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املدير العاماالفتتاحّية
اللواء عباس ابراهيم

عىل  املؤسسات  عمل  عىل  الرسمية  الرقابة  اجهزة  تشكل 
القوانني  تطبيق  التزام  لضبط  الوحيد  الضامن  اختالفها، 
واالنظمة، وبالتايل التأكد من حسن سري االدارة بكل اشكالها، 
السيام املالية منها. انطالقا من هذا املبدأ العام، فإن املديرية 
العامة لالمن العام تسلك اسس ومبادئ الرقابة الداخلية للتأكد 
املكاتب  يف  الوظيفي  االداء  يف  الشفافية  معايري  تطبيق  من 
االنتاجية،  الفساد ورفع مستوى  واملراكز، ومكافحة  والدوائر 

بحيث يبقى الهدف الرئييس حامية الوطن وخدمة املواطن.

تقاس  كمعيار  الرقابة  اعتامد  القرار  كان   ،2011 العام  منذ 
عىل اساسه مستويات النجاح واالخفاق. القرار اُتخذ لريافق 
هو  ملا  ووفقا  واالمنية،  الخدماتية  التطوير  خطط  ويواكب 
لذا  ووظائف.  وادوار  مهامت  من  العام  االمن  بعمل  مناط 

اقرتنت الرقابة بالتطوير.

وظيفة الرقابة مل تكن يوما متصلة بالكيدية او االستنسابية، 
بل كانت عىل الدوام محكومة مبعايري عالية لبت ما تحقق. 
الوظيفة االساسية للرقابة تبقى يف كشف االخطاء والثغر يف 
ما  ذلك  لوال  مراحلها.  بكل  التطويرية  الخطط  تنفيذ  اثناء 
كان ليتحقق يشء مام تحقق، وصار محط اعجاب اللبنانيني 
لالمن  العامة  املديرية  عىل  واجب  هو  انِجز  ما  واملقيمني. 

العام بقدر ما هو حق للبنانيني.

مستوى الرقابة يف االمن العام، الذي ارتفع عموديا وتوسع افقيا 
منذ بداية العقد املايض ضمن هيكلية تنظيمية حديثة، تركز 
عىل االداء الوظيفي لعديد االمن العام ضباطا ورتباء ومأمورين. 
التزام  املوضوعة،  الربامج  تنفيذ  مبدى  يتعلق  ما  يف  خصوصا 
مواعيد استالم وتسليم املعامالت، املتابعة الدقيقة للتأكد من 
مدى تنفيذ مدونة قواعد السلوك، وكذلك اكتشاف الثغر ونقاط 
الضعف حتى ميكن تداركها ومراجعتها، والحيلولة دون تكرارها 
لنستمر قدما يف ما اقسمنا عليه وعاهدنا انفسنا واللبنانيني عىل 
تنفيذه. وبناء عىل النتائج والخالصات الصادرة عن تقارير اجهزة 
بتعديل  العام  لالمن  العامة  املديرية  تقوم  الداخلية،  الرقابة 

وذلك  املرعية،  القوانني  راية  تحت  ودامئا  املتبعة،  االجراءات 
انطالقا من معطيات جديدة فرضت تطوير آليات العمل بحيث 

تتكيف مع املستجدات الطارئة ودامئا تبعا للمعايري االرفع.  

عليه ، كانت الرقابة الوسيلة االنجع لتوفري البيانات عن مستوى 
وبالتايل  واالمني،  االداري  املجالني  يف  املهامت  اداء  يف  التقدم 
العمل عىل تعديل الخطط وتحديد االهداف االساسية والفرعية. 
هكذا كانت وال تزال الرقابة جهدا نظاميا لتحديد معايري االنجاز 
يف ضوء االهداف املوضوعة، وبالتايل تكييف آليات العمل ومن 
اليه  التوصل  تم  الرقابة، وتحديد ما  ثم مقاربتها وفقا ملعايري 
نجاحا او فشال، ليصار بعده اىل اتخاذ االجراء االداري املطلوب 
للتثبت من ان كل املوارد البرشية والتقنية قد استخدمت بكفاية 

وجودة عاليتني، وبطريقة فعالة النجاز االهداف املرجوة.

كون  وعملياتية،  ووظيفية  تنظيمية  مصنفات  الرقابة  توزعت 
لضبط  تراكمي  متواصلة، وفعل  ديناميكية  اساسا هي  الرقابة 
عمل املديرية العامة لالمن العام يف شتى املجاالت التي تقع 
عىل  العمل  تنوع  االسباب  لهذه  القانونية.  صالحياتها  ضمن 
تنظيم عمليات االدارة مثل تحديث عمليات املكننة والشفافية 
يتوافق  املبذول  الجهد  ان  من  والتثبت  الرسوم،  دفع  آلية  يف 

وتطلعات اللبنانيني واملقيمني والوافدين بالتوازي والتساوي. 

كذلك الحال يف املجال االمني. ُبذلت جهود استثنائية يف ظروف 
دقيقة وحساسة عىل مستوى مواجهة الخروقات االستخبارية 
سواء من العدو االرسائييل، او من التنظيامت االرهابية، فضال 
عن متابعة شؤون الالجئني والنازحني. كان العمل امليداين االمني 
وامكانات هي يف  قدرات  استنزفه من  ملا  العادة  فوق  مجهد 
تحقيق  من  االطالق  مينع عىل  مل  ذلك  لكن  متواضعة.  االصل 
نجاحات استثنائية بكل ما للكلمة من معنى دفاعا عن لبنان 
وحقنا لدماء املئات ممن كانت العمليات االرهابية تستهدفهم. 
الدوام: إىل  كل ذلك جرى يف ظل اسئلة ثالثة نطرحها عىل 
كيف  اليه؟  اكرث مام وصلنا  لنحقق  نفعل  ماذا  أين وصلنا؟ 

يجب ان نعمل لنصل اىل ما نريد؟

الرقابة للتطوير
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مواطنية صالحة وطن أفضل

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

مثن النسخة  5000 ل. ل.
االشرتاك السنوي  لألفراد  150،000 ل.ل.

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اول اإلداري حسان بركات

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم 3، قرب املتحف، بريوت

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، بريوت
هاتف: 01/425303

 01/425777 ext:1599 :فاكس

موقع املديرية العامة لألمن العام
www.general-security.gov.lb

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
عباس سلامن - عيل فواز 
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مجلة األمن العام
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في 11 آذار اعلن كورونا
وباء عامليا

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

الوباء، الصراع، السياسة، والعقاقير 
كورونا يتغلغل... والعالم أمام عّدو جديد

الكوكب يف ذعر. كان هذا غالف "االمن العام" يف آذار املايض، ومل يكن فريوس كورونا قد تفىش سوى يف عدد من الدول. لكنه 
مل يتسبب يف دق اجراس الخطر عىل مستوى العامل. اشياء كثرية تغريت منذ ذلك التاريخ، حيث اعلنت منظمة الصحة العاملية 

يف 11 آذار تحول الفريوس اىل وباء عاملي 

عامليا،  املعتمدة  الرسمية  االرقام  بحسب 
من  اكرث  االن  حتى  دولة    199 يف  سجل 
الذي  كورونا  بفريوس  اصابة  الف   700
شخص،  الف   33 من  اكرث  بوفاة  تسبب 
بينام متاثل للشفاء نحو 150 الف انسان. 
مصاب،  مليون  نصف  نحو  هناك  حاليا، 
املئة منهم يف حالة مستقرة،  نسبة 93 يف 
خطرية.  صحية  حالة  يف  املئة  يف  و7 
ثم  ايطاليا،  يف  الوفيات  غالبية  وسجلت 
والواليات  ايران،  ثم  الصني،  ثم  اسبانيا 

تطبيق  املثال  سبيل  عىل  بولندا  اعلنت 
الحكومة  اعضاء  عىل  الصحي  الحجر 
البولندية بعد اصابة احد الوزراء بفريوس 
وزراء  ايضا  اصاب  كان  الذي  كورونا 
التي صدم  وبريطانيا  فرنسا  ومسؤولني يف 

دعا  عندما  مواطنيه  وزرائها  رئيس 

كام   ،19  - كوفيد  كورونا  فريوس  مرض 
الصحة  منظمة  تؤكد  علميا،  عليه  يطلق 
وجود  ال  االن  حتى  انه  رسميا  العاملية 
عىل  وتقول  للمرض.  عالج  او  لدواء 
الرسمي ال يوجد حتى يومنا هذا  موقعها 
لقاح وال اي دواء محدد مضاد للفريوسات 
للوقاية من مرض كوفيد - 19  او عالجه. 
به  املصابون  يتلقى  ان  ينبغي  ذلك،  مع 
تاليا  يجب  االعراض.  لتخفيف  الرعاية 
ادخال االشخاص املصابني مبرض وخيم اىل 
املرىض  معظم  يتعاىف  فيام  املستشفيات، 

بفضل الرعاية الداعمة. 
حاليا  تجري  انه  العاملية  املنظمة  تؤكد 
املحتملة  اللقاحات  لبعض  تحر  عمليات 
املرض  هذا  بعالج  الخاصة  واالدوية 
تحديدا، ويتم اختبارها من طريق التجارب 
الرسيرية. وتقوم املنظمة بتنسيق الجهود 
واالدوية  اللقاحات  لتطوير  املبذولة 

للوقاية من مرض كوفيد - 19 وعالجه. 
واالمن  الجيش  من  قوات  انترشت  بينام 
يف  دول  راحت  االوروبية،  املدن  بعض  يف 
االتحاد االورويب تغلق حدود دول منطقة 
شنغن للمرة االوىل يف تاريخها. يف املقابل، 

التي  الدول  فان  اليها،  باالضافة  املتحدة. 
الفا،  الخمسني  تعدت  اصابات  سجلت 
ثم  عامليا(،  )االعىل  املتحدة  الواليات  هي 

ايطاليا ثم الصني واسبانيا واملانيا. 
الالفت ايضا ان غالبية دول اوروبا صارت 
فيها  تعلن  تباعا، ومل  االصابات  فيها  تظهر 
متأخرة،  سوى  صارمة  وقاية  اجراءات 
التي  املتحدة  الواليات  كحال  حالها  وكان 
رئيسها  وظهر  تدريجا،  فيها  الوباء  تفىش 
بالفريوس،  مستخفا  بداية  ترامب  دونالد 

اىل ان اضطر يف 13 آذار املايض اىل اعالن 
الواليات  مستوى  عىل  الطوارئ  حالة 
كلها، وتخصيص 50 مليار دوالر استعدادا 
جاءت  انها  كثريون  يخىش  التي  للمواجهة 

متأخرة. 
مدير  اعالن  عىل  يومني  بعد  ذلك  كان 
ادهانوم  تدروس  العاملية  الصحة  منظمة 

تحول الفريوس اىل جائحة عاملية. 
االن  اصابة حتى  الف   700 من  اكرث  رغم 
يسبب  الذي  كورونا  بفريوس  العامل  حول 

الملف

انطالقا من املهامت التي تنفذها املديرية العامة لالمن العام، بناء عىل 
قرار مجلس الوزراء القايض باعالن التعبئة العامة من 15 آذار 2020 اىل 
29 منه، ومن ثم متديدها اىل 12 نيسان، وجه املدير العام لالمن العام 

اللواء عباس ابراهيم اىل العسكريني النرشة التوجيهية التالية: 
"ايها العسكريون،

ان رفع مستوى االستنفار يف صفوفكم يأيت يف اصعب اللحظات التي مير 
بها العامل دفاعا عن الوجود االنساين يف مواجهة جائحة كورونا، التي صارت 
ان  ان ما يجب  املعمورة  البرشي كله، ويف سائر اصقاع  للوجود  تهديدا 
تعلموه وتعملوا عليه، هو انكم تخوضون حربا وقائية مع الذات وضدها 

للحيلولة دون تفيش املرض وانتشاره، الذي صار معروفا بـ"كوفيد - 19".
ايها العسكريون،

ان املهامت التي اوكلت اليكم، هي من اسمى الواجبات التي ستؤدونها من 
دون اي تهاون او تراخي دفاعا عن كل لبناين ومقيم ومن دون اي متييز بني 
االفراد والجامعات واملناطق، ذلك ان الجائحة التي ترضب بال هوادة، قد 
فرضت حربا صحية مل نعهدها من قبل، شأننا يف ذلك شأن سائر دول العامل. 

