ،االمر
الذي سهل لهم اللجوء الينا لعرض تفاصيل ما
حصل معهم وما يتعرضون له.
■ ما الذي تغري يف واقع هؤالء االطفال بعد تدخل
الجمعية يف حياتهم؟
□ قدمنا الدعم النفيس واالجتامعي والقانوين .مثة
حاالت كثرية تتطلب تدخال قضائيا الصدار حكم
يف حق املعنف او قرار لوضع الطفل ضمن

املقال

بإسم التربية وبدافع القربى
ما زال الحس االنساين يحرك افرادا من املجتمع اللبناين التخاذ خطوات منقذة
لالنسان ،يتجىل ذلك بتأسيس جمعيات يعطيها القانون حق التدخل يف حياة
االشخاص املغلوب عىل امرهم ،نساء واطفاال.
اهمية هذه الخطوات التي تفردت بها املرأة يف تأسيس جمعيات او العمل
فيها كناشطة ،هي يف الوقوف يف وجه السائد من مفاهيم تغاضت منذ زمن عن
ارتكابات سلوكية ال اخالقية يف حق الطفل يف لبنان باسم الرتبية او بدافع القرىب.
من شدة تداخل هذه االرتكابات يف الرتكيبة االجتامعية اللبنانية اىل حد التسليم
بها كواقع ،مل تعد تذكر كلمة "سفاح القرىب" يف قاموسنا العام او الخاص او عند
االختصاصيني يف هذا الشأن ،ما يعني انه اصبح جزءا ال يتجزأ من مجتمعنا .فال
داعي اذا ،اىل تحميله هذه التسمية او هذه الصفة ،وال حتى الوقوف عندها .هذا
التسليم قابله متاد يف السلوك العنفي اىل حد الفلتان.
فظاعة ما يرتكب يف حق الطفل ميارس باسم الرتبية ورضوراتها اىل درجة يعتقد معها
الطفل ان العنف املامرس ضده هو وجه من وجوه الحياة ،او هو الحياة بعينها .االمر
الذي يفقده كل يشء جميل عنها وعن الناس املقربني اليه ،الذي رأى من خاللهم
بشاعة هذا الوجه منذ صغره .فكيف سيتعامل مع الحياة ومع هؤالء الناس يف كربه؟
هذا هو السؤال.
خطورة ما وصل اليه العنف ضد االطفال يف لبنان يف انتشاره عىل كل اراضيه .فلم
يستنث منطقة وال طبقة اجتامعية ،اىل حد بات االختصاصيون يف جمعية "حامية"
للحد من العنف ضد االطفال يحصنون االوالد بقدرات معينة لتفادي حصول
العنف معهم بهدف حاميتهم .مبعنى آخر ،ال حلول حتى اليوم ،لردع املعنّف
ومنعه عن مواصلة ارتكاباته يف حق االطفال اال بابعاده موقتا عن الضحية ،يف
احسن االحوال .ما عدا ذلك ،ال مقاضاة قانونية عىل جرمه الذي من اجل عيش
ساديته ش ّوه الحياة باكملها .فهل من يقاضيه؟ طبعا ال ،اال نظرات الناس اليه.
ما متيزت به جمعية "حامية" للحد من العنف ضد االطفال ،هو ارشاك عامة الناس
يف مهمتها .فخرجوا من صمتهم بهدف اخراج االطفال املعنفني من عتمتهم ،ليك
يتحدثوا عن كل ما يتعرضون له وللدل برصاحة اىل معنّفهم.
هذه الرشاكة الحقيقية بني افراد املجتمع املدين كشفت الغطاء عن عنف مامرس
ضد  6200طفل يف عرش سنوات عالجتهم الجمعية من خالل دعمهم نفسيا
واجتامعيا .رغم ما انجز عىل هذا الصعيد ،ما زالت هناك مامرسات عنفية ضد
االطفال مل يكشف عنها بعد .رمبا لن تصل ايادي "حامية" اليهم الن املعنّف
يف هذه الحال هو احد افراد العائلة الذي لن يسمح الحد بأن يعرقل مسعاه
املتواصل يف تعنيف االطفال او يف ايذاء اوالد اقربائه.
ما الحل اذا؟
انه يف الرقابة املحلية الدقيقة من ضمن عمل البلديات ليكون عنارصها رشكاء
فعليني لهذه الجمعيات التي اخذت عىل عاتقها حامية الطفل يف لبنان.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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بيئة آمنة .نحن نفتخر بتوصلنا اىل عالج 6200
طفل يف لبنان ،واىل التواصل مع اكرب عدد من
الناس يف مجتمع وثق بجمعيتنا ،اىل حد كرسوا
معه حاجز الصمت وتحدثوا مبارشة عن مشكلة
العنف ضد االطفال من اجل ان نحاربها بقوة.
■ ما هو معدل اعامر االطفال الذين لجأوا اىل
الجمعية؟
□ كان الفتا يف العام املايض استقبال اكرب عدد
من الحاالت العنفية الطفال ترتاوح اعامرهم
بني  6و 11سنة .املشكلة هنا ،هي يف مفهوم
االهل لترصفاتهم تجاه اوالدهم حيث يقيمون
افعالهم عىل انها تربية وليست عنفا .سبب ذلك،
االسلوب الرتبوي الذي تلقاه االهل .الرسوب يف
املدرسة مثال من نتائج العنف العائيل .اما يف
حاالت العنف الجنيس فنلجأ اىل القضاء ليقول لنا
ما علينا فعله ،وعند التأكد من حصول الحادثة
يفتح القضاء ملف حامية للطفل املعنف ليقرر
تسليمه اىل الجمعية او اىل جهة اخرى .يف الوقت
نفسه يعمل القضاء عىل ابعاد املعنف عن الطفل
ـ الضحية مدة اشهر ليتلقى فيها متابعة نفسية
واجتامعية مع الجمعية حتى التأكد من تحسن
وضعه .عىل ضوء النتائج يقرر ما اذا كان املعنف
سيلتقي بالضحية كونه احد افراد العائلة .هذا
مثال عن حاالت كثرية استقبلتها الجمعية.
■ هل توصلت جمعية "حامية" اىل معرفة اسباب
ازدياد العنف ضد االطفال يف السنوات االخرية؟
□ االسباب عدة ،لكن اللوم يقع عىل املجتمع اوال.
مثة خلل يف القانون من ناحية عدم وضوحه يف ما
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ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت٢٦٢ :
ا�ﻫﻤﺎل٢٢٥ :
اﻟﺠﺴﺪي١٦ :
اﻟﻨﻔﺴﻲ١٦ :
اﻟﺠﻨﺴﻲ٤ :
ا�ﺳﺘﻐﻼل١ :

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت١٨٧ :
ا�ﻫﻤﺎل٧٠ :
اﻟﺠﺴﺪي٢٧ :
اﻟﻨﻔﺴﻲ٥٩ :
اﻟﺠﻨﺴﻲ٣١ :
ا�ﺳﺘﻐﻼل- :

ﻋﻜﺎر

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت١٦١ :
ا�ﻫﻤﺎل٦٥ :
اﻟﺠﺴﺪي٤٣ :
اﻟﻨﻔﺴﻲ٤٢ :
اﻟﺠﻨﺴﻲ١١ :
ا�ﺳﺘﻐﻼل- :

زﻏﺮﺗﺎ
ﺑﻌﻠﺒﻚ
زﺣﻠﺔ
ﺑﻴﺮوت
ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت٢٠٩ :
ا�ﻫﻤﺎل٣٨ :
اﻟﺠﺴﺪي٧٤ :
اﻟﻨﻔﺴﻲ٦٨ :
اﻟﺠﻨﺴﻲ٢٣ :
ا�ﺳﺘﻐﻼل٦ :

يخص آلية التدخل لحامية الطفل يف لبنان .االمر
الذي نراه مخيبا لالطفال .ثانيا ،ترشع العادات
والتقاليد الزواج املبكر لفتاة يف الثانية عرشة
او الثالثة عرشة من عمرها ،فلو اعتقد البعض
ان هذا ليس عنفا فهو من الناحية الصحية ال
يجوز .ثالثا ،تعترب بعض العائالت اوالدها "فشة
خلق" واالسباب عدة من اهمها مشكالت الزوج
والزوجة ،اضافة اىل كل هذه الحاالت هناك
االشخاص املنحرفون يف بيئات اجتامعية.
■ يف اي حاالت نجحت الجمعية واين فشلت؟

"ض ّوي عالغلط " حملة توعية موجهة اىل كل افراد
املجتمع ،انطلقت مع بداية عرض فيلم كفرناحوم
للممثلة واملخرجة نادين لبيك الداعمة بقوة
للجمعية اىل حد البقاء معها يف عملها عىل االرض،
حيث استوحت قصصا من اطفال الجمعية يف فرتة
اعدادها فيلم كفرناحوم .تزامن اطالق هذه الحملة
مع العرض االول لفيلمها االخري ،اضافة اىل عرض
اعالن خاص عن الحملة عرب شاشات التلفزيون
ووسائل االعالم ملدة اسبوع .يف مقابل هذا النشاط،
قدمنا فكرة جديدة ضمن االطار نفسه هي كناية
عن وشم ييضء يف العتمة تناقله الناس تشجيعا
عىل التبليغ عن حاالت عنف يتعرض لها االطفال.