ايها العسكريون،
مالية  ازمات  عىل  معطوفة  صحية،  ازمة  من  البالد  به  متر  ما  ان 
واجتامعية، ليست خافية عىل احد. وهي تتطلب منكم اداء مميزا 
روحكم  طبيعة  من  اخالقيا  التزاما  منكم  تتطلب  كام  ملهامتكم، 
املواطنني  التعاطي مع  العسكري يف  ومناقبيتكم وقسمكم ورشفكم 
التجمعات  من  بالحد  سيكون  وهذا  التفهم.  من  بكثري  واملقيمني 
العامة  التعبئة  مرسوم  اعقبت  التي  القرارات  اىل  استنادا  البرشية 

الصادر عن مجلس الوزراء.
ايها العسكريون،

ان ما مير به وطنكم، كام العامل، خطري جدا، ويستوجب منكم تنبها ويقظة. 
فال تراخي وال استسهال يف املواجهة الصعبة التي نخوضها. وهي ان كانت 
عىل درجة عالية من الصعوبة ومل يسبق لنا كام لغرينا من رفاق السالح ان 
خاضها. لكن ذلك ال يعني يف حال من االحوال اننا امام مواجهة مستحيلة. 

عليكم االلتزام بكل اجراءات الوقاية مع ذواتكم كام مع االخرين.
حمى الله لبنان وشعبه واملقيمني عىل ارضه ويف العامل".

اللواء ابراهيم:
املواجهة صعبة لكنها ليست مستحيلة
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احبائها  لفقد  االستعداد  اىل  العائالت 
ألن كورونا سيواصل االنتشار يف البالد عىل 
بوريس  اصيب  بينام  املقبلة،  االشهر  مدار 

جونسون نفسه بالعدوى يف 27 اذار. 
مرحلة  يف  دخلت  اوروبا  ان  ذلك،  يعني 
كربى  صدمة  هذه  العام.  والشلل  الخطر 
رمبا  العامل  يف  االكرب  الصدمة  لكن  الهلها. 

تقارير  رست  الذي  ترامب  من  جاءت 
اغراء رشكة  حاول  انه  عن  تتحدث  املانية 
مضاد  لقاح  عىل  لالستحواذ  املانية  عقاقري 
عىل  اليه،  التوصل  تحاول  كورونا  لفريوس 
ان تكون للواليات املتحدة حقوق حرصية 
الحكومة  من  حادا  موقفا  اثار  ما  له، 

االملانية. 
يف  كثريون  يتخوف  ان  الطبيعي  من  كان 
تسييس  ترامب  محاولة  من  العامل  انحاء 
اشار  املثال،  سبيل  فعىل  املحتمل.  العقار 
مجموعة  اىل  االمرييك  انرتسيبت  ذا  موقع 
 UNAI تسمى  )لويب(  امريكية  ضغط 
تحاول الضغط عىل رشكات االدوية ملنعها 
السؤال  االيرانيني.  مع  تجاريا  التعامل  من 
املطروح بهذا املعنى، عام اذا كانت الدول 
امتلكت  حال  يف  تطورا،  واالكرث  االقدر، 
بشعوبها،  بالعناية  ستكتفي  هل  العقار، 
وستحرم بقية البرشية منه؟ فهل مثال، اذا 
افريقيا،  قارة  يف  للفريوس  انتشار  حصل 
من  التفاتة  او  عناية  ستلقى  فقرا،  االكرث 

دول الرثاء واالقتدار الصحي؟ 
يف ظل العجز والخوف الذي يلف العامل، ال 
اجوبة شفافة وواضحة حتى االن عن هذه 
العامل  املرشوعة.  واملخاوف  التساؤالت 

واجتامعيا  اقتصاديا  عام،  شلل  شبه  يف 
الناس  ماليني  ومئات  وسياحيا،  ورياضيا 
الطوعي  الحجر  بني  ما  بيوتها،  تلتزم 

والحجر االلزامي. 
مهام يكن، فانه يف مقابل املوقف االمرييك 
انها  االوروبية  املفوضية  اعلنت  املريب، 

لصناعة  االملانية  كيورفاك  رشكة  ستدعم 
يورو  مليون   80 لها  وستقدم  االدوية، 
لقاح  ايجاد  اجل  من  ابحاثها،  يف  للميض 
املفوضية  رئيسة  وكتبت  لكورونا.  مضاد 
هو  املهم  ان  الين  دير  فون  اورزوال 
التوصل يف ارسع ما ميكن اىل عقار يساعد 

العامل اجمع. 
اثارتها  التي  الضجة  ظل  يف  ذلك  جاء 
مليار دوالر عىل  ترامب  ادارة  انباء عرض 
الذي  عقارها  الحتكار  االملانية  الرشكة 
الخارجية  وزير  دفع  ما  عليها،  تعمل 
االملاين هايكو ماس اىل القول يف 17 آذار، 
ابحاث حرصية  برلني لن تسمح برشاء  ان 
الوزير  يسم  مل  كورونا.  لقاح  حول  املانية 
االملاين االدارة االمريكية، لكنه قال بوضوح 
ال ميكننا السامح بوضع يريد فيه االخرون 
حرصا الحصول عىل نتيجة ابحاثنا، بحسب 
ما اكدت قناة يس ان ان االمريكية، مضيفا 
سنهزم هذا الفريوس معا فقط، وليس ضد 

البعض.  بعضنا 
االعالم  وسائل  اىل  املان  مسؤولون  رسب 
اقناع  تحاول  ترامب  ادارة  ان  عن  انباء 
اعاملها  لنقل  كيورفاك  االملانية  الرشكة 
العرض  املتحدة، وان  الواليات  اىل  البحثية 
البيت  يف  املايض  آذار  من  الثاين  يف  جرى 
االمرييك  الرئيس  نائب  حضور  يف  االبيض، 
مايك بنس، خالل اجتامع انضم اليه لفرتة 
الرئيس  حضور  يف  نفسه،  ترامب  وجيزة 
الذي  مينيشيال  دانيال  للرشكة  التنفيذي 
متوافرا  يكون  قد  املحتمل  اللقاح  ان  قال 
خالل اشهر. اال انه بعد اربعة ايام من هذا 
تاميز  نيويورك  صحيفة  بحسب  االجتامع، 
مينيشيال،  ان  كيورفاك  اعلنت  االمريكية، 
يبقى يف منصبه  الجنسية، لن  امرييك  وهو 
ايضاح  دون  من  عامني،  ملدة  شغله  الذي 
مفاجئ  بشكل  ايضا  اعلنت  كام  االسباب. 
انها مل تتلق عرضا من الحكومة االمريكية، 
ان  االمريكيني  املسؤولني  احد  قال  بينام 
 25 من  اكرث  مع  تحدثت  ترامب  ادارة 
النتاج  التوصل  يف  تساعد  ان  ميكن  رشكة 

لقاح لكورونا. 
متس  اذ  الحساسية،  شديدة  املسألة  لكن 

وزير  اكد  ما  بحسب  القومي  االمن 

تالشت اخبار العامل االمرييك تشارلز ليرب الذي اعتقلته السلطات االمريكية يف 28 كانون الثاين املايض 
بتهمة االحتيال، وذلك بعد تحقيقات حول اخفائه لعالقته مع برنامج لرعاية الكفايات الصينية يف 
املعاهد القومية االمريكية، او بحسب ما وصفه املدعي العام اندرو ليلينغ بانه عينة صغرية من 
حملة الصني املستمرة للتغلب عىل التكنولوجيا االمريكية واملعرفة لتحقيق مكاسب بالدها، يف حني 
قال ضابط يف مكتب التحقيقات الفيديرالية )اف يب اي( ان هدف الحكومة الشيوعية الصينية 

استبدال الواليات املتحدة كقوة عظمى عاملية، وهم يخرقون القانون للوصول اىل هناك. 
جاء ذلك يف ذروة رصاع الصينيني مع كورونا. وتشارلز ليرب هذا هو رئيس قسم الكيمياء والبيولوجيا 
الكيميائية يف جامعة هارفارد االمريكية، ومرشح لجائزة طبية عاملية. وذكرت صحيفة نيويورك تاميز 
االمريكية انه بعث رسالة بالربيد االلكرتوين اىل زميل آخر قائال: لقد فقدت الكثري من النوم واصبحت 
قلقا بسبب كل هذه االمور خالل الليلة املاضية، واريد البدء يف اتخاذ خطوات لتصحيحها عاجال 
وليس اجال... سأكون حذرا يف شأن ما سأناقشه مع جامعة هارفارد، ولن يتم مشاركة اي من هذا 
مع محققني حكوميني يف هذا الوقت. املفارقة ان ارتباطات تشارلز ليرب تحديدا هي مع جامعة 

ووهان للتكنولوجيا، اي املدينة التي تفىش فيها فريوس كورونا. 

ووهان وأميركا

199 دولة سجل فيها 
الوباء حتى االن

اكثر من 700 الف اصابة 
في العالم

اختبار عقارات.. ومنافسة
خضع متطوعون امريكيون اىل االختبار االول عىل لقاح لعالج كورونا 
يف 16 آذار املايض، يف مركز كيزر لالبحاث يف سياتل يف والية واشنطن 
االمريكية، يف خطوة غري مسبوقة مبشاركة االنسان. وسيسجل التاريخ 
الطبي ان جينيفر هالر )43 سنة( كانت املتطوعة االوىل، من مجموعة 

تضم 45 شخصا ترتاوح اعامرهم بني 18 و45 سنة. 
الدكتور  املعدية  واالمراض  للحساسية  الوطني  املعهد  مدير  بحسب 
انتوين فاويش، فان هذه االختبارات، تعد بداية لسلسلة من الدراسات 
سيكون  اللقاح  فان  الباحثون،  يتوقع  كام  سارت  ان  التي  واالبحاث، 

متاحا خالل مدة 12 - 18 شهرا. 
بتطوير     )MRNA-1273( اسم  يحمل  اختباره  تم  الذي  واللقاح 
من ادارة املعاهد الوطنية االمريكية للصحة ورشكة مودرنا، التي يقع 
العمل عليه منذ شهرين،  بدا  مقرها يف والية ماساتشوستس، بعدما 
ويستهدف اختبار ما اذا كان االنسان قادرا عىل انتاج بروتينات غري 
مؤذية تقوم بتحفيز الجهاز املناعي عند اكتشافها بروتينات خارجية، 
بحيث ينتج الجهاز املناعي اجساما مضادة تهاجم الربوتينات الغريبة. 

وتسعى االبحاث اىل استهداف بروتني سبايك بفريوس كورونا والذي 
يسمح له بغزو الخاليا البرشية.

انها مستعدة  الفرنسية  الدوائية  سانويف  اعلنت مجموعة  باريس،  يف 
لتقديم ماليني الجرعات من بالكنيل، وهو دواء مضاد للمالريا برهن 

عن نتائج واعدة يف معالجة مرىض بفريوس كورونا املستجد. 
وقال متحّدث باسم سانويف ان الرشكة تتعّهد وضع دوائها يف متناول 
معالجة  تتيح  ان  ميكن  كمية  وهي  الجرعات،  ماليني  وتقديم  فرنسا 

300 الف مريض. 
بالكنيل هو عقار مكون من جزيئات هيدروكيس كلوروكني، ويستخدم 
الذئبة  مثل  الذاتية  املناعة  وامراض  املالريا  معالجة  يف  عقود  منذ 

والتهاب املفاصل.
من جهتها، اعلنت الصني انها يف صدد اعتامد عقار فافيبريافري الياباين، 
املضاد للفريوسات، بعدما برهن عىل فعالية رسيرية جيدة، عىل ان يتم 
بدء استخدامه يف اقرب فرصة، بعدما كان استخدم رسيريا يف اليابان 

يف العام 2014 كدواء لالنفلونزا، ومل يظهر ردود فعل سلبية واضحة. 
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سيهوفر،  هورست  االملاين  الداخلية 
رمبا،  ولهذا  صحية.  ازمة  مجرد  وليست 
االمريكية  والصفقة  كيورفاك  قضية  كانت 
االزمة  خلية  اجتامع  طاولة  عىل  معها، 

مع  مريكل  انجيال  املستشارة  عقدته  الذي 
وزرائها. 

الصدمة الثالثة اذا صح التعبري، جاءت من 
الصني عندما اتهم املسؤول الصيني ليجيان 

املعلومات  دائرة  رئيس  نائب  وهو  زهاو، 
آذار   13 يف  الصينية،  الخارجية  وزارة  يف 
مصدر  بأنها  املتحدة  الواليات  املايض، 
كانت  اذا  عام  متسائال  كورونا،   فريوس 

صدر عن املديرية العامة لالمن العام يف 22 آذار البيان التايل: 
"انفاذا ملقررات مجلس الوزراء املتعلقة باعالن التعبئة العامة ملواجهة وباء 
كورونا والحد من انتشاره، بارشت املديرية العامة لالمن العام اعتبارا من 
صباح اليوم )22 آذار( واستكامال لالجراءات االمنية التي تقوم بها، بتسيري 
دوريات بواسطة آليات مدنية عىل كامل االرايض اللبنانية، وذلك للتأكد 

من التزام املواطنني واملقيمني باالجراءات التالية:
- عدم التجمع يف الساحات العامة والخاصة.

- اقفال املحال التجارية واملؤسسات عىل انواعها ما عدا املستثناة من قرار االقفال.
- البقاء يف املنازل وعدم الخروج منها اال للرضورة القصوى. 

ودورهم  املواطنني  مسؤولية  تؤكد  اذ  العام  لالمن  العامة  املديرية  ان 
االسايس يف مواجهة وباء كورونا، تثني عىل تجاوبهم مع االجراءات املتخذة 
يف هذه الظروف الصعبة التي متر بها البالد. ان املديرية جاهزة لتلقي 

املراجعات الطارئة عىل االرقام التالية:
01/612401 - 01/612402 - 01/612130

يف اطار تطبيق مقررات مجلس الوزراء للحد من انتشار فريوس كورونا، 
النازحني  مخيامت  تعقيم  عملية  العام  لالمن  العامة  املديرية  واصلت 
السوريني للوقاية من انتشار وباء كورونا. يف هذا السياق قامت دوريات 
من املديرية العامة لالمن العام - دائرة االمن القومي - يف مناطق الشامل 
والبقاع وجبل لبنان والجنوب بالتنسيق مع البلديات ومشاركة عدد من 
السوريني  للنازحني  مخيامت  تعقيم  عىل  باالرشاف  االهلية  الجمعيات 

واملخيامت الزراعية توزعوا عىل الشكل التايل:
البقاع: قب الياس، النبي شيت، رسعني، الخرض، الهرمل، الكواخ.

جبل لبنان: عانوت.
عكار: تلمعيان ومحيطها.

الجنوب: صيدا )مخيم االوزاعي اكرب تجمع للنازحني يف الجنوب(، الزهراين - 
الرصفند، الوزاين، رسدا، العمرا، املاري، ريحانة بري، وادي خنسا.

دوريات االمن العام

حملة االمن العام
لتعقيم مخيمات النازحني

هي التي نرشته يف مدينة ووهان الصينية. 
يف  مجددا  سريد  ووهان  اسم  للمفارقة 
اعلنت  عندما  املايض،  الثاين  كانون   30
اعتقال  االمريكية  الفيديرالية  السلطات 
والبيولوجيا  الكيمياء  قسم  رئيس 
االمريكية  هارفارد  جامعة  يف  الكيميائية 
الصينيني  مع  التعاون  بتهمة  ليرب،  تشارلز 
ووهان  جامعة  مع  وتحديدا  علميا، 

الصينية!
قال ليجيان زهاو يف تغريدة له عىل تويرت  
واتقائها  االمراض  مكافحة  )مراكز   CDC
يف  االول  املريض  بدأ  "متى  امريكا(  يف 
ما  املصابني؟  االشخاص  عدد  كم  امريكا؟ 

يكون  ان  ميكن  املستشفيات؟  اسامء 
اىل  بالوباء  جاء  من  هو  االمرييك  الجيش 
بياناتكم  اعلنوا  شفافني،  كونوا  ووهان. 
لنا  تدين  املتحدة  الواليات  للعامة! 

بتفسري". 
كبرية  اهمية  املبطن  االتهام  هذا  يكتسب 
التي  الشعواء  التجارية  الحرب  ظل  يف 
يشنها ترامب عىل بكني منذ عامني، والتي 
حنق  بالتأكيد  يثري  بشكل  االن  يواصلها 
الفريوس  يصف  صار  بعدما  الصينيني، 
الفريوس  بأنه  العامل،  مضاجع  يقض  الذي 

الصيني. 
وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  ان  صحيح 

يتنب  مل  شوانغ،  جينغ  الصينية  الخارجية 
زميله  اطلقه  الذي  املبطن  االتهام  متاما 
عام  سئل  عندما  انه  اال  زهاو،  ليجيان 
فريوس  ان  عىل  دليل  الصني  لدى  كان  اذا 
منشأ  ان  قال  الصني،  يف  ينشأ  مل  كورونا 
بالعلم،  فقط  تحديده  ميكن  الفريوس 
النظر  وجهات  عىل  االعتامد  اىل  نحتاج 
احد  اي  رؤية  نأمل  ال  واملهنية،  العلمية 
يستخدم هذه املسألة لوصم دول اخرى... 
عاملي،  وباء  اىل   19  - كوفيد  تحول  ومع 
ملحاربته  معا  االجتامع  العامل  عىل  ينبغي 
ومهاجمة  اتهامات  توجيه  عن  عوضا 

بعضها البعض، وهو االمر غري البناء. 
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فريوس  مخاطر  مع  للتعامل  عربية  دول  اتخذتها  من خطوات  مناذج  هنا 
كورونا خالل االيام املاضية. 

الكويت 
وصلت االصابات فيها اىل اكرث من 250 اصابة، اعلن مجلس الوزراء يف 14 
اكرث من 5  باستقبال  السامح  بينها: عدم  القرارات من  اذار، مجموعة من 
عمالء داخل املطاعم او املقاهي يف وقت واحد، اغالق الصالونات النسائية 
اغالق  االطفال،  للعب  والتسلية  الرتفيه  وصاالت  مراكز  اغالق  والرجالية، 
املجمعات التجارية ومراكز التسوق واالسواق العامة باستثناء منافذ التسويق 
املركزية الخاصة باملواد التموينية الغذائية، واغالق صاالت االعراس بهدف 

منع التجمعات. 

مرص 
بعدما تخطت االصابات يف مرص سقف 500 حالة، اصدرت مؤسسة االزهر 
فتوى بجواز الغاء صالة الجمعة وصالة الجامعة يف املساجد، معلنة ان الفتوى 
تأيت متاشيا مع اعظم مقاصد رشيعة االسالم حفظ النفوس وحاميتها ووقايتها 
من كل االخطار واالرضار. كام قررت وزارة االوقاف املرصية اغالق جميع 
كانت  بعدما  احرتازي،  كاجراء  اسبوعني،  ملدة  البالد  االرضحة عىل مستوى 
قررت ايضا وقف االحتفاالت الدينية واملوالد وحلقات الوعظ الديني. واتخذ 

الجيش املرصي اجراءات احرتازية للوقاية من الفريوس وتقديم الدعم الجهزة 
الدولة املختلفة حيث جرى االحتفاظ باحتياطات عاجلة من املواد الغذائية 
وتوفري اجهزة ومعدات التعقيم وتخصيص سيارات ومعدات اطفاء الحرائق 

لتستخدم يف اعامل تعقيم االماكن املفتوحة.

السعودية 
يف السعودية حيث سجل 130 اصابة، فرض عىل جميع املنشآت يف القطاع 
التزام تطبيق منح اجازة مرضية اجبارية مدتها 14 يوما، وتطبيق  الخاص 
السفر من  العائدين من  العاملني  الحجر املنزيل ملدة 14 يوما عىل جميع 
خارج اململكة وعدم متكينهم من العمل اال بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك 
احالة من تظهر عليه اعراض االصابة بالفريوس فورا اىل الرعاية الطبية. كام 
قررت الحكومة تعليق الحضور ملقار العمل يف كل الجهات الحكومية ملدة 
16 يوما، عدا القطاعات الصحية واالمنية والعسكرية ومركز االمن االلكرتوين. 
واعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل قمتني دوليتني هام القمة السعودية 
اغلقت  فقد  الرياض،  العاصمة  اما  االفريقية.  العربية  والقمة  االفريقية 
التجارية باستثناء محالت السوبر ماركت والصيدليات. واكدت  املجمعات 
عىل منع االكل والرشب داخل املطاعم واملقاهي يف منطقة الرياض سواء 
املفتوحة او املغلقة، واقتصار تقديم الخدمة عىل طلب السيارات والتوصيل 

فقط.

كيف تصرفت دول عربية؟

... وفي العالم؟

قطر 
الخطوات ملواجهة كورونا،  اعلنت قطر سلسلة من  آذار 2020،  يف 15 
اجتامعا  ترأسه  حالة. وخالل  نحو 590  اىل  فيها  االصابات  فيام وصلت 
للجنة العليا الدارة االزمات، اتخذ امري قطر الشيخ متيم بن حمد ال ثاين 
حزمة من القرارات واالجراءات من بينها: ايقاف جميع الرحالت القادمة 
اىل الدوحة ابتداء من مساء 18 آذار وملدة 14 يوما قابلة للتجديد مع 
املواطنني  من  اي  استقبال  والرتانزيت،  الجوي  الشحن  رحالت  استثناء 
القطريني القادمني من اي وجهة يف العامل، تطبيق الحجر الصحي عليهم 
العامة.  املواصالت  وسائل  جميع  ايقاف  ايضا  شملت  يوما.   14 ملدة 
من  لكل  بعد  عن  بالعمل  والسامح  والحافالت،  املرتو  ذلك  يشمل 
املوظفني فوق 55 عاما، والنساء الحوامل، ومن يعانون من امراض مزمنة 
الطلبة  ومبارشة جميع  والضغط،  والكىل  القلب  وامراض  السكري  مثل 
يف املدارس الحكومية الدراسة عن بعد اعتبارا من 22 آذار. اما بالنسبة 
اىل الطالب يف املدارس الخاصة والجامعات، فيبدأون الدراسة عن بعد 
ايضا  وتقرر  لديهم.  املعتمدة  التقييم  وانظمة  الدرايس  للتقويم  وفقا 
للقطاع  قطري  ريال  مليار   75 مببلغ  واقتصادية  مالية  محفزات  تقديم 
البنوك  لتشجيع  املناسبة  االلية  بوضع  املركزي  املرصف  وقيام  الخاص، 
الخاص، مع فرتة سامح  القطاع  القروض والتزامات  اقساط  تآجيل  عىل 
ملدة ستة اشهر، واالعفاء من االيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات 

الصغرية واملتوسطة ملدة ستة اشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة 
املرصف  وقيام  قطري،  ريال  مليارات   10 مببلغ  البورصة  يف  استثامراتها 
السلع  واعفاء  بالدولة،  العاملة  للبنوك  اضافية  سيولة  بتوفري  املركزي 
الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية ملدة ستة اشهر، عىل ان ينعكس 
ذلك عىل سعر البيع للمستهلك، واالعفاء من رسوم الكهرباء واملاء ملدة 
الصغرية  والصناعات  والتجزئة  والسياحة  الضيافة  لقطاعات  اشهر  ستة 

واملتوسطة واملجمعات التجارية واملناطق اللوجستية. 