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت١٧٢ :
ا�ﻫﻤﺎل٨٩ :
اﻟﺠﺴﺪي٢٤ :
اﻟﻨﻔﺴﻲ٤١ :
اﻟﺠﻨﺴﻲ١٤ :
ا�ﺳﺘﻐﻼل٤ :

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت١٧٥ :
ا�ﻫﻤﺎل٥٠ :
اﻟﺠﺴﺪي٦٨ :
اﻟﻨﻔﺴﻲ٣٢ :
اﻟﺠﻨﺴﻲ٢٥ :
ا�ﺳﺘﻐﻼل- :

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن
ﺻﻴﺪا

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت٨٢ :
ا�ﻫﻤﺎل٨ :
اﻟﺠﺴﺪي٢٩ :
اﻟﻨﻔﺴﻲ١٧ :
اﻟﺠﻨﺴﻲ٢٧ :
ا�ﺳﺘﻐﻼل١ :

□ نجحت الجمعية يف حاالت كثرية وفشلت يف
اخرى .عىل سبيل املثال اذكر قصة طفلة تعرضت
لنوع من انواع العنف الجنيس سنوات عدة ،مذ
كان عمرها خمسة اعوام .استطعنا الوصول اليها
بعد إخبار تلقيناه عن وضعها فتمكنا بواسطة
القضاء من ابعادها عن معنفها الذي قضت
الظروف ،يف ما بعد ،باالبتعاد عنه مدى الحياة.
اكملت هذه الطفلة دراستها ،وهي اليوم ال تنظر
اال اىل مستقبلها العلمي واملهني .لهذا السبب
نشجع الناس عىل التبليغ عن هذا النوع من
الحاالت عند االطفال .فاذا مل نتمكن من تفادي

حصول العنف يف االساس ،فلنبلغ عنه عىل االقل،
حتى لو كانت هذه املعرفة مجرد شكوك بنسبة
واحد يف املئة .يف اتجاه آخر فشلت جمعيتنا
يف حاالت اطفال تعرضوا للعنف فرتة طويلة،
فوصولهم املتأخر اقتىض خضوعهم لعالج طويل
يف الجمعية يف مقابل حاجة البعض منهم اىل
عالج باالدوية.
■ اطلقت "حامية" اخريا حملة "ض ّوي عالغلط".
ما مضمونها واهدافها وملاذا االن؟
□ يتضمن برنامجنا السنوي اطالق حملة بهدف

التوعية .اما ملاذا "ض ّوي عالغلط" فليك نشجع
الناس عىل التحدث عن كل ما يعرفونه يك يتوجهوا
الينا يف حال ارتابوا من سلوك طفل او من عنف
ميارس ضده .فاالعالن يقول "ما يف اهون من العتمة
وما يف اصعب من انو نض ّوي عالغلط" .من االسهل
عىل الناس ان يبقوا صامتني حيال اطفال يعنفون
هم يف حاجة اىل االضاءة عىل الغلط يف حقهم.
فلنتخيل وضع طفل يعيش يف العتمة ،اىل اي
مدى حاله اصعب من سهولة الصمت عند الناس.
من هذه الزاوية نشجع كل الناس عىل تسليط
الضوء ليكونوا هم الضوء يف حياة هؤالء االطفال.

■ يف اي مناطق ارتفعت نسبة حاالت العنف ضد
االطفال؟
□ اعىل نسبة سجلت العام املايض كانت يف
منطقة بعلبك حيث وصل العدد اىل  262حالة
عنف ،يليها جبل لبنان ،زحلة ،بريوت ،زغرتا ،عكار
وصيدا .هذه النسب ال تعكس حقيقة الوضع.
البعض يعتقد ان نسبة العنف ضد االطفال
ارتفعت بعد النزوح السوري وهذا غري صحيح.
فالدراسة التي كانت وراء تأسيس جمعية "حامية"
صدرت يف العام  2008اي ما قبل النزوح السوري.
■ هل يسجل العنف ضد االطفال نسبة اعىل يف
املناطق الفقرية مقارنة مبناطق اخرى؟
□ العنف ال منطقة له ،انه يف كل مكان ،وهو
يشمل كل الطبقات االجتامعية وكل املناطق
يف لبنان.
د .م.
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التغذية

ناتالي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

متنوعة من الفاكهة والخرض (خمس حصص
او اكرث يف اليوم عىل االقل) ،والحبوب الكاملة،
واللحوم الخالية من الدهون ،والدواجن،
واالسامك ،والفاصوليا ومنتجات االلبان الخالية من
الدسم .كام يجب الحد من تناول امللح والسكر
والدهون املشبعة والدهون  .transومن الواجب
التنبه للدهون  transعىل ملصقات االطعمة
املصنعة ،والسمن النبايت .هذه االطعمة منخفضة
القيمة الغذائية ،وعادة ال توفر مضادات االكسدة
الطبيعية والفيتامينات واملعادن .بدال من ذلك،
يفرتض الرتكيز عىل االطعمة الطازجة واالطعمة
الكاملة مع مكونات اقل.

االنتباه اىل كمية اطباق الطعام

عىل كل شخص ان يتذكر الكميات الصحيحة
للطعام بعد موسم االعياد ،وان ال يفرط يف الكمية
املخصصة ،والعودة اىل اساسيات الطبق الصحي
الصحيح.

االنتباه اىل معدل الدهون والكوليستريول
يف الدم

كيف نستعيد الوزن بعد األعياد؟

تشري كل الدراسات امليدانية اىل انه خالل فرتة االعياد يزداد وزن الجسم عند معظم الناس نتيجة تناول كمية اضافية من
االطعمة من جهة ،وعدم قدرة هؤالء عىل تجنب مغريات الطعام الدسم او الحلويات التي تقدم يف هذه املناسبات او الحد
منها من جهة اخرى
من اجل استعادة الوزن السابق للجسم ،وحرق
الكميات الزائدة ،ال بد من ايجاد الطريقة املناسبة
للعودة إىل مسار ما قبل االعياد والعطل املتممة
لها .من اجل تحقيق هذا الهدف ،ال بد من
اجراء بعض التعديالت الرضورية ،ليس فقط يف
ما يتعلق بالنظام الغذايئ ،بل باعتامد منط غذيئ
حيايت جديد ،ابز مقوماته:
• الحصول عىل فرتة نوم جيدة.
• اعتامد برنامج ريايض يكون جزءا من الروتني
اليومي.
• اختيار االطعمة الصحية.

سنعرض يف ما ييل بعض النصائح لتنظيم حياتنا
اليومية ،من خالل وضع خطة التغذية الخاصة يف
الفرتة التي تيل عطلة االعياد ،ابرزها:

تناول وجبات متوازنة

تشري دراسة نرشت يف مجلة "نيو إنغالند جورنال
اوف ميديسني" ( )2000اىل ان االمريكيني يكسبون
نحو نصف كيلوغرام خالل موسم العطلة
الشتوية .ومبا ان هذا الوزن املكتسب ال يحدث
خالل اشهر الربيع او الصيف ،فمن املفرتض ان
زيادة الوزن يف الخريف والشتاء تساهم يف زيادة

وزن الجسم التي تحدث بشكل متكرر يف اثناء
مرحلة البلوغ.
للحفاظ عىل وزن صحي ،تعد الوجبات املتوازنة
ورشب املاء امرا اساسيا ،كام يجب التأكد من
ان الوجبات تحتوي عىل الكربوهيدرات الجيدة
والربوتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.
مع هذه املواد سيتوافر للجسم ،مع السعرات
الحرارية ،الربوتني والدهون وااللياف والفيتامينات
واملعادن التي يحتاج اليها ،للبقاء يف صحة
جيدة و قوية طوال الفرتة املتبقية من العام.
يجب ان تتضمن الوجبات املتوازنة مجموعة

مع انتهاء موسم االعياد ،يجب تجنب املقايل
واالطباق الدسمة املطبوخة بالزبدة .بدال من
ذلك ،من املستحسن اختيار سمك السلمون
الغني بـ omega3مع البطاطا الحلوة الغنية
بالبيتا كاروتني ،مع القليل من الزيت النبايت الذي
سيوفر بعض الدهون االحادية غري املشبعة.

اضافة االعشاب والتوابل مع االطباق

بدال من رشاء صلصة السلطة عىل انواعها من
املتجرّ ،
يفضل تناول السلطة مع زيت الزيتون
او الخل ،باالضافة اىل االعشاب الطازجة والتوابل
للحصول عىل النكهة .وهذا سيوفر عىل الجسم
املواد الحافظة غري املرغوب فيها ،وستكون اقل يف
السعرات الحرارية والدهون والسكر وامللح.

االبتعاد عن الحلويات

من املفيد جدا التخلص من كل انواع الحلويات
واستبدالها بالفاكهة ،او حتى قطعة صغرية
من الشوكوال الداكن .بهذه الطريقة لن نوفر
فقط الدهون املشبعة والسعرات الحرارية،
بل سنحصل ايضا عىل املزيد من االلياف
والفيتامينات واملعادن.