االمارات 
 570 قد سجلت  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  كانت  آذار،   29 حتى 
اصابة بالفريوس، وهي اتخذت سلسلة من االجراءات، من بينها: وقف 
موقت الصدار التأشريات باستثناء حملة الجوازات الديبلوماسية، وتعليق 
جميع الرحالت الجوية القادمة واملغادرة اىل كل من لبنان وتركيا وسوريا 
والعراق اعتبارا من 17 اذار وحتى اشعار آخر، واغالق عدد من املراكز 
الثقافية، وتأجيل جميع الفعاليات املقررة لشهر آذار يف ديب، مبا يف ذلك 
الفندقية  املنشآت  االماراتية  السلطات  وجهت  كام  الرتفيهية.  االنشطة 
وقاعات االفراح يف االمارة مبنع اقامة حفالت االعراس اعتبارا من االحد 
15 آذار، فيام قررت دائرة الثقافة والسياحة يف ابوظبي اغالق عدد من 

املراكز الثقافية يف االمارة موقتا، باالضافة اىل دور السينام. 

فرنساايطاليا الصنياملانيا 
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رضوان عقيل  

عراجي: مطلوب زيادة التجهيزات الطّبية
وتوسيع املستشفيات في كل املناطق

التي  التداعيات  العامل، واربك حكومات كربى. كانت للبنان حصة من هذا الفريوس جراء  اجتاح وباء كورونا اكرث بلدان 
يسببها وانعكاساته السلبية عىل الحياة اليومية للمواطنني. عىل الرغم من التجهيزات الطبية املتواضعة ملواجهة هذا الوباء، 

يتم التعويل عىل الكفايات اللبنانية يف هذا الحقل لجبه هذا التحدي مبشاركة الجميع 

تتضارب  ال  ان  يجب  الصحي  امللف  يف 
الوباء  هذا  ألن  االفرقاء،  بني  املواقف 
حال  يف  احدا  يوفر  وال  كلها  يهددها 
مساحة  واتساع  العدوى  هذه  استفحال 
حصول  رضورة  هنا  ينبغي  انتشارها. 
يف  الغرق  وعدم  الجميع  من  تضامن 
لجنة  رئيس  بحسب  السياسية،  املناكفات 
عراجي  عاصم  الدكتور  النيابية  الصحة 
الذي ييضء لـ"االمن العام" عىل االجراءات 
التي تنفذها الدولة يف هذا الخصوص. يركز 
التعليامت  والتزام  الوعي  دور  عىل  اوال 
بها.  التهاون  وعدم  الطبية  واالرشادات 
للتصدي  الطاقات  كل  مشاركة  املطلوب 
املستشفيات  حزام  وتوسعة  الوباء  لهذا 
وعدم  منها،  الحكومية  السيام  املناطق  يف 
يف  الحريري  رفيق  مستشفى  عىل  االتكال 

بريوت فقط. 

الرسمية  الجهات  تعاطي  رأيت  كيف   ■
الصحية يف جبه فريوس كورونا؟

التي  االجراءات  ان  القول  من  مانع  ال   □
تأيت  ان  لكن  متأخرة.  جاءت  اتخاذها  تم 
بد  ال  ابدا.  تأيت  ال  ان  من  خري  متأخرة 
واخالقية  وطنية  جوانب  اىل  االشارة  من 
استقبال  عند  تحققت  قد  وانسانية 
الخارج  يف  يقيمون  الذين  اللبنانيني 
االفضل  من  كان  بلدهم.  اىل  وعودتهم 
بداية  منذ  القادمني  كل  عىل  حجر  اجراء 
لبنان.  يف  الكورونا  اصابات  عن  االعالن 
حتى  عزل  اجراء  من  مانع  هناك  يكن  مل 
القادمني  عىل  السيام  املصابني،  غري  عىل 
من بلدان موبوءة من باب االطمئنان عىل 
االصابة  عدم  من  للتأكد  يوما   14 مدار 
ان  يجب  كان  ثقافة  مثة  الفريوس.  بهذا 

تقوم  طبية  خاليا  انشاء  اىل  وصلنا  هل   ■
الطوارىء املطلوبة؟ بعملية 

جمعنا  الصحة،  لجنة  يف  جهتنا  من   □
من  الطبي  القطاع  عن  املسؤولني  جميع 
وسائر  واملمرضني  والصيادلة  االطباء  نقباء 
مبشاركة  القطاع،  هذا  يف  االختصاصيني 
الوزير حمد حسن وممثلني ملنظمة الصحة 
التوصيات  من  جملة  ورفعنا  العاملية، 
وسلمناها اىل وزير الصحة من اجل بحثها 

يف مجلس الوزراء. 

■ هل كان هناك استنفار طبي حقيقي يف 
لبنان، وهل االموال املطلوبة متوافرة؟ 

الكورونا  جراء  من  وفيات  حصول  بعد   □
هذا  حقيقة  يعي  الجميع  اخذ  لبنان،  يف 
لبنان  عليه  حصل  مايل  قرض  مثة  الخطر. 
مالية  بفائدة  دوالر  مليون  بـ120  يقدر 
وافقت  وقد  املئة.  يف   1 بقيمة  جدا  قليلة 
الهيئة  اىل  وحولته  الصحة  لجنة  عليه 
العامة يف مجلس النواب التي وافقت عليه 
للرعايا  مراكز  تأمني  يشمل  وهو  بدورها، 
الصحية واالولية منها وتزويد املستشفيات 
املطلوبة.  الطبية  التجهيزات  الحكومية 
دوالر  مليون   39 الوزراء  مجلس  خصص 
ودعم  الكورونا  ملواجهة  القرض  هذا  من 
رضورة  من  بد  ال  لكن  املستشفيات. 
االقضية  كل  يف  املستشفيات  جميع  تجهيز 
اىل  املصابني  عدد  ان  السيام  واملحافظات، 
االحتياطات  هذه  كل  اتخاذ  يجب  تزايد. 
من  الحكومية.  املستشفيات  وتجهيز 
مع  السياق  هذا  يف  التعاون  املفروض 

الخاصة. املستشفيات 

املستشفيات  اكرث  تتجاوب  ال  ملاذا   ■
الخاصة؟

يخافون  املرىض  ان  اىل  السبب  يرجع   □
اذا  املستشفيات  هذه  اىل  التوجه  من 
يف  بالكورونا.  مصابني  تستقبل  كانت 
يف  املصابني  بعالج  قمنا  االوىل،  املرحلة 
مستشفى رفيق الحريري ونتجه اىل تحضري 
املستشفيات الحكومية يف املناطق، عىل ان 
منها  الخاصة  اىل  الثالثة  املرحلة  يف  نصل 

النهاية  يف  بد  ال  اليها.  االضطرار  عند 

يقتيض توسيع حزام املستشفيات يف املناطق السيام الحكومية منها، وعدم االتكال عىل مستشفى رفيق الحريري يف بريوت فقط.رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي.

ملواجهة  اللبنانيني  عند  متوافرة  تكون 
هذا التحدي، عىل غرار بلدان عدة كانت 
مواجهة  يف  املسؤولية  من  اكرب  قدر  عىل 
حمله  ما  كل  من  الرغم  عىل  الوباء،  هذا 
هناك  كان  الدول.  ملوازنات  تحديات  من 
ما  غرار  عىل  وناجح  مقبول  منزيل  حجر 
ويالالسف  لكن  وايطاليا،  الصني  اتبعته 
اكرث  يف  عندنا  مباالة  بال  التعاطي  تم 
يف  رأيناه  ما  هذا  البداية.  يف  منطقة  من 
عطالت نهاية االسبوع يف اكرث من منطقة، 
من  كبرية  مجموعات  التقت  بحيث 
املواطنني يف ظروف غري صحية. ال بد من 
الوباء،  ملواجهة هذا  واتباعها  ثقافة  ارساء 
بها  تقوم  التي  العالجية  الطرق  اىل  اضافة 
اتباع   مع  الصحية  واالجهزة  املستشفيات 
كامل التعليامت الطبية يف هذا الخصوص.

الصحة  وزارة  ان  موقعك  من  ترى  هل   ■
قرصت يف مواجهة تحدي هذا الفريوس؟

□ يف االسبوعني االولني لبداية هذه االزمة 
عىل  واطلعت  الحريري،  رفيق  مطار  زرت 
الصحية  االجهزة  بها  تقوم  التي  االجراءات 
ضمن  العمل  يتم  حيث  املرفق،  هذا  يف 
وان  واملطلوبة،  املتواضعة  االمكانات 
بواسطة عدد قليل من املوظفني املتعاقدين 
مدة  منذ  مستحقاتهم  يقبضوا  مل  الذين 
طويلة. كان عىل مجلس الوزراء ان يرصف 
اجل  من  رسيعة  مالية  مبالغ  البداية  يف 
يف  خصوصا  الصحية،  للفرق  دعم  ايجاد 
والبحرية.  الربية  واملراىفء  واملرافق  املطار 
اجراء حجز عىل كل  اىل  الداعني  كنت من 
والصني  ايران  من  اتوا  الذين  املسافرين 
املشكلة  املوبوءة.  الدول  وكل  وايطاليا 

الملف
االجراءات  القادمني  التزام  عدم  يف  تكمن 
يف  العزل  قواعد  وفق  املطلوبة  الصحية 
من  الكربى  الطامة  وقعت  وهنا  املنازل، 
جراء عدم التقيد بهذه القواعد. ادرك اكرث 
اللبنانيني يف ما بعد اهمية عزل انفسهم يف 
منازلهم، والحد من االختالط مع االخرين. 
تبقى الخطورة يف امكان ان يقوم من يحمل 
ارسته،  افراد  اىل  نقلها  يف  كورونا  فريوس 

اكرث  من  هم  السن  يف  الكبار  ان  السيام 
يعانون  الذين  للموت، وخصوصا  املعرضني 
والرسطان،  والضغط   السكري  يف  مشاكل 
الكىل  لغسل  يخضعون  الذين  عن  فضال 
رئاتهم.  يف  مشكالت  من  يعانون  الذين  او 
الفريوس،  لهذا  املعرضني  اكرث  من  هؤالء 
سائر  وعىل  عليهم  الخوف  واجباتنا  ومن 
السن  يف  الكبار  عىل  ينبغي  هنا  املواطنني. 
ان ال يخرجوا من بيوتهم اال عند الرضورة.

هل  عندنا،  املتواضعة  االمكانات  رغم   ■
لبنان قادر عىل مواجهة هذا الفريوس؟

□ لنتحدث بوضوح ونقول ان هذا الفريوس 
ما  مثل  االحتواء  مرحلة  يف  نعد  مل  انترش. 
اليوم  واصبحنا  البدايات  يف  الحديث  جرى 
يف حالة االنتشار. نحن نخاف هنا من عدم 

االصطناعي  للتنفس  الكافية  االالت  وجود 
يف املستشفيات. يوجد لدينا نحو 800 جهاز 
يف كل لبنان. يف ايطاليا 5 االف فقط، وهي 
يزيد  مامثل.  عدد  تأمني  عىل  حاليا  تعمل 
دوالر،  الف   30 عن  الواحد  الجهاز  سعر 
االعامل  يف  االجهزة  هذه  استعامل  ويتم 
موجودة  غري  انها  علام  املعروفة،  الطبية 
اىل  نحتاج  املستشفيات.  مستودعات  يف 
ملواجهة  االجهزة  هذه  مثل  استقدام 
الكورونا، ومثة حاالت تتم معالجة االعراض 
فيها من طريق االدوية مع رشب السوائل، 
اىل  الدخول  اىل  املصابني  جميع  يحتاج  وال 
حاد  التهاب  حصول  عند  لكن  املستشفى. 
قادر  غري  عندها  املريض  يصبح  الرئتني،  يف 
التنفس ويحتاج اىل وضعه عىل جهاز  عىل 

االصطناعي. التنفس 

لدينا 500 جهاز 
الى  للتنفس ونحتاج 

املزيد منها
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الخاصة  املستشفيات  مع  التعاون  من 
املستشفيات  جانب  اىل  وارشاكها  الكربى 

الحكومية يف عالج مصايب الكورونا. 