فوائد الرمان

يعترب الرمان من اكرث الفاكهة الصحية عىل وجه االرض ،حيث انه يحتوي عىل مجموعة من
العنارص الغذائية واملركبات التي تكسب الجسم العديد من الفوائد الصحية:
• يُعد مصدرا غنيا مبركبات البوليفينول التي تعطي الرمان لونه االحمر ،وهي مضادات
اكسدة قوية تساعد عىل مكافحة ارضار الجذور الحرة ،وحامية الخاليا من التلف ،حيث
يحتوي عصري الرمان عىل ثالثة اضعاف مضادات االكسدة املوجودة يف الشاي االخرض.
• يحتوي الرمان عىل كميات مرتفعة من الفيتامني  ،Cحيث ان كوبا واحدا من عصري الرمان
يزود الجسم باكرث من  %40من احتياجاته اليومية منه ،لكن تجدر االشارة اىل ان البسرتة
ميكن ان تقلل محتوى هذا الفيتامني يف العصري ،لذلك يُنصح باختيار عصري الرمان الطازج.
• يساعد عصري الرمان عىل تحسني عملية الهضم ،والتخفيف من االلتهابات املعوية ،لذا ميكن ان
يكون مفيدا لالشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي ،والتهابات االمعاء األخرى.
• ميكن ان يساعد عىل خفض مستويات السكر يف الدم ،وتقليل مقاومة الجسم لالنسولني.
• ميتلك خصائص قوية مضادة لاللتهاب .لذا فإن الرمان وعصريه بشكل خاص ،يساعدان عىل
الحد من التهابات الجسم التي تعترب احد العوامل الرئيسة لالصابة بالعديد من االمراض املزمنة.
• يقلل خطر االصابة برسطان الربوستات ،وهو اكرث انواع الرسطان شيوعا لدى الرجال.
• يقلل من خطر االصابة برسطان الثدي ،وهو اكرث انواع الرسطان شيوعا عند النساء.
• يساعد عىل خفض ضغط الدم الذي يُعد احد االسباب الرئيسة لالزمات القلبية والسكتات
الدماغية ،حيث اشارت الدراسات اىل ان رشب  150ملليرتا من عصري الرمان يوميا يساعد عىل
خفض ضغط الدم خالل اسبوعني.
• يساعد عىل مكافحة التهاب املفاصل واآلالم املرافقة له ،وذلك بسبب خصائصه
املضادة لاللتهاب.
ُ
• يقلل من خطر االصابة بأمراض القلب التي تعد السبب االكرث شيوعا للوفاة املبكرة يف
العامل ،حيث ان الرمان وعصريه بشكل خاص يساعدان عىل تحسني مستويات الكوليسرتول.
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رياضة
رئيس إتحاد الغولف" :رؤيا "2020
مشروع لنشر اللعبة وتطويرها
منذ تسلمه رئاسة اتحاد الغولف يف ترشين الثاين  ،2016يحاول كريم سليم سالم وزمالؤه يف االتحاد تغيري صورة اللعبة من رياضة
مخصصة للميسورين والكبار يف العمر اىل رياضة لكافة رشائح املجتمع والفئات العمرية .وضع لهذا الغرض برنامج عمل اطلق
عليه "رؤيا  ،"2020تضمن العديد من املشاريع التي بدأت نتائجها تظهر تدريجا عىل الصعيدين املحيل والخارجي

■ اىل اي مدى يصح القول ان رياضة
الغولف مرتبطة بعائلة سالم؟
□ نحن نؤمن ان رياضة الغولف يجب ان

بالتنسيق مع االتحاد الدويل ،واطلعنا
وزارة الشباب والرياضة واللجنة التنفيذية
للجنة االوملبية اللبنانية عليها ،بعدما
اضحت اللعبة يف برنامج االلعاب االوملبية
رسميا منذ العام  .2016الخطة تعتمد
عىل عدة محاور ،ابرزها نرش اللعبة
عرب الوسائل االعالمية ووسائل التواصل
االجتامعي ،وغولف املدارس واملغرتبني.
■ ما هي املشاكل والصعوبات التي
تواجه االتحاد؟
□ اوال واخريا التمويل والدعم املادي .رغم
كل الظروف الصعبة ،نحن سعداء بوجود
مؤسسات ورعاة يؤمنون برياضة الغولف
ابرزها رشكة الفا ورشكة طريان الرشق
االوسط وبنك يس اس يس ورشكة مدكو،
اضافة اىل دعم وزارة الشباب والرياضة
ما سمح لنا باطالق مرشوع "غولف
املدارس" وتأمني املشاركات الخارجية.
غالبية العبي الغولف هواة ومرتبطون
باعاملهم الخاصة .احد التحديات الكبرية
التي نواجهها دفع الالعبني اىل التفرغ اكرث
للعبة ،ونعتمد يف هذا املرشوع عىل املزج
بني الالعبني املقيمني والعبي االغرتاب.

رغم الصعوبات واملشاكل ،فان التقدم
امللحوظ الذي تحقق عىل صعيد الفئات
العمرية وبطوالت املدارس الخاصة
والرسمية ،والالعبني املغرتبني ،رسعان ما
بدأت نتائجه العملية تظهر من خالل
ارتفاع عدد مزاويل رياضة الغولف،
ومشاركة الالعبني املقيمني يف دول
االغرتاب يف نشاطات االتحاد الرسمية.
"االمن العام" التقت رئيس االتحاد
اللبناين للغولف كريم سالم يف نادي
الغولف ،وكانت جولة افق حول واقع
اللعبة ومستقبلها.
■ كيف تق ّوم مستوى رياضة الغولف يف
لبنان مقارنة باملنطقة وآسيا؟
□ مع التحديات واالمكانات التي لدينا،
نعتمد عىل املوهبة يف انتظار مساعدة
العبينا عىل تأمني احدث املعدات ،وتوفري
لهم ظروف اللعب عىل مالعب متنوعة
ومتطورة .عربيا كنا يف املركز االول
ومنافسني دامئا عن االلقاب ،ولكن البالد
العربية استثمرت يف اللعبة خالفا لنا ما
سمح لهم بالتقدم .رغم ذلك متكنا من
الحفاظ عىل موقعنا بني االربعة االوائل
بفضل املبادرات الفردية من الالعبني.
آسيويا ،نحن نطمح مع املواهب التي
نكتشفها يف االغرتاب اىل التقدم والتطور
يف الرتتيب.

مقال

رئيس االتحاد اللبناين للغولف كريم سالم.

رياضة الغولف يجب ان تكون
في اطار مؤسساتي ال تعتمد
على شخص او عائلة
تكون يف اطار مؤسسايت ،وال تعتمد عىل
شخص او عائلة .بعد رحيل الوالد سليم
سالم مؤسس ناديي الغولف واالتحادين
اللبناين والعريب للعبة ،توىل الدكتور
فيصل علم الدين املسؤولية ملدة  16سنة
فاستمرت اللعبة وحققت نتائج مرضية،

وكنت مواكبا لهذه املرحلة من خالل
موقعي يف النادي ويف االتحاد .لست يف
وارد البقاء املدة نفسها يف االتحاد ،واطمح
اىل ان يخلفني من يتوىل املسؤولية
بجدارة .اؤمن ان الحياة استمرارية
والتغيري رضوري وصحي ،والجيل الجديد
لديه افكار جديدة .وجود فريق عمل
اختصايص بافكار متنوعة افضل من
استئثار شخص بكل االراء واملهامت.
■ ماذا تغري منذ انتخاب كريم سالم
رئيسا لالتحاد؟
□ اعدنا التواصل مع االتحاد الدويل
ووضعنا خطة عمل ملدة اربع سنوات

■ ما هي البطوالت التي ينظمها االتحاد
سنويا؟
□ بطولة لبنان املفتوحة للرجال عىل
اربع مراحل والسيدات عىل مرحلتني،
وبطولة لبنان للناشئني ملا دون  18سنة
عىل مرحلتني ايضا ،وكأس االستقالل
ملختلف الفئات .تقام جميعها يف ايلول.
يشارك يف بطولة الرجال والسيدات
الالعبون املصنفون الذين يبلغ عددهم
 25العبا و 12العبة .ويف بطولة الناشئني
زهاء  35العبا والعبة يتنافسون سويا.
كام نظم االتحاد للمرة االوىل بطولة
املدارس مبشاركة  11مدرسة ،وهذه السنة
ارتفع العدد اىل  16مدرسة وستتضمن
بطولة املدارس لهذا العام بطولة ذوي
االحتياجات الخاصة .من املشاريع

تجربة الجمهورين نجحت ..ولكن!
منذ زمن تقام مباريات الدوري اللبناين يف كرة السلة لنوادي الدرجة االوىل
للرجال يف حضور جمهور الفريق صاحب االرض عىل مدرجات امللعب ،وال
يسمح لجمهور الفريق الخصم بالحضور .يعود هذا القرار العتبارات كثرية ،منها
طائفية ،ومنها أمنية ،والخوف من حصول مشاكل وصدامات بني الجمهورين،
رغم انه يف دوري كرة القدم يتواجد جمهوران عىل املدرجات.
بعد تجربتي نهايئ كأس لبنان املوسم املايض ،وكأس السوبر بداية هذا املوسم
بني فريقي الريايض بريوت وهومنتمن بريوت ،وحضور الجمهورين عىل
مدرجات "مجمع نهاد نوفل للمرسح والرياضة" يف زوق مكايل ،ميكن القول
ان املباراتني نالتا عالمة فوق املعدل ،وخرجتا بنتيجة مرضية ،وخالصة ان وجود
جمهورين يف املباراة مل يعد امرا صعبا او احتامال غري وارد ،رغم حصول بعض
الرتاشق الكالمي بني الجمهورين وبقي ضمن االطار "املقبول" ،وهذا طبيعي يف
عامل كرة السلة او كرة القدم .لكن املباراتني ظهرتا بصورة مقبولة جدا جامهرييا.
مع بداية املوسم عاد الهمس عن احتامل عودة الجمهورين اىل املباريات
ولو بطريقة مدروسة ،وبنسب قليلة ،من دون ان يتبنى اي طرف او جهة
هذا الطرح بطريقة علنية العتبارات كثرية ،ابرزها الحساسية التي ميكن
ان تشهدها بعض املباريات مثل الريايض وهومنتمن ،الريايض والحكمة،
هومنتمن والحكمة ،الشانفيل والحكمة ،الشانفيل وهومنتمن ،والشانفيل
والريايض .وعدم جهوزية غالبية املالعب لوجستيا وامنيا الستقبال جمهورين
اال قلة قليلة.
رغم ذلك تبدو اللعبة اليوم يف حاجة اكرث من اي وقت مىض اىل حضور
جمهورين يف امللعب ،خاصة بعد التغيريات املرتبطة بالنقل التلفزيوين ،والتي
بدأ تاثريها يظهر عىل نسبة متابعة البطولة .فالسامح لجمهورين بحضور
املباريات ميكن ان يقلل من حجم تراجع عدد الجمهور الذي يتابع البطولة،
عب عن عدم رضاه عىل الطريقة الجديدة يف نقل املباريات مبارشة
والذي ّ
عىل الهواء .فامكان ضبط الجامهري تبقى موجودة مبساعدة القوى االمنية.
الجمهور هو اساس اي رياضة ومنها كرة السلة .وبالنظر اىل دول اخرى ،فان
الجمهور يعطي كرة السلة رونقا خاصا .يف الدوري االمرييك يحرض الجمهوران
من دون اي تجاوزات ،وكذلك الحال يف اوروبا .الشغب عىل املدرجات كان
موجودا ،وال يزال بنسبة اقل يف مختلف دول العامل .لكن عمدت االتحادات
والقوى االمنية وروابط الجامهري يف مختلف الدول اىل اتخاذ اجراءات للحد
من اعامل العنف والشغب .مل يكن االمر سهال ،لكنه نجح يف نهاية املطاف.
اليوم التحدي كبري امام االتحاد والنوادي وروابط الجمهور للميض قدما يف
العمل عىل اعادة الجمهورين اىل املالعب .املهمة ليست سهلة ،والعوائق التي
تحول دون ترجمتها عمليا كبرية وابرزها امنية ،واملطلوب الكثري من الجهد من
جميع االطراف حتى تصل االمور اىل خواتيهام السعيدة.
االمر ليس سهال ،لكن مع ارصار الجميع وتعاونهم وتضامنهم قد تصل املساعي
اىل نتائج ايجابية.
نمر جبر
nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
املستقبلية لالتحاد تنظيم بطولة
لالعبني غري املصنفني وبطولة املغرتبني
برعاية رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون.
■ ما هو العدد الحقيقي لالعبي الغولف
املسجلني يف االتحاد؟
□ ما يقارب  371العبا والعبة محليا،
وزهاء  1500العب والعبة يف االغرتاب.
ونحن يف صدد انجاز كل االجراءات
لتسجيلهم عىل كشوفات االتحاد ليتمكنوا
الحقا من املشاركة يف البطوالت املحلية
والخارجية التي ينظمها االتحاد.
■ وضعت خطة مستقبلية اطلقت عليها
"رؤيا  ."2020ماذا نفذ منها وما هي
العوائق والصعوبات التي تعرتضها؟
□ ترتكز عىل نرش اللعبة ،اطالق منصات
تواصل مع العامل الخارجي ومع الالعبني
من اصل لبناين املقيمني يف الخارج،
االندماج مع املجتمع من خالل برامج
تعنى باصحاب االحتياجات الخاصة،
تنظيم بطولة املدارس الخاصة والرسمية
التي طورناها بعد انضامم اللعبة رسميا
اىل االلعاب االوملبية لالستفادة من
صندوق الدعم االوملبي لتطوير الكادر
الفني بالتعاون مع االتحاد الدويل ،وقد
اصبح لدينا مدربون من حملة شهادات
دولية مستوى اول متهيدا للوصول اىل
مستوى ثالث .اما ابرز ما تحقق فهو
تأهلنا اىل بطولة العامل للسيدات.
■ خطة نرش اللعبة يف املدارس اين
اصبحت ،وهل تحقق اهدافها؟
□ تتطور وتكرب يف شكل رسيع ،واملشكلة
االساسية التي نواجهها عدم قدرتنا
عىل تلبية طلب املدارس التي تريد
االنخراط يف املرشوع ،الن الطلب فاق
قدراتنا اللوجستية والفنية املوجودة
راهنا .نحن نعتمد يف املرشوع يف شكل
كبري عىل رشيكنا االسايس يف نرش اللعبة

نادي الغولف ،الذي يقدم الكوادر الفنية
واللوجستية مجانا ،ويساهم يف شكل
رئييس يف انجاح لبطوالت .خالل سنتني
اصبح لدينا  35ولدا ميارسون الغولف
ويشاركون يف البطوالت الرسمية ،منهم
اثنان التحقا باملنتخب الوطني ويشاركان
يف بطوالت ومسابقات خارجية ،ونطمح
اىل رفع العدد وكرس العقيدة الراسخة
عند غالبية املجتمع ان رياضة الغولف
ليست محصورة بفئة معينة اجتامعيا وال
عمريا.
■ هل النتائج التي يحققها الغولف
اللبناين يف البطوالت واملسابقات الخارجية
مرضية ومشجعة؟
□ بكل امانة عند الكبار كانت متوقعة،
اما عن الناشئني فقد فاقت توقعاتنا
بكثري ما اتاح لنا التأهل للمرة االوىل
اىل بطولة آسيا وبطولة انكلرتا ،وبطولة
العامل للسيدات وكنا اصغر فريق مشارك
وحظينا بتشجيع ودعم وتنويه من االتحاد
الدويل .نحن كاتحاد سنستثمر يف النتائج
للتقدم والتطور اكرث ،وتشجيع الناشئني
لالنخراط اكرث يف الغولف .ما يفرح ان
الجمهور يف بطولة العامل صفق طويال
للبنان عند رفع العلم ،ومل يصدق احد
ان لدينا ملف غولف واحدا يف بلدنا .كام
ان الالعبة فانيسا ريشاين التي حلت يف
املركز الثاين يف البطولة العربية ،وتأهلت
اىل بطولتي آسيا وانكلرتا ،متكنت من
خالل الغولف ومساعدة االتحاد اللبناين
من االنضامم اىل احدى اهم الجامعات
يف الدوري االمرييك للغولف يف الواليات
املتحدة االمريكية.
■ كيف تق ّوم التعاون مع االتحاد العريب
للغولف انطالقا من عضويتك يف املكتب
التنفيذي؟
□ االتحاد العريب وضع خطة جديدة
بعد االنتخابات التي حصلت هذه السنة
التي اتاحت للوجوه الشابة التي دخلت

اىل املكتب التنفيذي طرح افكار جديدة
وتغيريية لصالح اللعبة ،ضمن خطة ملدة
اربع سنوات ،وبدأنا نشعر بنتائجها من
خالل البطوالت وارتفاع املستوى.
■ اىل اي مدى االعتامد عىل املغرتبني
يعطي دفعا للعبة؟
□ الذي تبني ان جزءا كبريا من املغرتبني
ليس فقط يحب وطنه ،بل مخول تحقيق
نتائج جيدة ،مثل فانيسا ريشاين من
امريكا ،ارثر بركات من اوسرتاليا ،كارل
طرابليس من املانيا ،ساره وليا عساف
من فرنسا ،جيا رعد من جنوب افريقيا،
انيس سنو من ماليزيا ،الذين مثلوا
لبنان يف مسابقات وبطوالت خارجية
وابلوا بالء حسنا ورفعوا علم بالدهم
بفخر واعتزاز .من خالل لعبة الغولف
اصبحوا عىل تواصل مع بلدهم االم .نحن
يف صدد اقامة بطولة للمغرتبني برعاية
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون،
بالتعاون مع وزارة الخارجية واملغرتبني
ووزارة الشباب والرياضة ،وستكون ضمن
فعاليات "مؤمتر الطاقة االغرتابية" املقرر
يف ايار املقبل ،ونتوقع مشاركة اكرث من
 100العب والعبة من مختلف الدول
والقارات.
■ ما هي ابرز النتائج التي حققها لبنان
يف املسابقات والبطوالت الخارجية منذ
العام  2016تاريخ توليك رئاسة االتحاد؟
□ املركز الثاين يف بطولة مرص الدولية
للناشئني العام  2017عرب الالعب سليم
الزين .املركز الثاين لفئة الفردي يف
بطولة العرب للسيدات يف العام نفسه
عرب الالعبة فنيسا ريشاين ،واملركز الثالث
للفرق عرب كل من ساره عساف وكيا
عساف وريشاين ،املركز االول يف بطولة
قربص املفتوحة للمخرضمني يف العام
 ،2017واملركز االول يف بطولة االردن
املفتوحة يف العام نفسه .كام حل الشيخ
موىس الزين يف املركز الثاين.