العاملية  الصحة  منظمة  تقييم  هو  ما   ■
للبنان؟  

اىل  نظرا  مقبوال  كالما  منها  سمعنا   □
املوجودة  الطبية  التجهيزات  يف  امكاناتنا 
املوجود  من  اللبناين:  املثل  نتبع  بحيث 

جود. علام اننا مل نتخذ اجراءات مثالية. 

هل  للبنان،  املجاورة  بالدول  مقارنة   ■
هذا  مع  التعاطي  يف  مقبول  وضعنا 

الفريوس؟
وافضل  جيد  وضعنا  ان  يف  شك  ال   □
عربيا  الثاين  البلد  نحن  عدة.  بلدان  من 
والكفايات  الصحي  النظام  مستوى  عىل 
اننا نواجه مع  الطبية و32 عامليا. ال ننىس 
عام  وباء  واجهنا  ان  وسبق  وباء،  العامل 
 2002 عام  يف  نفسه  االمر  تكرر   .1920
عندنا  خشية  ال   .2013 عام  اقل  وبنسبة 
والتمرييض.  الطبي  الكادر  كفاية  من 
هذا  يف  والبرشية  الطبية  بطاقاتنا  نفتخر 

نقص  يف  تكمن  املشكلة  لكن  القطاع، 
من  بد  ال  الطبية.  واملستلزمات  االدوات 
انفسنا  تحضري  بغية  التنفس  اجهزة  زيادة 
الوباء  هذا  مثل  حلول  عند  افضل.  بشكل 
ونتخذ  لالسوأ  نستعد  ان  يجب  وانتشاره، 
النظرعن  بغض  املطلوبة.  االحتياطات 
الذي  الحكومة  من  السيايس  موقفي 
مثل  وقوع  عند  جانبا  نضعها  ان  يجب 
السياسة  بني  التفريق  ينبغي  االزمة،  هذه 
اتخذت  الحكومة  بأن  اعرتف  والطب. 
قلت  متأخرة.  جاءت  وان  جيدة  اجراءات 

الوقاية تشكل 80% يف منع انتشار هذا الوباء.

هذا  ملواجهة  الوطنية  للجنة  الكالم  هذا 
مستشفى  عن  مسؤولني  حضور  يف  الداء 
العقيمة  السياسية  املمحاكات  الحريري. 
ال تفيد هنا يف مواجهة هذا الوباء ويجب 
نالحظ  مهدد.  كله  الوطن  ألن  ايقافها 
واالحزاب  االفرقاء  بني  الخالفات  ان  كيف 
الوباء،  هذا  انتشار  عند  توقفت  الدول  يف 
تتيح  التي  الوسائل  عن  تفتش  وبدأت 

وقفه ومحاربته.

■ كيف تعاطت لجنة الصحة مع مخيامت 
السوريني؟ النازحني 

الف  املثال، هناك نحو 100  □ عىل سبيل 
نازح سوري يف بر الياس البقاعية ومحيطها 
الصحة  منظمة  مع  سوريا  تتعاون  وال 
العاملية، اضافة اىل دول اخرى ومنها مرص. 
السوريني،  بعنرصية حيال  نتحدث  نحن ال 
ثم  مصابا  لبناين  شخص  يكون  رمبا  لكن 
العدوى.  هذه  وينقل  بلدهم  اىل  يتوجه 
مع  السوريني  النازحني  ملف  يف  تحدثنا 
املنظامت الدولية وتلقينا وعدا منها بانشاء 
هذه  يف  الخطورة  تبقى  لهم.  مستشفيني 
محاذاة  يف  تقع  الخيمة  ان  يف  املخيامت 
الصحية  اللوازم  فيها  توجد  وال  االخرى 
الوباء  هذا  وصول  هو  يخيفنا  ما  الكافية. 
بلغ  الذين  السوريني  النازحني  اىل مخيامت 
عددهم يف لبنان نحو مليون ونصف مليون 
وسط  االوسط  البقاع  يف  السيام  شخص 

منطقة جغرافية صغرية.

■ ماذا عن مخيامت الفلسطينيني؟
املخيامت  هذه  يف  نفسه  االمر  يبقى   □
االحتياطات  كل  اتخاذ  يجب  حيث 
كبرية  مشكلة  مثة  املطلوبة.  الصحية 
ارتفاع  يف  تكمن  الفلسطينيون  يعانيها 
معدل االكتظاظ السكاين يف هذه االماكن. 
الوقاية  اتباع  رضورة  عىل  مجددا  اشدد 
انتشار  منع  يف  املئة  يف   80 تشكل  وهي 
هي  تبقى  التوعية  هذه  الوباء.  هذا 
عالج  حاليا  يوجد  ال  انه  السيام  االساس، 
له. نحن يف لجنة الصحة نتابع خطر هذا 
الوباء ومضاعفاته مع كل الجهات الطبية، 

واالجنبية. املحلية 

الثاني عربيا  لبنان 
في الكفايات الطبية 

و32 عامليا

كان من االفضل اجراء
حجر على القادمني منذ 

اليوم االول

بحسب غرفة العمليات الوطنية الدارة الكوارث يف تقريرها الصادر 
االعىل  للمجلس  العام  االمني  مع  اتصال  ويف  املايض،  اذار   28 يف 
للدفاع اللواء محمود االسمر وهو ايضا رئيس اللجنة الوطنية الدارة 
مخاطر الكوارث ولجنة متابعة التدابري واالجراءات الوقائية لفريوس 
الكورونا، فان املختربات املعتمدة من وزارة الصحة الجراء التشخيص 

املخربي لفريوس كورونا، هي: 
بعلبك  مستشفى  )بريوت(،  الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى 
البوار   - الحكومي  كرسوان  فتوح  مستشفى  )بعلبك(،  الحكومي 
جي"  اس  "يو  )بريوت(،  االمريكية  الجامعة  مستشفى  )كرسوان(، 
مستشفى  )بريوت(،  جاورجيوس  القديس  مستشفى  )بريوت(، 

رزقLAU )بريوت(. 

حاليا  تقوم  الصحة  وزارة  ان  العام"  لـ"االمن  االسمر  اللواء  وقال 
بتجهيز 11 مستشفى حكوميا يف مختلف املناطق اللبنانية من اجل 

الحجر الصحي. 
وتشري غرفة العمليات الوطنية الدارة الكوارث يف تقريرها اىل ان اجهزة 
التنفس االصطناعي املؤمنة يف املستشفيات الحكومية والخاصة يصل 
عددها اىل 1185 جهازا، موزعة كالتايل: اجهزة لالطفال )42 حكومية 

و237 خاصة(، اجهزة للبالغني )123حكومية و783 خاصة(.
لكن  اصابات،  لبنان  يف  االقضية  كل  سجلت  رسميا،  املعلن  وفق 
االرقام االعىل سجلت يف كرسوان، بعبدا، جبيل وزغرتا. كام تبني ان 
93% من املصابني يف لبنان بالكورونا هم من اللبنانيني اي 408 من 

مجموع عدد االصابات )438(. 

مختبرات وزارة الصحة
إلجراء فحص الكورونا
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مارلني خليفة

الشنقيطي: قدرات النظام الصّحي في لبنان 
األكثر تطورا في املنطقة

تعمل منظمة الصحة العاملية يف مكتبها يف بريوت منذ 56 عاما، يوجهها مبدأ تحقيق الصحة للجميع. وهذا ما تقوم به 
تحديدا منذ كانون االول الفائت يف لبنان ملواجهة وباء كوفيد - 19 املعروف  بكورونا 

مكاتب  ستة  من  جزءا  بريوت  مكتب  يعترب 
مظلة  تحت  تعمل  العاملية  الصحة  ملنظمة 
لرشق  العاملية  للمنظمة  االقليمي  املكتب 
املتوسط ومقره القاهرة، ويقدم خدماته لـ21 
الغربية  )الضفة  فلسطني  ضمنها  من  دولة 
االقليم  هذا  سكان  عدد  ويبلغ  غزة(،  وقطاع 

679 مليون نسمة.
منذ تفيش جائحة كوفيد - 19 يواصل املكتب 
االقليمي للمنظمة ورئيسه الدكتور احمد بن 
سامل رصد الوضع الذي يشهد تطورات رسيعة، 
كورونا  فريوس  تفيش  خطر  من  الحد  بغية 
املستجد يف االقليم. يف 11 اذار الفائت، اعلنت 
منظمة الصحة العاملية ان مرض كوفيد - 19 
تحول اىل جائحة، وقد ابلغ 16 بلدا يف االقليم 

عن حاالت اصابة مؤكدة مختربيا.
وضعت املنظمة ست خطط وطنية للتأهب، 
وشملت االستجابة ملرض كوفيد - 19 باكستان 
كذلك  واالردن.  ومرص  وسوريا  وليبيا  ولبنان 
يف  االعامل  الستمرار  خطط  تحديث  جرى 
املكتب االقليمي للمنظمة ويف بعض املكاتب 
متعددة  تقنية  فرق  نرش  وتم  القطرية. 
الشبكة  ورشكاء  املنظمة  من  االختصاص 
املتفشية  االمراض  بحصول  لالنذار  العاملية 
من  كل  يف  آخرين  خرباء  مع  ومواجهتها، 
جهود  لدعم  والعراق  والكويت  البحرين 
االستجابة الحالية، واختتمت البعثة عملها يف 

ايران منتصف اذار الفائت.
معظم  تزويد  تم  االقليمي،  املستوى  عىل 
لتأكيد  التشخيص  اختبار  اعتدة  البلدان 
اختبار  عىل  الوطنية  القدرة  وتتوافر  االصابة، 
فريوس كوفيد 19 يف 20 بلدا وتتعاون البلدان 
الجراء  دولية  احالة  شبكات  مع  االخرى 

االختبار.
البلدان التي تخطت مراحل  يعترب لبنان من 
مع  التفيش،  مرحلة  اىل  واالحتواء  االصابة 

عن  حسن  حمد  العامة  الصحة  وزير  اعالن 
غري  املجتمعية  االصابات  من  عدد  وجود 
طالبا  الفائت،  اذار   19 يف  املصدر  املعروفة 
عزل بعض املناطق اللبنانية. استمر التنسيق 
بشكل يومي ووثيق مع مكتب منظمة الصحة 
العاملون مع  العاملية يف بريوت، حيث يصل 
الليل  معا  والوزارة  املنظمة  يف  املسؤولني 
التفيش  عملية  تسارع  دون  للحؤول  بالنهار، 

بشكل ال ميكن ضبطه. 
يف هذا السياق، رشحت ممثلة منظمة الصحة 
الشنقيطي  اميان  الدكتورة  بريوت  يف  العاملية 

لـ"االمن العام" جوانب من عمل املنظمة. 
للبنان  املنظمة  تقدمها  التي  املساعدات  عن 
يف هذه املرحلة، وخصوصا يف اجهزة التنفس، 
الصحة  وزارة  ان  الشنقيطي  الدكتورة  قالت 
العاملية،  الصحة  منظمة  من  بدعم  العامة، 
الدولة  "اتخذت تدابري عدة لتعزيز استعداد 
الحالة  اكتشاف  قبل  االستجابة  وقدرتها عىل 
واالستجابة  الجهوز  انشطة  وان  االوىل، 
مستمرة وفقا للمعايري التقنية ملنظمة الصحة 

العاملية وتوجيهاتها".
للتنسيق  املعنية  الجهات  "تتعاون  اضافت: 
االوقات  جميع  يف  العامة  الصحة  وزارة  مع 
الحاجة  عند  الدعم  لطلبات  واالستجابة 
من  الوزارة  العاملية  الصحة  منظمة  تدعم 
الكوادر  تدريب  االنشطة:  العديد من  خالل 
الصحية، استحداث املعايري لالستجابة، تعميم 
للكوادر  الطبية  والعناية  الوقاية  معايري 
املخاطر،  ابالغ  الصحية،  التوعية  الصحية، 
الفحوص  تأمني  الدخول،  نقاط  عند  الفحص 
الحاالت  وتتبع  الحاالت،  معالجة  املخربية، 
مبرض  املصابني  من  املقربني  االشخاص  بني 
فريوس كورونا. قامت منظمة الصحة العاملية 
ووسائل  واجهزة  طبية،  معدات  بطلب 
التي  الطبية  للطواقم  الشخصية  الحامية 