■ من سيخلف كريم سالم يف رئاسة
االتحاد بعد انتهاء واليته؟
□ قرار خالفتي يعود اىل وزارة الشباب
والرياضة .امتنى انجاز الخطة التي وضعتها
حتى العام  ،2020ويف حال مل نتمكن
لسبب من االسباب ،وطاملا ان املسؤولني
واهل اللعبة يجدون انني ال زلت مؤهال
للقيام باملهامت وتحمل مسؤوليايت ،لن
اتردد يف امليض قدما .عندما يجدون من
هو اكفأ وافضل ساكون اول املشجعني
والداعمني.

حصة تدريبية لالعبني صغار.

■ ما هي حقيقة العالقة بني اتحاد
الغولف ونادي الغولف؟
□ توأمة ورشاكة اساسية كونه النادي
الوحيد لرياضة الغولف .االتحاد والنادي
يكمالن بعضهام بعضا ،وميكن القول
انهام رأسان يف جسم واحد .مصلحتهام
تقيض بالتعاون النجاح اللعبة ونرشها
واستقطاب اكرب عدد من الالعبني .دور
نادي الغولف اكرب من اللعبة ويطاول
القطاع االجتامعي ،االقتصادي ،البيئي
والريايض.
■ ما هي العوائق والصعوبات التي
تعرتض ارتفاع عدد نوادي الغولف؟
□ يف طور االرتفاع من خالل مشاريع
عقارية تقام يف عدد من املناطق ،ابرزها
مرشوع "احالم غولف ماوننت فيالج"
يف منطقة كفردبيان الذي ميتد عىل
مساحة  1،1مليون مرت مربع ،من
ضمنها ملعب غولف مبواصفات عالية،
اضافة اىل انشطة رياضية اخرى.
وسيشكل فرصة لالعبني يف منطقة

في بطولة العالم
للسيدات حظي لبنان بتشجيع
ودعم االتحاد الدولي
نستعد لتنظيم بطولة
للمغتربني ضمن فعاليات
"مؤتمر الطاقة االغترابية"

كرسوان وجبيل واملحيط استخدامه
كملعب للتامرين وبطوالت محلية،
وسيساهم يف نرش اللعبة يف اكرب عدد
من املناطق .كام هناك مرشوع طور
التنفيذ يف منطقة رومية يف املنت الشاميل
يعود اىل رشكة "انرتا" ،ويتضمن ملعبا
دوليا للغولف من  18حفرة ،وسيكون
مبواصفات دولية وقادرا عىل استضافة
بطوالت عاملية.

■ اىل أي مدى اثر سلبا رفع سعر القيمة
التأجريية للعقار الذي يقام عليه ملعب
الغولف؟ وهل النادي يف عجز؟
□ تأثريها السلبي ال يقترص عىل موازنة
النادي السنوية ،بل اضافة اعباء
مالية اخرى خصوصا يف هذه الظروف
الصعبة .االمر مل يقترص عىل رفع القيمة
التأجريية السنوية اىل  50الف دوالر،
بل رافقها زيادة سنوية بقيمة  50الف
دوالر لتصل القيمة االجاملية يف السنة
السابعة االخرية اىل  350الف دوالر .يف
النادي اكرث من  100عائلة يعيشون من
وظيفتهم ،ومجلس االدارة مل يفكر ابدا
يف االستغناء عن احد منهم النه حريص
عىل الحفاظ عىل صورة النادي الحضارية
وتقديم خدمات رفيعة املستوى رغم
ان النادي يعاين يف السنوات الـ 7االخرية
من عجز ،يتم تسديده من االعضاء يف
الجمعية العمومية من دون أي مساعدة
من الدولة ،او من اي جهة اخرى .اشكر
فخامة الرئيس العامد ميشال عون ودولة
الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد
الحريري ووزيري االشغال العامة والنقل
يوسف فنيانوس والشباب والرياضة
محمد فنيش عىل تجديد عقد االيجار،
ليبقى لبنان اول بلد عريب لديه ملعب
غولف بدل ان يصبح اول بلد عريب ليس
لديه ملعب غولف.
ن .ج
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رياضة
رياضة التزلج عراقة وحداثة وتطور مستمر
لبنان يتق ّدم بثبات في ترتيب اإلتحاد الدولي

نمر جبر

تختلف رياضة التزلج عىل الثلج عن معظم الرياضات ،اكانت فردية او جامعية،
خصوصا بعدما نجح االسكندينافيون يف وضع اسس اكرث حداثة وتطورا ،لتتقدم
اللعبة وتصبح اكرث جاذبية واتقانا واحرتافا ،اىل ان توصلوا اىل استعامل املزالجني
املتوازيني اللذين ما زاال يستعمالن حتى ايامنا هذه مع تقنيات وادوات
ومعدات اكرث احرتافية
تطورت رياضة التزلج عىل الثلج عىل
مر العصور ،من وسيلة نقل يعود تاريخ
استعاملها اىل اكرث من خمس الفيات
باسلوب بدايئ ،اىل رياضة للمحرتفني
يعشقها مئات املاليني من الهواة عرب
اصقاع االرض .رسعان ما تطورت يف شكل
كبري منذ حواىل  2500سنة لتصبح احدى
الرياضات االكرث مزاولة.
ما مييز التزلج عىل الثلج التنوع يف االلعاب.
تنوع عرف منظمو املسابقات كيف
يستفيدون منه ليقيموا مسابقة االلعاب
االوملبية الشتوية التي ابرصت النور
عام  1924يف مدينة شاموين الفرنسية،
تحت اسم "االسبوع العاملي للرياضات
الشتوية" .وما كان ذلك ليتحقق لوال جهود
الجرنال السويدي فيكتور غوستاف فالك
الذي كان عضوا فاعال يف اللجنة االوملبية
الدولية ،وصديقا مقربا من صاحب فكرة
اطالق االلعاب االوملبية الحديثة البارون
الفرنيس بيار دو كوبرتان .فالجرنال فالك
سعى جاهدا اىل ادراج رياضات التزلج
يف مفكرة الدورات االوملبية .وكان له ما
اراد بعدما ادرجت بعض العاب التزحلق
الفني عىل الجليد يف االلعاب االوملبية
الصيفية التي اقيمت فعالياتها يف صاالت
مغلقة يف لندن عام .1908
وككل الرياضات يف العامل ،شهدت رياضة
التزلج فرملة لنشاطاتها خالل حقبتي
الحربني العامليتني ما بني عامي 1914
و .1945ابرز ما طبع تلك الحقبة كان

حرمان اليابان من تنظيم االلعاب االوملبية
الشتوية عام  1940التي كان اليابانيون قد
نالوا رشف استضافتها يف مدينة سابورو،
والسبب غزو اليابان للصني عام 1938
ليذهب حق استضافة املسابقة اىل االملان
الذين حرموا بدورهم من هذا االمتياز
بسبب غزوهم بولندا عام  .1939تكررت
الخيبات يف تلك الفرتة بعدما الغيت
املسابقة االوملبية الشتوية التي كان مقررا
اقامتها يف مدينة كورتينا دامبيزو االيطالية
عام  1944بسبب استمرار الحرب العاملية
الثانية.
بعد ذلك اتت فرتة االزدهار للتزلج.
نجحت مدينة كورتينا دامبيزو مجددا
يف استضافة املسابقة الشتوية االوملبية
عام  1956بعدما حرمت من هذا الحق
لظروف قاهرة مسبقا ،ولتنطلق معها
فرتة مرشقة يف تاريخ التزلج املعارص.
ما مييز هذه املسابقة انها كانت مثابة
حقل تجربة ملعرفة قدرة وسائل االعالم
انذاك عىل بث احداث رياضية ونقلها عرب
التلفزيون عىل اعىل املستويات.
تك ّفلت رشكة "والت ديزين" العاملية
لالنتاج نقل احداث االوملبياد الشتوي
الذي جرى يف الواليات املتحدة عام
 1960حيث اقيمت اول قرية اوملبية
مجهزة للرياضيني .كام استعمل يومها
اول جهاز كومبيوتر يف مسابقة رياضية
رسمية .وجرت املسابقة يف مدينة
انسربوك النمسوية .وبالرغم من كونها