املنظمة محليا  تتعاون  ننتظر حاليا تسلمها. 
بشكل منتظم مع وزارة الصحة العامة ومع 
وحدة ادارة الكوارث يف مكتب رئيس مجلس 
الوزراء ومع منظامت االمم املتحدة ونقابات 
املستشفيات واالطباء واملمرضات واملمرضني، 
االحمر  والصليب  العلمية،  الوطنية  واللجان 
تعمل  التي  واملنظامت  والجمعيات  اللبناين، 

يف القطاع الصحي".
الذي  النقص  عن  سؤالنا  لدى  انه  الالفت 
قدرات  يف  العاملية  الصحة  منظمة  ترصده 
لبنان الطبية والوقائية، قالت: "قدرات النظام 
من  هي  لبنان  يف  الطبي  والطاقم  الصحي 
االكرث تطورا يف املنطقة. لكن معالجة شخص 
يعاين من مضاعفات طبية نتيجة مرض فريوس 
تنفسية  طبية  معدات  اىل  تحتاج  كورونا 
بلدان  معظم  يف  محدود  بشكل  موجودة 
الصحة  منظمة  لبنان.  يف  فقط  وليس  العامل 
وزارة  دعم  يف  تستمر  وسوف  كانت  العاملية 
الصحة العامة وبالعمل معها ومع الرشكاء يف 
قطاع الصحة، من اجل تطوير وتفعيل النظام 

الصحي يف لبنان". 
مع  العاملية  الصحة  منظمة  تعاون  عن  ماذا 

الجهات االمنية املعنية؟
نتواصل  "اننا  اىل  الشنقيطي  الدكتورة  اشارت 
الجهات  مع  اليونيسف  منظمة  مع  بالتعاون 
االمنية املعنية يف املطار وعىل الحدود لدعم 
وااللتزام  الحاالت  عن  التقيص  يف  الجهود 
العدوى  من  الوقاية  حول  املنظمة  بتوصيات 
ان  الكورونا  وباء  سبق  قد  وكان  ومكافحتها. 
مع  بالتعاون  العاملية  الصحة  منظمة  دربت 
وادارة  التدخل  فرق  العامة،  الصحة  وزارة 
مختلطة  فرق  وهي   HAZMAT الكوارث 
باالستجابة  تهتم  ولوجستية  صحية،  امنية، 
الكيميائية  للمخاطر  املعرضة  الحاالت  ونقل 
اىل  وسليم  آمن  بشكل  والنووية  والبيولوجية 
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املراكز الصحية. عىل الصعيد االقليمي، تعاون 
االستشاري  الفريق  مع  االقليمي  املكتب 
واستخدامها  دينية  رسائل  النشاء  االسالمي 
املشاركة  والحض عىل  املخاطر  االبالغ عن  يف 
االبالغ  يزال  ال  لكن  االقليم.  يف  املجتمعية 
العديد  اىل  بالنسبة  تحديا  ميثل  البيانات  عن 
بلدان عدة  تقدم  االقليم، ومل  البلدان يف  من 
ان  علام  الحاالت  عن  التبليغ  استامرات 
جزئية.  بصورة  مكتملة  املقدمة  االستامرات 
اخريا، ازداد عدد البلدان التي عّلقت الدراسة 
التدابري  اطار  يف  والجامعات  املدارس  يف 
ومنها  الفريوس  انتشار  ابطاء  بهدف  الوقائية 
لبنان، وازداد  ايضا عدد البلدان التي فرضت 
تعزيز  وتم  يومية،  بصورة  السفر  عىل  قيودا 
الدخول  نقاط  يف  والتحري  الرتصد  انشطة 
لهم  سبق  الذين  املسافرين  عىل  وتطبيقها 

السفر اىل البلدان املوبوءة".
الجامهريية  التجمعات  الغاء  "جرى  اضافت: 
الكربى واالنشطة االجتامعية يف معظم بلدان 
بعض  يف  الجمعة  صالة  يشمل  مبا  االقليم 
امكان  البلدان  البلدان، وقد خصصت معظم 
االتصال بخط ساخن للحصول عىل نصائح يف 
شأن التدابري الواجب اتباعها يف حال االشتباه 
يف االصابة بالعدوى، ومعرفة االجابات املهمة. 

حكومته  اعلنت  فقد  لبنان،  اىل  بالنسبة 
الصحية  التعبئة  وحالة  صحية  طوارئ  حالة 
الرشادات  تبعا  الفائت  اذار   14 يف  العامة 
يف  وقطر  االردن  مع  شارك  فهو  املنظمة، 
تنفذ  عليها  وبناء  املبكر،  االستقصاء  بحوث 
 Go الربوتوكوالت وتستعني هذه الدول باداة
Data للتمثيل البرصي لسالسل انتقال املرض. 
وتم تدريب عدد من املمرضات يف لبنان عىل 
تقديم الدعم يف مركز االتصاالت التابع لوزارة 
الصحة العامة، كام جرى تدريب 86 فردا من 
العاملني يف الصليب االحمر اللبناين واملنظامت 
تلقي  واملسؤولني عن  الحكومية،  غري  املحلية 
الفرز،  عىل  الساخن  الخط  عرب  املكاملات 
للمتصلني  االجتامعي  النفيس  الدعم  وتقديم 
مبركز االتصاالت ونقل الحاالت املشتبه فيها".

الصني  من  الفريوس  انطالقة  "منذ  وقالت: 
بحسب  عاملية،  جائحة  اىل  وتحوله  وانتشاره 
االسئلة  ترتكز  العاملية،  الصحة  منظمة 
لهذا  عقار  اىل  للوصول  الزمني  املدى  حول 
التي  املعلومات  وفق  املستجد.  الفريوس 
توفرها منظمة الصحة العاملية ال توجد لغاية 
عليها  املوافقة  فعالة متت  اية عالجات  اليوم 
املستجد  كورونا  لفريوس  املنظمة  قبل  من 
الرسيرية.  االعراض  عىل  العالج  ويعتمد 
قيد  توجد عالجات  انه  اىل  املعلومات  وتشري 
املالحظة،  طريق  من  تجارب  عرب  االستقصاء 
املصابون  املرىض  لها  يخضع  رسيرية  واخرى 
الرشق  ملتالزمة  املسبب  كورونا  بفريوس 
ان  عن  معلومات  رست  التنفسية.  االوسط 
املنشآت الصحية يف رشق املتوسط غري مجهزة 
الستيعاب املصابني يف حال اجتاح وباء فريوس 
كورونا املستجد االقليم بشكل اوسع مام هو 
منظمة  توفرها  التي  املعلومات  تشري  راهنا. 
هو  الجائحة  تعريف  ان  اىل  العاملية  الصحة 
مسبب  جديد  لعامل  وانتشار  تفش  انها 
للمرض ينترش بسهولة من شخص اىل آخر عىل 
مستوى العامل. ال يزال هناك الكثري ال تعلمه 
املنظمة عن هذا الفريوس، وهي تحرص عىل 
رصد تطور عملية التفيش وتعمل من قرب مع 
االمدادات  رشاء  حاليا  يجري  االعضاء.  الدول 
االقليمي  املركز  يف  مسبقا  وتجهيزها  الصحية 
لالمدادات اللوجستية ملنظمة الصحة العاملية 
يف ديب بهدف توزيعها وفق االقتضاء، كام جرى 
تأمني التمويل الالزم الرسال العينات املختربية 
اىل ثالثة مختربات مرجعية عاملية الختبارها".

الرغم  "عىل  الشنقيطي:  الدكتورة  اضافت 
املستجد  الوباء  هذا  يلف  الذي  الغموض   من 
كوفيد - 19، اال انه توجد ثوابت اقرتها منظمة 
الصحة العاملية، ابرزها ان الفريوس اصله حيواين 
اللصيقة  املخالطة  عند  لالنسان  ينتقل  املصدر 
املصابة  الربية  الحيوانات  او  املزرعة  لحيوانات 
فضالت  مع  التعامل  عند  ينتقل  كام  بالفريوس. 
املصدر  ان  من  الرغم  وعىل  الحيوانات.  هذه 
ترجيحا  االكرث  الرئييس  املصدر  هو  الحيواين 
اجراء  يجب  املنظمة،  وبحسب  انه  اال  للتفيش، 
املزيد من االستقصاءات لتحديد املصدر الدقيق 
للفريوس وطريقة رسيانه. تنص ارشادات منظمة 

الصحة العاملية للبلدان واالفراد عىل احتامل 

ممثلة منظمة الصحة العاملية يف بريوت الدكتورة اميان الشنقيطي.

الفيروس تحتاج معالجة 
الى معدات تنفسية 

محدودة في بلدان العالم 
وليس فقط في لبنان
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او  الحيوانات  مخالطة  بسبب  املرض  انتشار 
شخص  من  انتقاله  او  امللوثة  االغذية  مالمسة 
للمنظمة،  املحدثة  املعلومات  وفق  آخر.  اىل 
يوجد عىل االقل شكل من اشكال انتقال املرض 
تعزز  مدى.  اي  اىل  يتضح  ال  لكن  البرش،  بني 

العاملني  بني  العدوى  حاالت  املعلومات  هذه 
يف مجال الرعاية الصحية وبني افراد االرسة، كام 
تتسق هذه املعلومات مع التجارب مع االمراض 
التنفسية االخرى، السيام مع الفريوسات املتفشية 

االخرى لفريوس كورونا".

الصحة  العام ملنظمة  املدير  "اوضح  اضافت: 
انه  غربيسوس،  ادهانوم  تيدروس  العاملية 
طالب دول العامل مبزيد من االجراءات اخريا، 
االصابات  لتفادي  املثىل  الطريقة  ان  وقال 
انتقال  سلسلة  كرس  هي  االرواح  وانقاذ 
من  والعزل.  الفحص  خالل  من  العدوى 
يسبب  قد  انه  الفريوس  هذا  حول  الثوابت 
قد  كذلك  االنفلونزا،  تشبه  خفيفة  اعراضا 
مرض  يظهر  قد  وبينام  وخيام.  مرضا  يسبب 
اكرث  مرض  اىل  يتطور  قد  البداية،  يف  خفيف 
يعانون  الذين  االشخاص  ان  ويبدو  وخامة، 
اكرث  هم  قامئة  مزمنة  مرضية  حاالت  من 
يبدو  كام  وخامة،  اشد  لالصابة مبرض  عرضة 
مبرض  لالصابة  استعدادا  اكرث  املسنني  ان 
ادارة  دعم  فريق  تشكيل  تم  اخريا،  وخيم. 
املستجد يف  املعني بفريوس كورونا  االحداث 
املكتب االقليمي للمنظمة يف القاهرة، بهدف 
القدرات  وتحديد  التقني  الدعم  تنسيق 
التقنية  االستفسارات  واستعراض  الوطنية 
عنها،  واالجابة  االعضاء  الدول  من  الواردة 
والقيام بالوظائف االخرى املهمة. كام يواصل 
املكتب االقليمي للمنظمة رصد الوضع الذي 
يشهد تطورات رسيعة للحد من خطر وفود 
والعمل  االقليم،  اىل  املستجد  كورونا  فريوس 
مع البلدان عن كثب لضامن تحديد الحاالت 

املحتملة وفحصها واالستجابة لها رسيعا".