مدينة باردة ،اضطر الجيش النمسوي اىل
استقدام الثلوج من مناطق اخرى لتأمني
استمرارية البطولة ،وذلك بسبب قلة
تساقط الثلوج وقتذاك .لكن ذلك مل مينع
السوفياتية حينها ليديا سكوبليكوفا من
تحقيق رقم قيايس باحرازها  6ميداليات
ذهبية يف سباقات التزحلق .كام شهدت
البطولة بداية سباقات الزحافات الول
مرة.
بطولة العام  1968يف مدينة غرونوبل
الفرنسية كانت شاهدا عىل تطور اللعبة
بشكل ملحوظ .بلغ عدد الدول املشاركة
 37وعدد الرياضيني  1158رياضيا تباروا
يف اكرث من  35مسابقة مختلفة .كذلك
بيعت حقوق النقل التلفزيوين مببلغ
تجاوز  2مليون دوالر ما اعترب رقام قياسيا
يومها.
بطولة عام  1976كانت مناسبة الجراء اول
مسابقة اوملبية شتوية يف القارة اآلسيوية.
كانت مناسبة لفرانشيسكو فرنانديز اوشوا
ليصبح االسباين االول والوحيد الذي يحرز
ميدالية ذهبية شتوية يف مسابقة التعرج.
توالت مسابقات التزلج املختلفة ،وشهدت
فرتة الثامنينات قمة التنافس بني افضل
وامهر الرياضيني العامليني الذين سطروا
اسامءهم باحرف من ذهب وخلدوا ذكرى
انجازاتهم يف اذهان الناس.
وسيظل محبو رياضة التزلج يذكرون
االيطايل الربتو تومبا الحائز ثالث ميداليات
ذهبية وبطولتني عامليتني يف سباقات
التعرج والتعرج العمالق ملا قدمه هذا
البطل من انجازات غري مسبوقة وسباقات
حامسية كانت تحبس االنفاس.
ومن ينىس النمسوي هرمان ماير الذي
انقذته العناية االلهية من حادث كاد
يودي بحياته ليعود بعدها ويحصد

رئيس االتحاد اللبناين للتزلج رشبل سالمة.

قواعد عامة
 -1احرتام الغري من خالل الترصف بطريقة ال تشكل خطرا عىل نفسه وعىل االخرين.
 -2التحكم بالرسعة والترصف وفقا للرشوط العامة ولحالة الثلج وكثافة عدد املتزلجني.
 -3مراعاة املسافة الكافية عند التجاوز.
 -4تأمني السالمة الشخصية عند كل تقاطع او انزالق او انطالق.
 -5تحايش الوقوف يف املمرات الضيقة او املحجوبة عن الرؤية.
 -6استخدام حافة املمر لدى الصعود والنزول سريا عىل االقدام.
 -7التقيد التام باملعلومات املتعلقة بحالة الطقس ووضع املدارج والثلوج وعدم مخالفتها
حرصا عىل السالمة.
 -8تقديم املساعدة عند الرضورة او عند حصول حوادث.

اللقب تلو االخر يف مسابقات التزلج
االلبي املختلفة.
مع بداية املوسم الشتوي ،يأمل محبو
رياضة التزلج يف مزيد من االنجازات
واالرقام .مل ال؟ فرياضة التزلج تقدمت
وتطورت كثريا ،واصبح مامرسوها
يتزاحمون لكرس االرقام القياسية وارضاء
الجامهري.
محليا ،اكد رئيس االتحاد اللبناين للتزلج
عىل الثلج (يضم االتحاد  30ناديا وزهاء

 1000متزلج ومتزلجة موقعني عىل
كشوف االتحاد) رشبل سالمة الذي يتوىل
منصبه منذ العام  2013بالتزكية (اعيد
انتخابه لوالية ثانية يف ترشين الثاين
 )2017انه وزمالؤه يف اللجنة االدارية
يعملون "كفريق واحد متجانس لصالح
اللعبة بهدف تطويرها من دون مشاكل
او خالفات ،ما انعكس ايجابا عىل الوضع
االداري يف االتحاد .يحصل احيانا بعض
التباين يف وجهات النظر لكن دامئا نغلب
مصلحة اللعبة عىل اي مصالح اخرى،

وهدفنا املشرتك تطوير وتحسني مستوى
املتزلجني".
وربط تطور نتائج املتزلجني يف املسابقات
والبطوالت الخارجية باالستقرار االداري
الذي انعكس ايجابا عىل املستوى الفني:
"ارقام املتزلجني اللبنانيني يف تطور دائم يف
املسابقات والدورات والبطوالت القارية
والعاملية ،والفارق يف الوقت يتقلص
تدريجا وموقع املتزلجني اللبنانيني يف
الرتتيب يتصاعد بشكل الفت".
واكد ان ارسال البعثات اىل الخارج يتم
"وفق معايري واضحة ومحددة تعتمد
عىل الشفافية يف اختيار املتزلجني بناء
عىل االرقام والنتائج الرسمية .ال متييز بني
متزلج وآخر اال باالرقام التي يحققها يف
البطوالت املحلية الرسمية".
ووصف الوضع املايل يف االتحاد بالسليم
"بعدما متكنا من تسديد ديون االتحاد
التي كانت مرتاكمة قبل وصولنا ،بعضها
عرب تقدميات خاصة والبعض االخر من
خالل مساعدة من الدولة او من عائدات
الرعاية".
واضاف" :موازنة االتحاد السنوية ترتاوح
بني  300و 400الف دوالر امرييك ،نغطي
جزءاً منها من خالل املساعدات التي
يرسلها االتحاد الدويل ،واملساعدة السنوية
من وزارة الشباب والرياضة ( 50مليون
لرية) والرشكات الراعية واملبادرات الفردية
(لرئيس االتحاد دين بقيمة  100الف
دوالر مسجل يف قيود االتحاد)".
وكشف عن روزنامة نشاط االتحاد التي
متتد من كانون الثاين اىل اواخر شهر اذار
وتتضمن ثالث مراحل من بطولة لبنان
لكل الفئات العمرية ،وبطولة لبنان
لتزلج العمق ( )Ski de fondيف آذار،
وبطولة التزلج "سنوبورد" .واستضافة
لبنان لبطولة الدول الصغرى لتزلج العمق
من  10كانون الثاين الجاري اىل  13منه
مبشاركة  17دولة اوروبية واسيوية مثل
رومانيا ،رصبيا وايران وغريها.
واعترب ان خطوة استقدام مدربني
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رياضة

ما مييز
التزلج عىل
الثلج التنوع
يف االلعاب.

دوليني من سويرسا القامة دورات صقل
للمدربني املحليني "ساهمت يف شكل كبري
يف رفع املستوى" .واثنى عىل بروتوكول
التعاون الذي وقعه االتحاد اللبناين مع
نظريه االتحاد النمساوي والذي يتضمن
استضافة متزلجني ومدربني من لبنان يف
معسكر ملدة مثانية ايام ،يتخلله تدريبات
باحدث التقنيات .وقد ضمت بعثة هذا
املوسم مثانية متزلجني واربعة مدربني.
عن االستحقاقات الخارجية كشف
عن روزنامة غنية تتضمن العديد من
املشاركات ،ابرزها يف بطولة العامل يف
مدينة اوري السويدية من  8شباط اىل
 17منه ببعثة ستضم  8متزلجني ( 4رجال
و 4سيدات) و 3مدربني ووفدا اداريا .ثم
بطولة العامل للجونيور ملا دون  21سنة
( )Junior World Champion chipيف
ايطاليا من  18شباط اىل  27منه ،وبطولة
العامل لتزلج العمق يف النمسا من 22
شباط اىل  3اذار ،اضافة اىل  3بعثات
اىل كرواتيا وفالديزير واندورا للمشاركة
ببطوالت محلية التي تنظم لالوالد من 12
اىل  15سنة.

ارشادات عامة
 - 1رضورة متتع املتزلج بلياقة بدنية جيدة لتجنب التشنجات العضلية يف اثناء التزلج.
 - 2تجنب التزلج املنفرد .التزلج الجامعي يزيد من اسباب السالمة.
 - 3االتفاق املسبق عىل مكان ووقت االلتقاء يف حال االنفصال.
 - 4الزامية ارتداء الخوذة وااللبسة الخاصة لتجنب التعرض الصابة خطرية او قاتلة عند
السقوط.
 - 5عدم التزلج عىل منحدرات قوية انت غري قادر عىل نزولها .يف حال وجدت نفسك
عىل احداها ،ال تخجل وال ترتدد عن خلع الزالجات والنزول مشيا افضل بكثري من تعريض
نفسك الصابة خطرة او قاتلة.
 - 6رشب املاء وتناول القليل من الشوكوال او البسكوت لتجديد نشاط الجسم.
 - 7اخذ اسرتاحة وعدم ارهاق الجسم اكرث مام يتحمل.
 - 8عدم التزلج اال يف االماكن املخصصة .االماكن غري املخصصة للتزلج تحمل يف طياتها
اخطارا حقيقية كاحتوائها صخورا تحت طبقة رقيقة من الثلج.
 - 9توقع حصول تغيري مفاجئ يف الطقس.