رفعت منظمة الصحة العاملية يف 11 اذار الفائت مرتبة تفيش كوفيد - 19 من درجة وباء 
اىل درجة جائحة. واشار املتخصصون باالمراض الجرثومية املعدية اىل ان الوباء يؤدي اىل 
ظهور حاالت المراض معدية يف دولة او يف مجموعة دول صغرية متجاورة وينترش بطريقة 
رسيعة بني الناس. اما الجائحة، فهي ظهور حاالت المراض معدية يف اكرث دول العامل بارسه 
ويصعب السيطرة عليها، ما يهدد صحة الناس، ويتطلب اجراء تدابري طبية رسيعة وخطط 

عاجلة النقاذ الناس. يطلق املصطلحان عىل االمراض املعدية فحسب. 
من جهته، اوضح مدير منظمة الصحة العاملية الدكتور تيدروس ادناهوم غربيسوس يف حوار 
عىل موقع املنظمة، ان وصف جائحة ال يغري تقييم منظمة الصحة العاملية للتهديد الذي 
يشكله الفريوس. واعترب انه ال يغري ما تقوم به منظمة الصحة العاملية، وال يغري ما يجب 

عىل الدول فعله.
واقر رئيس منظمة الصحة العاملية بأن انتشار كوفيد - 19 هو اول جائحة تنجم عن فريوس 
التي تسبب امراضا ترتاوح من نزالت  تاجي، اي مجموعة كبرية ومتنوعة من الفريوسات 

الربد اىل امراض اكرث فتكا.
ودعا العامل اىل عدم الرتكيز عىل كلمة جائحة، بل الرتكيز بدال من ذلك عىل خمس كلامت او 

عبارات اخرى، هي: الوقاية والتأهب والصحة العامة والقيادة السياسية والناس.
واختبارهم  مواطنيها  فحص  اىل  البلدان  دعوتها  العاملية  الصحة  منظمة  جددت  كام 
ومعالجتهم وعزلهم وتعقبهم وحشدهم، لضامن ان تتمكن تلك الدول التي تعاين من عدد 

قليل من الحاالت، من منع االنتشار عىل نطاق اوسع يف جميع انحاء املجتمع.

ما الفارق بني الوباء والجائحة؟

الطريقة 
املثىل لتفادي 
االصابات 
وانقاذ 
االرواح هي 
الفحص 
والعزل.
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الملف

الدكتورة غنوة الدقدوقي حول كورونا:
مخاطر الفيروس، الوقاية منه وكيفّية هزمه

منذ ظهور فريوس كورونا املستجد يف الصني ثم وصوله اىل لبنان يف 21 شباط املايض، راجت االشاعات والوصايا واملعلومات 
غري الدقيقة، وهو ما يشكل خطرا عىل السالمة العامة يف لبنان، خصوصا مع استمرار تسجيل اصابات بني اللبنانيني، ما يحتم 

االعتامد عىل توضيحات الجهات الرسمية والدولية املعتمدة، باالضافة اىل اراء االختصاصيني  

عىل الرغم من مرور اكرث من شهرين عىل ظهور 
بداية  اشهر عىل  اربعة  ونحو  لبنان  يف  الفريوس 
العديد  الصينية، اال ان  ظهوره يف مدينة ووهان 
محل  يزال  ال  يجري  ما  حول  املعلومات  من 

تكهنات وتأويالت عند كثريين.  
االمراض  يف  االختصاصية  التقت  العام"  "االمن 
الدقدوقي،  غنوة  الدكتورة  واملعدية  الجرثومية 
كورونا  بفريوس  مرتبطة  مسائل  حول  وحاورتها 
صحة  ميس  وما  العلمي،  الجانب  من  ومخاطره 
الفريوس  عىل  القضاء  واحتامالت  اللبنانيني 

واملراحل التي وصل اليها.  
 

■ كيف تقّيمني اداء الحكومة اللبنانية حتى االن 
يف التعامل مع خطر كورونا؟

□ ال شك يف ان الحكومة اللبنانية تحاول جاهدة 
السيطرة عىل انتشار الوباء بخطوات قد تسارعت 
ملوضوع  كمراقبة  انني  علام  االخرية،  االونة  يف 
بطء  عىل  املالحظات  بعض  لدي  الوباء  انتشار 
تكون قد ساهمت يف  التي قد  االوىل  الخطوات 
االشارة  تجدر  الفريوس.  لهذا  املتسارع  االنتشار 
هنا اىل االرادة الشعبية الصلبة يف مواجهة الوباء، 
والتي تجلت يف وجود مئات املتطوعني من عامة 
الناس، اضافة اىل الجسم الطبي والتمرييض، شكل 

رافعة لخطة مواجهة انتشار الوباء.

■ تحدث وزير الصحة عن ان لبنان يف املرحلة 
الثالثة، وان وزارته تتهيأ للمرحلة الرابعة املحتملة 

التي هي مرحلة استنفار، ما تعليقك؟
□ مير الوباء عادة باربع مراحل: تتضمن املرحلة 
االوىل وجود حاالت وافدة ومتفرقة ومعزولة تتم 
وتحديد  الفريوس  دخول  ايقاف  عرب  معالجتها 
انتشار  يف  الثانية  املرحلة  تتمثل  االولية،  الحاالت 
وقف  عرب  معالجتها  وتجري  البالد  يف  الفريوس 
واملؤمترات  الندوات  ومنها  التجمعات  مظاهر 

واسعا  انتشارا  تسجل  الثالثة  املرحلة  واملدارس، 
ومتسارعا للفريوس وعالجها يتم من خالل السيطرة 
للفريوس  الرسيع  للتفيش  السلبية  االثار  عىل 
ملناطق  االجباري  الصحي  الحجر  اىل  والعبور 
الرابعة تتمثل  واسعة مع اغالق الحدود، املرحلة 
نعيش حتام  اليوم  نحن  التفيش.  انحسار هذا  يف 
مرحلة االستنفار بكل تفاصيلها. استنفار الطواقم 
الطبية والجهات االمنية واملجتمع املدين والبلديات.

فريوس  طبيعة  عموما  اللبنانيون  يفهم  ليك   ■
من  هل  يشكله،  الذي  املريض  والخطر  كورونا 
ودخوله  عمله  طريقة  طبيا  ترشحي  ان  املمكن 

الجسم واصابته؟
الفريوسات  من  واحدا  الكورونا  يعترب فريوس   □
باالنف  يبدأ  الذي  التنفيس  الجهاز  تصيب  التي 
مناسبا  مكانا  تعتربان  اللتني  بالرئتني  وينتهي 
لهذه الفصيلة من الفريوسات من حيث الرطوبة 
وتنمو  تتكاثر  بحيث  خالياهام  فتغزو  والحرارة، 
مسببة اعراضا رسيرية كارتفاع الحرارة الذي يعترب 
العارض االهم لالصابة بفريوس الكورونا، والسعال، 
وآالم  التنفس،  وضيق  والصداع،  العضالت،  وآالم 
الصدر. الجدير ذكره، ان هذا الفريوس لديه من 
عوامل القوة - مثل الغالف الخارجي وبروتينات 
ما   - للفريوس  الخارجية  املساحة  عىل  موزعة 
التنفيس.  الجهاز  خاليا  غزو  يف  مهمته  يسهل 
او  السعال  عند  الرذاذ  عرب  الفريوس  هذا  ينتقل 
عطس احد املصابني بالفريوس، ويدخل اىل جسم 
او  الفم  او  االنف  اي  املخاطيات،  عرب  االنسان 
العني، ويستطيع البقاء حيا عىل املسطحات من 
ساعات اىل ايام بحسب نوع املسطح. عند وصوله 
اىل الرئتني، يلتصق عىل خاليا الجهاز التنفيس عرب 
للامدة  يسمح  ما  الخارجية،  مساحته  بروتينات 
الجينية دخول الخاليا والقيام بعملية التكاثر التي 
تؤدي اىل احتقان خطري يف خاليا الجهاز التنفيس، 

الرئيسية  بوظائفه  القيام  عىل  القدرة  يفقده  ما 
وتأمني  الكربون  اوكسيد  ثاين  من  التخلص  اي 
االوكسجني لالنسجة، وبالتايل اىل ظهور التعقيدات 
الرسيرية مثل االحتقان الرئوي والتهابات الرئتني. 
ال بد من االشارة اىل ان الفريوس الذي دخل جسم 
ايضا  يصيب  قد  التنفيس،  الجهاز  عرب  االنسان 
البطن  يف  وآالما  االسهال  مسببا  الهضمي  الجهاز 
جسم  يف  الفريوس  بقاء  نتيجة  الكبد.  وتضخم 
االنسان، يستطيع الوصول عرب الدورة الدموية اىل 

اعضاء اخرى كالقلب والكىل والدماغ.

لبنان ويف  املسجلة يف  االصابات  ■ يف ظل عدد 
يصنف  هل  تحديدا،  القريب  الجغرايف  محيطنا 

لبنان يف مرحلة الخطر او مل ندخلها بعد؟
عدد  ازدياد  يف  يتمثل  اليوم  الداهم  الخطر   □
علميا،  اقتصاديا.  املنهك  بلدنا  يف  االصابات 
مجرد انتشار الوباء العام او ما يسمى الجائحة، 
يرسم خطا احمر يف املجال الصحي واالجتامعي 
واالقتصادي السيام اذا مل يلتزم الناس الحجر املنزيل 
االجباري ال االختياري، وذلك منعا النتشار اوسع 

للفريوس وبالتايل تهديد حياة املصابني به.

فريوس  عن  املستجد  كورونا  يختلف  مباذا   ■
كورونا االصيل الذي ظهر لسنوات خلت؟

العام  منذ  الكورونا  فريوسات  فصيلة  عرفت   □
1960 وهي فريوسات حيوانية املصدر. اشتهرت 
بقدرتها عىل االنتشار والتسبب بأوبئة مختلفة. يف 
العام 2003 تسببت الكورونا مبا يسمى متالزمة 
االلتهاب الرئوي الوخيم او السارس، وكان مصدره 
والصني  آسيا  يف  محصورا  ظل  لكنه  القوارض، 
العام  يف   .%9.6 ناهزت  وفيات  بنسبة  وتسبب 
2012 تسببت الكورونا مبا عرف مبتالزمة الرشق 
محصورة  وظلت  االبل،  مصدرها  وكان  االوسط 
العريب،  والخليج  السعودية  العربية  اململكة  يف 

وبلغت الوفيات الناتجة من تلك االصابات %34. 
وصوال اىل فريوس الكورونا املستجد وسمي كذلك 
نظرا اىل وجود هذه الساللة من فصيلة فريوسات 
وعرف  االنسان،  لدى  االوىل  للمرة  الكورونا 
بانتشاره الواسع يف انحاء العامل وتسببه بوفاة ما 

يقارب 3.4% من املصابني.

■ هل يعني ذلك ان االجسام الطبيعية يف امكانها 
التعامل معه ومقاومته؟

االنسان  جسم  اىل  الفريوس  دخول  حال  يف   □
تحدث املعركة االهم بني املناعة الذاتية للجسم 
قوية  املناعة  كانت  فاذا  املقتحم.  والفريوس 
ويف  عليه،  والقضاء  الفريوس  احتواء  تستطيع 
الفريوس  تستطيع  ضعيفة  املناعة  كانت  حال 
القيام بالعملية االلتهابية الالزمة التي قد تؤدي 
اىل التهابات رئوية خطرية ومعقدة. بناء عليه، ان 
يختلف من شخص  الفريوس  الجسم مع  تفاعل 

آلخر وفقا لقوة الجهاز املناعي.

■ يف هذه الحالة من هي الفئات بشكل محدد 
االكرب ضمن  عنايتنا  عىل  تحصل  ان  يجب  التي 

العائلة الواحدة او داخل مجتمعاتنا املختلفة؟
□ حتى االن اثبتت الدراسات التي اجريت حول 
ان االشخاص  بالكورونا املستجد،  حاالت االصابة 
هم  الفريوس  بتعقيدات  لالصابة  عرضة  االكرث 
من كبار السن، واملصابني بامراض القلب وارتفاع 

واملدخنني،  والرسطان،  والسكري  الدم  ضغط 
واملصابني بنقص املناعة.

من  للحد  املثىل  واالجراءات  الطرق  هي  ما   ■
مخاطر الفريوس داخل بيوتنا؟

□ يف واقعنا الحايل، التزام املنزل هو الخطوة االهم 
للحد من انتشار الفريوس بني الناس. لكن ال بد 

من التذكري بالخطوات االساسية للحامية:
• غسل اليدين بالصابون بشكل صحيح مع مراعاة 
استعامل املياه الدافئة والجارية، عىل ان ال تقل 

املدة عن 20 ثانية.
والعني  االنف  املخاطية يف  االغشية  • عدم ملس 

والفم اذا كانت االيدي متسخة.
• البقاء يف املنزل يف حال الشعور باملرض.