نصائح ملستخدمي "سكي دو" على الثلج
 - 1عدم قيادتها من اشخاص دون  18سنة.
 - 2الزامية ارتداء الخوذة الواقية للسائق واملرافق.
 - 3قيادتها مبرافقة دليل (شخص يعرف املنطقة جيدا ويستطيع معالجة اي عطل طارئ).
 4ـ عدم قيادتها عشوائيا او عىل منحدرات غري واضحة املعامل ،حيث من املمكن اصطدامها
بالصخور والتسبب باصابات مميتة.
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هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
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عموديًا

البوميل – مدينة بريطانية
آعٍ٘يبإسم
لبنان
املعايدة 2-
االٍامِ من اجمل عبار
1صاساتباع
قديم من
ىثْاًّفيلسوف
جَٖ٘سٌحار 11-
جمهورية لبناين راحل – ز
ٌشعٌ
ّٖش
اىَقذعحات-2
لبناين –
ساحو
-11رئيسسئٍظ 9حظر التجول – منغمس يف معاقرةشعوب هيلينية قدمية ساهمت يف
االماكن املقدسة  2-نهر آسيوي يرسم االفالطونية الجديدة وتلميذ افلوطني
3 10ٍ٘عٍقٍح
ّ٘ذح
ٍْفصويف –
"التاسوعات"– ظٍَش
ٗسٗعٍا
اىصٍِ
قلعة-يف فلسطني عىل ساحل
الخمر
شكل كبري يف
تطوير العلوم واثرت
استاذه يف
اىطثٍؼٍح تٍِنرش تعاليم
اىحذٗدبني الصني وروسيا
الحدود الطبيعية
ُ
الثقافة والفنون املعروفة – جنس حيات البحر االبيض املتوسط تعترب من اهم
 12من الحيوانات – من االفاعي– ضمري منفصل – نوتة موسيقية
ٗىؼة
الذي –
املوضعحُة
ساحوجدا -3-4اى
ػطشاُ–13-طعمٍالمٌ
ٕٗ٘
ذشكوهواىَاء
– – نهر رويس 11-
الصليبية
يتحركذغيٍح الحصون
ػاىًَ خبيث
الحنظل – مدينة
الخطرة
عطشان – مالكم
 3ترك املاء -– 5قلب الثمرة – من
باالجنبية
ػظٌٍ اصفر
اٍشبني عظام
الطفل–وهو فراغ
غاسرأس
ٍْؼطفح ػيى من
ساحل البحر االحمر
قصٍشجتقع عىل
تسلية ولعب
ماّدالحُ ب –
عاملي راحل 4-
ٗخطٍش
اىفٌ
ٍيرضقح
اعْأّ
االزهار  12-نحل العقدة او املسألة
جمجمته يف مقدمتها واعالها ال يلبث
– كانت اسنانه قصرية ملتزقة منعطفة متنازع عليها بني مرص والسودان يف
صوتخالباب6او -القلم  13-الفضاء
–
البضاعة
جٍش– جمع
ػيىفيه العظام
جميعاىحاعٌان تلتقي
حدودي – ينرث املاء يف
وخطري 5-
الفم – امر عظيم
تّ٘اتش
ّاتيٍُ٘
تاّرصاسٓ
سٗعًخالفاشرٖش
ػغنشي
عىل غارقائذ
وشدها  4-حرف جزم – نعم بالروسية الواسع بني السامء واالرض – عاصمة
االتجاهات  14-وضع البضاعة يف
قائد عسكري رويس اشتهر بانتصاره
اىؼاٍح-814-
االحجار ٍِ
اىحائػ
ّصة
ىيْذتح -7
ٍرشاتٖاُ
كاتب وناقد وروايئ فرنيس
تيغح اوروبية
اىَطشعكسها
الكرمية  5-رقاد –
تيو فً– من
السفينة–بطريقة
حشف لها يف
االماكن املعدة
–بونابرت
نابليون
الحاسم عىل جيش
مؤلفاته "مجدولني" ترجمها
من
احل
ر
6الصني
يف
بوذا
اسم
–
النبات
سقي
–
عربية
انباء
وكالة
–
سالمتها
تكفل
حرف
7للندبة
 6متشابهان –امللك تاالجْثٍح – حشف ّصة ّ٘ -11ذح
ػششج
املطر – شرٌ ٗىؼِ -9
ٍرصو
ظٍَش
صفة برنامج مقسم اىل مراحل – خالف اىل العربية مصطفى لطفي املنفلوطي
يف القميص – قرص فرنيس بناه
نصب – بلل يف الحائط من
– لقب ملوك ايران  15-مدينة لبنانية
بارد  7-مدد زمنية اضافية – جامعة
لويس الرابع عرش يف القرن السابع
بلغة العامة  8-ضمري متصل – شتم
– مدينة اسبانية من مدن االندلس
امريكية مشهورة يف والية كونكتيكت
عرش  15-من االلوان – لالستدراك –
ولعن  9-عرشة باالجنبية – حرف
املشهورة – من اسامء البحر
 8نوع من الحمضيات يُعرف يفنصب  10-نوتة موسيقية – للتعريف ما يقع يف الذهن من الخاطر
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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  8حروف:
امرباطور روماين
اميليانوس – اغسطس – اوثو – بروبس
– تيبرييوس – تراجان – تيطس – جوفيان
– حق – ديديوس – زينون – سلطة –
شيوخ روما – صقر – ضد – غالبا – غيتا
– غدر – فسبازيان – فاالنس – فظ
– قسطنطني العظيم – قوم – قرص –
كاليغوال – كومودوس – كاركال – كاروس
– ليو – مرتد – نريون – نريفا – نفوذ –
هادريان – هرقل – يوليوس
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متفرقات

حروف مبعثرة

لفارت

طلازو

مھني

نياسا

داتبر

وكةب

ويوسرمف

ةجزاور

ونبور

قةأوق

لةخمي

نوبارغن

ياامس

افورل

أتھلبام

رييبنا

װ

װ

װ

װ

36

30

47

23

= 38
= 31
= 42
= 25

 -1شاعر ايطالي من عصر التنوير اشتهر باهاجيه الساخرة ضد اشراف ميالنو

-1شاعر ايطايل من عرص التنوير -9شالالت سياحية رائعة يف والية
حصاناللعبة
شروط
وعثرته
 -2زلة
1807الرتكية
الروس عاممالطيا
الساخرةضد ضد
باهاجيه
اشتهر
16
من
نة
و
مك
اللعبة
هذه
ّ
 -3مدينة قديمة في روسيا انتصر فيها نابليون انتصارا غير حاسم
-10تغي لون السامء وامتألت
ميالنو
مستطي ًال .فوق كل مستطيل ارشاف
ّ
 -4ما بين طرف االبهام وطرف السبابة اذا فتحتها
بالغيوم
-2زلة حصان وعرثته
تتبعرث حروف عند انتظامها
جبلية بين منغوليا
 -5سلسلة
الواردةوسيبيريا-3مدينة قدمية يف روسيا انترص -11اله االحالم يف االساطري االغريقية
تشكل جواباً لألسئلة
للقتال
المستعد
فيها نابليون انتصارا غري حاسم -12صوت الدجاجة
 -6أدناه .عند معرفة أحد
علم الكون
عام في
ارسطو
ضدفلسفة
داخل الرافضين
الجواب اوائل
ايطالي من
-13رياح محملة بالغبار والرمال
1807
الروس
فيلسوفنضع
 -7األسئلة
الرجز
بحر
من
قصيدة
-4ما بني طرف االبهام وطرف تهب يف اوقات محددة من السنة
 -8املستطيل مع رقم السؤال
رائعة في والية مالطيا
عىل اجزاء كبرية من الجزيرة
التركيةفتحتها
السبابة اذا
سياحيةملعرفة
شالالتدواليك.
 -9وهكذا
األرقامبالغيوم-5سلسلة جبلية بني منغوليا العربية
نجمع
األجوبة
وامتألت
السماء
صحة لون
 -10تغيّر
-14موضع كثيف من الشجر ملتف
املستطيالتاالغريقيةوسيبرييا
املوجودة
داخل االساطير
االحالم في
 -11اله
بعضه ببعض
-6املستعد للقتال
الدجاجة األرقام
تتطابق مع
 -12ليك
صوت
فنلندا
الجزيرةريات
-15كربى بح
علىافضني
ائل الر
ايطايلمنمن او
بالغبارويسار
محملةأسفل
املوجودة يف
العربية
اجزاء كبيرة من
السنة
-7فيلسوفمحددة
والرمال تهب في اوقات
 -13رياح
-16سيطر عىل الرشكة التجارية
ارسطو يف علم الكون
فلسفة
الشبكة.
 -14موضع كثيف من الشجر ملتف بعضه ببعض
-8قصيدة من بحر الرجز
وراقبها
 -15كبرى بحيرات فنلندا
 -16سيطر على الشركة التجارية وراقبها

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

اديبة لبنانية ( )2018-1931عملت فرتة يف
التدريس والصحافة .ناضلت من اجل حرية املرأة.
شاركت يف مؤمترات ادبية عاملية .من مؤلفاتها
"شجرة الدفىل".

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 8+10+7+4+5+2مدينة ايطالية
 = 6+14+1+12+3+16صحيفة بريطانية
 = 14+5+15+11صوت السيوف
 = 2+3+9+13وجه االرض

SU DO KU

حدث يف مثل هذا الشهر
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مستوى صعب
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شروط اللعبة

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

2

1

5
4

3

7

6

4

6

9
1

4

لطاملا ارتبطت حيوانات الرنة،
وهي نوع من الغزالن ،بالشخصية
االسطورية لبابا نويل تجر زالجته
خالل رحالتها املفرتضة يف عيد
امليالد محملة بالهدايا وبطاقات
املعايدة .تتمثل السمعة السائدة
عنها بأن لها انوفا متوهجة حمراء
من شدة الصقيع كونها قادمة من
القطب الشاميل ،لكن الحقيقة
غري ذلك متاما .ميزتها ان فراء
الرنة سميك للغاية يبعث عىل
الدفء الشديد اىل حد يجعل
هذه الحيوانات تشعر بشدة
الحرارة ال التجمد.
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معلومات عامة
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مستوى سهل

حلول العدد63

يروى عن محرر جريدة نيويورك
العاملية يف الواليات املتحدة
االمريكية انه كان صارما جدا مع
موظفيه ،حتى انهم كانوا دامئا يف
حال ضيق يف اثناء وجوده.
ذات يوم مرض املحرر واضطر اىل
االنقطاع عن العمل ملدة اسبوع.
ملا تعاىف وعاد اىل عمله ،جاءه احد
املوظفني طالبا اجازة ملدة اسبوع.
هنا صاح به املحرر :لقد غبت انا
عن املكتب اسبوعا ،أمل تكن تلك
االجازة كافية لك؟

حل الكلمة الضائعة

اقوال مأثورة

حل اسماء من التاريخ

"العيد الذي طاملا ننتظره ينقيض يف
يوم واحد".
(طاغور)
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كانون الثاين  :1793اعدام امللك
الفرنيس لويس السادس عرش عىل يد
الثوار باستخدام املقصلة.
كانون الثاين  :1833بريطانيا تعلن
سيادتها عىل جزر فوكالند.
كانون الثاين  :1952اندالع حريق
القاهرة الشهري.
كانون الثاين  :1958قيام سوق
الدول االوروبية املشرتكة.

طرائف

مستوى صعب Sudoku

5

مستوى وسط Sudoku

حل حروف مبعثرة

 1التبو  2-يتربم  3-هوراس 4اريكة  5-ورنك  6-تحفة 7-متيجة  8-اذعان  9-هربيد 10-
سامط  11-بادن  12-الطوى 13-
بيغل  14-غوغاء  15-موخيتو
 16مومياءتاكالماكان

فرنسوا شارل مورياك

حل مثل في الدائرة

من شاف حبابو نيس صحابو

حل SU DO KU

حل مستوى صعب Sudoku

8

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى Sudoku 63
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة

افقيا

 1انطوان غريزمان  2-دوالر – ابن الهيثم  3-يراع – مغريب – ما 4نسل – قراب – دكان  5-مهاجر – ابن كنان  6-اخدود – يستند– درع  7-زرافشان – مسارب  8-ادحر – رتل – ال  9-رق – دمياط
– طومسون  10-باسل – برادا  11-كاميال – بني – بوم  12-جند
– نحميا – عطارد  13-ماو ماو – كنت – هاجر  14-ارفع – داس –
خس – ي ي ي  15-نياسا – سبات – هدهد

مستوى سهل

عموديا

 1ادين هازارد – جامن  2-نورس – خردق – كناري  3-طالل مداح– بادوفا  4-واع – هوفر دام – معس  5-آر – قادش – مسينا  6-مرج
– اميل لحود  7-غاغارين – ام – اس  8-ربرب – رطب – يكسب
 9ينب – امتت – ربان  10-زايد بن سلطان – تخت  11-مل – كندا– وديع  12-اهواك – روما – طه  13-ين – نندب – ب ا ا ي د 14-
ثم – را – لوبورجيه  15-ام النعسان – مدريد
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

الحقوق "اليتيمة"
وىل زمن مفاخرة لبنان واللبنانيني باملشاركة يف صياغة
واعداد االعالن العاملي لحقوق االنسان عرب املفكر
والديبلومايس شارل مالك بصفته رئيسا للمجلس
االقتصادي واالجتامعي التابع لالمم املتحدة .فاملناسبة
يف عيدها الـ 71التي اعتربت االعالن العاملي وثيقة
تاريخية ،واعلنت حقوقا غري قابلة للترصف حيث يحق
لكل شخص ان يتمتع بها كانسان بغض النظر عن العرق
او اللون او الدين او الجنس او اللغة او الرأي السيايس،
مرت هذا العام وكأن لبنان بلغ الذرى يف تحقيق ما نص
عليه االعالن التاريخي.
اظهرت االحتفاليات التي نظمت مببادرات فردية ان
ُيتام حل بلبنان واللبنانيني يف مجال حقوق االنسان.
جاء اهتامم االعالم بهذه املناسبة اقل من عادي ،ومل
يتم الرتكيز عىل املعنى االخالقي لحقوق االنسان،
وما تقدمه هذه الوثيقة من ضامنات تسلم به الدول
والشعوب ان جرى التقيد مببادئها بشكل فعال ،وعىل
مستويي الرتبية والترشيع.
كان لبنان وال يزال يف حاجة ماسة اىل تكريم شارل مالك،
واىل االحتفال باالعالن العاملي لحقوق االنسان الذي
اقر عام  1948ليعالج اهوال الحرب العاملية الثانية وما
سبقها من "متييز" ،كان يف جزء كبري منه الباعث عىل
انفجارها .فتكريم شارل مالك تفرضه لبنانيته اىل كونه
العريب الوحيد يف لجنة صياغة الوثيقة التاريخية ،ناهيك
بقيمته الفكرية والفلسفية وذهنه الرؤيوي يف استرشاف
لبنان املتنوع وما حملته شخصيته من عمق انساين بحت.
اما امر احياء اليوم العاملي لحقوق االنسان ،فهو رضورة
قصوى للبنان واللبنانيني جراء استرشاء االنقسامات
بينهم عىل اساس هويات ضيقة :طائفية ،مذهبية،
مناطقية .املناسبة كان يجب ان تكون محطة الذكاء
الوعي بحقوق االنسان ،التي تحدد الحقوق املدنية
والثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية لكل
انسان ،بوصفها حقا انسانيا اصليا لجميع البرش ومنذ
الوالدة .كان يجب ان تكون محطة للوقوف عند ما
حققه لبنان يف هذا االطار ،وكذلك محطة لتعيني اسباب
التخلف عن تحقيق املبادىء االخرى.

امام لبنان واللبنانيني الكثري للعمل عليه يف مجال حقوق
االنسان ،خصوصا وان حرية التعبري وصلت اىل حد
الفوىض التي تستدرج العنف والعنف املقابل .لو كان
هناك وعي حقيقي للمضمون االخالقي واهداف االعالن
العاملي لحقوق االنسان ،ملا حفلت منصات التواصل
االجتامعي عندنا مبا تحمله يوميا من شتائم وتجريح
يطاول املعتقدات واالفكار التي تبقى امليدان االرحب
للنقاش وليس الخصومات والكراهيات.
وعىل الرغم من مرور عرشات السنني عىل االعالن،
ال يزال لبنان يف حاجة ماسة اىل مؤسسات سياسية
وترشيعات قانونية الرساء حقوق االنسان عىل ارض
الواقع ،يف مواجهة خطاب التطرف بالرأي ،عند الجميع
وليس املقصود هنا فئة بعينها ،وكذلك حامية الحق يف
الخصوصية يف العرص الرقمي .هذا كله يف حاجة اىل
برامج تربوية ـ تعليمية تحمي التنوع اللبناين عىل قاعدة
الحفاظ عىل حقوق االنسان والكرامة االنسانية ،وذلك
عرب توسيع نطاق املامرسة الدميوقراطية تحت سقف
قوانني عرصية وقضاء عادل وشفاف.
االهم يف االعالن العاملي لحقوق االنسان ما قالته
الزعيمة السياسية االمريكية الينور روزفلت" :اين عساها
تبدأ حقوق االنسان العاملية يف نهاية املطاف؟ لنقل يف
االماكن الصغرية ،القريبة من املنزل .بل لعلها يف اماكن
قريبة جدا وصغرية جدا اىل حد ال ميكن رؤيتها يف اي
خريطة من خرائط العامل [ ]...ما مل تحظ هذه الحقوق
مبعنى يف تلك االماكن ،فان معناها سيكون اقل شأنا يف
اي مكان آخر .وما مل تتضافر جهود املواطنني لصونها
حتى تكون لصيقة بالوطن ،فان من غري املجدي ان
نتطلع اىل تعميمها يف العامل اجمع".
هذه الكلامت قد تكون االدق يف تحديد معنى االعالن
العاملي لحقوق االنسان.

إلى العدد المقبل

TAKING CARE OF YOUR BUSINESS
THE NEW VISA SIGNATURE BUSINESS CARD
!Grow your business with added purchasing power
First National Bank offers you the Visa Signature Business Card, an easy way
to separate company and personal expenses, manage business and travel
spending, and simplify bookkeeping.