والسعال  العطس  لتغطية  املنديل  استعامل   •
تجنبا النتشار الرذاذ، واذا مل يتوافر املنديل علينا 

استعامل كوع اليد لتغطية العطس والسعال.
• مسح االسطح او املسطحات وتنظيفها بشكل 

دائم.
• اتباع عادات صحية تقوي الجهاز املناعي كالنوم 
الضغوط  من  واالبتعاد  الصحي  واالكل  الجيد 

النفسية.

■ ما هي االطعمة او املواد الغذائية التي ميكن ان 
تحمينا صحيا يف ظل هذا الوضع؟

□ الغذاء الصحي واملتوازن الذي يعمل عىل تقوية 

يف  املوجود   C الفيتامني  السيام  املناعي،  الجهاز 
الليمون والحامض والفليفلة الحمراء والبقدونس 

وامللفوف والربوكويل والكيوي. 

■ عندما تظهر حالة اصابة يف محيطنا القريب ما 
هو تسلسل الخطوات التي يجب ان نقوم بها من 
املنزل او مكان العمل او املدرسة، وصوال اىل تويل 

السلطات الصحية املسؤولية عن حالة املصابة؟
□ عندما تظهر حالة اصابة بالفريوس علينا التزام 
الحجر املنزيل ملدة ال تقل عن 14 يوما، الفرتة التي 
الحرارة  مراقبة  مع  الفريوس،  حضانة  فرتة  متثل 
الستكامل  وذلك  رسيرية،  اعراض  اية  وظهور 
الفحوص الرضورية لتشخيص العدوى. هنا ال بد من 
التذكري برضورات الحجر املنزيل املتمثلة باملكوث يف 
غرفة منفصلة، عدم مشاركة الحامم مع افراد املنزل، 

عدم مشاركة الصحون واالكواب مع افراد االرسة.

الجرثومية  االمراض  يف  اختصاصية  بصفتك   ■
واملعدية، كم ستطول املدة قبل احتواء الفريوس، 

لبنانيا وعامليا؟
□ من الصعب االجابة عن هذا السؤال، علام ان 
التزامنا  الفريوس تتوقف عىل  قدرتنا عىل احتواء 
ما  البعض  يتساءل  قد  املنزيل.  الحجر  اجراءات 
هي اهمية الحجر املنزيل؟ يف زمن الوباء ينقسم 
تتمثل  االوىل  اربع:  مجموعات  اىل  املجتمع 
باالشخاص  الثانية  املعروفني،  املصابني  باالشخاص 
املخالطني من العائلة واالصدقاء واملعروفني ايضا، 
الثالثة باالشخاص املخالطني غري املعروفني والذين 
يف  بهم  التقى  قد  املصاب  يكون  ان  املمكن  من 
الرابعة هم  مثال،  كالسوبرماركت  العامة  االماكن 
الذين يكونون موجودين ومحجورين يف منازلهم 
والذين مل يلتقوا ايا من املجموعات االنفة الذكر. 
ان اي احتكاك بني املجموعة الرابعة واملجموعة 
الثانية او الثالثة يعرض املجموعة الرابعة لالصابة. 
لذلك، فان االبقاء عىل الحجر املنزيل يوقف انتشار 

الفريوس بني الناس.

■ متى ميكننا ان نقول اننا انتهينا من خطر كورونا 
وكيف؟

انتقال  يتوقف  عندما  الكورونا  ينتهي خطر   □
هذا  ان  نتأكد  وعندما  الناس،  بني  الفريوس 
الفريوس مل يعمل عىل تغيري جيني معني يجعله 

اكرث فتكا مع الوقت.

االختصاصية يف االمراض الجرثومية واملعدية الدكتورة غنوة الدقدوقي.
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جورج شاهني

هكذا تتحّوط بعبدا وعني التينة والسرايا من الوباء
كيف تعيش املقار الرئاسية في زمن الكورونا؟ 

اجتاحت مخاطر وباء الكورونا املجتمع اللبناين والعامل اجمع، فعرب القارات متجاوزا برسعة انتشاره وانتقاله كل االمكانات 
االمراض  الئحة  اىل  لينضم  الشايف  العالج  توفري  انتظار  يف  منه،  والحد  ملواجهته  التي خصصت  واملادية  والوبائية  الطبية 

واالوبئة املوسمية والدامئة التي تجتاح العامل 

الملف

الفريوس، فرضت سبل  نظرا اىل خطورة هذا 
يألفه  مل  للعيش  استثنائيا  منطا  املواجهة 
كونية  قرية  تحول  الذي  والعامل  اللبنانيون 
عندما  نفسها،  وتحارص  ذاتها  عىل  مقفلة 
حركة  وتوقفت  الدول،  بني  الحدود  اغلقت 
الداخلية والخارجية  النقل  املطارات ووسائل 

بغية الحد من انتشاره.
يف انتظار ان تتكشف النتائج املبنية عىل اعالن 

لبنان، كام يف معظم دول  العامة يف  التعبئة 
حقق  الذي  الصيني  بالنموذج  تيمنا  العامل، 
مارسها،  التي  العزل  بوسائل  باهرة  انجازات 
عاش اللبنانيون اياما من الحظر املنزيل القايس 
االنسانية  الصالت  اشكال  كل  فيه  تعطلت 

ووجوهها حتى بني افراد العائلة الواحدة.
"االمن العام" القت الضوء عىل كيفية تعاطي 
املقار الرئاسية يف لبنان مع الوباء وتداعياته. 

العامد  الجمهورية  رئيس  من  كل  بدأ  كيف 
نبيه  النواب  مجلس  ورئيس  عون  ميشال 
دياب  حسن  الدكتور  الحكومة  ورئيس  بري 
الترصف وما بقي مسموحا وما بات محظورا؟ 
التقت املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور 
النواب  ملجلس  العام  واالمني  شقري،  انطوان 
الوزراء  ملجلس  العام  واالمني  ضاهر،  عدنان 
القايض محمود مكية، للحديث عن تجربتهم.

شقير:  التدابير االحترازية
استثنت رئيسي املجلس والحكومة

ضاهر: الغينا معظم لقاءات
الرئيس بري العامة والشعبية

الدكتور  الجمهورية  لرئاسة  العام  املدير  قال 
انطوان شقري: "منذ ان بدأ التداول باخبار وباء 
بارش قرص  الجديد،  العام  عامليا مطلع  الكورونا 
عنه  التقارير  املواجهة.  لسبل  االعداد  بعبدا 
جانب  اىل  اليها.  يقود  التي  املخاطر  سبقت 
الجمهورية  رئيس  عنه  عرّب  الذي  االهتامم 
ومتابعته للتقارير الديبلوماسية والدولية الطبية 
من  الرغم  وعىل  عنه،  تحدثت  التي  والوبائية 
االنشغال بالتشكيلة الحكومية الجديدة، شكلت 
الوباء  اخبار  لرتصد  بعبدا  قرص  يف  ازمة  خلية 
وحجم انتشاره يف العامل، وكل ما يتصل برتكيبته 
ومخاطره وطريقة انتقاله واملتوقع من انتشاره 
يف  منه  االوىل  االصابة  عن  اعلن  بعدما  عامليا. 
لبنان يف 20 شباط املايض، تغريت طريقة املواكبة، 
وشكلت لجنة وزارية ملتابعة االزمة متثلنا فيها، 
فيه  تشابكت  وقت  يف  جاءت  وانها  خصوصا 

ازمات نقدية واقتصادية وسياسية ووبائية".

ترصفت  كيف  بعبدا  قرص  اىل  العودة  يف   ■
املديرية العامة والدوائر املعنية؟

قال االمني العام ملجلس النواب عدنان ضاهر ان 
الوضع يف مباين مجلس النواب ومقر عني التينة 
ما  وهو  الرئاسية،  الدوائر  بقية  عن  "مختلف 
يلقي اعباء اضافية يف مواجهة وباء الكورونا. يف 
املكون  النجمة  ساحة  يف  النواب  مكاتب  مبنى 
تدور  القديم،  للمبنى  واملالصق  طبقات   8 من 
حركة ناشطة ويقدر زواره يوميا باكرث من 1500  
نائبا  االقل. فهو يضم مكاتب 127  شخص عىل 
ويواكب كل نائب منهم ثالثة مرافقني ان مل يكن 
ويزوره  االقل  عىل  موظفان  لديه  ويعمل  اكرث، 
يوميا ما يقارب  15  شخصا عىل االقل بسبب 

□ بالنظر اىل حجم الظروف التي فرضها انتشار 
الوباء يف لبنان وبلوغه بعض املناطق واملؤسسات 
اللبنانية، مل يعد هناك احد او مقر يف منأى عنه 
مبا يف ذلك قرص بعبدا. تخفيفا من حركة االختالط 
القرص، اصدرت سلسلة من  بني موظفي دوائر 
التي  الوقائية  التدابري  تحدد  االدارية  املذكرات 
مخاطر  من  وتخفف  العمل  منط  عىل  تحافظ 
تسلل الوباء اليها. اعيدت جدولة دوامات العمل 
مبا يضمن وجود ثلث عدد املوظفني ما بني 12 
و15 اذار الجاري من اجل تحقيق هذه النسبة 
من  التفصيلية  الرتتيبات  وبقيت  املداورة،  من 
مهمة رؤساء الدوائر مبا يؤمن استمرارية العمل 
تطبيق  عىل  حساب  انىشء  بعدما  وانتظامه. 
التأكيد عىل جميع املوظفني  الواتس اب، جرى 
عممتها  التي  الوقائية  التدابري  اتخاذ  والعاملني 
العاملية  الصحة  ومنظمة  العامة  الصحة  وزارة 
عرب وسائل االعالم من اجل كل ما يجنبهم انتقال 
السالم  فحظر  تفشيه،  ووقف  اليهم  الفريوس 
باليد، ومنع التقبيل اىل ما هنالك من السلوكيات 
فيه  عممت  وقت  يف  ذلك جرى  كل  املطلوبة. 

وجود مكاتب املراجعات والخدمات اىل جانبهم. 
لبنان  اىل  الوافدة  النيابية  الوفود  عن  عدا  هذا 
من املجالس الصديقة العربية والغربية والخرباء 
املتخصصة،  اللجان  اعامل  يف  يشاركون  الذين 
وتلك التي تشارك يف الربامج الترشيعية املشرتكة 
العربية والغربية.  املتفق عليها ما بني املجالس 
من  الكثري  اتخاذ  اىل  بنا  دفعت  الوقائع  هذه 
انتشار  عن  اعلن  بعدما  العادية،  غري  التدابري 
الوباء يف لبنان ومخاطر وجود اي تجمع شعبي 
من  اكرث  اىل  قادنا  ما  وهو  انتشاره  يف  يتسبب 
والزوار  املواطنني  عدد  بداية  قلصنا  تدبري. 

وقاعات  الصالونات  شاشات  عىل  التعليامت 
التعقيم  عبوات  ووضعت  القرص.  يف  االنتظار 
وعنارص  املوظفون  والتزم  املمرات  مختلف  يف 

الحرس الجمهوري الرتتيبات املحددة.

■ بعدما تطورت االصابات وزاد انتشار الوباء، ما 
هي االجراءات التي اتخذت؟

□ كان ال بد يف هذه املرحلة من زيادة التدابري 
االحرتازية، ال سيام يف مرحلة ما بعد اعالن التعبئة 
اخرى  تدابري  من  سبق  ما  اىل  واضيفت  العامة 
الجسم  حرارة  قياس  بورش  متشددة.  بطريقة 
وغسل االيدي وتعقيمها لكل زوار القرص، وشملت 
الجميع بعدما استثني منها رئيسا مجلس النواب 
نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب. توقف 
العمل بكل بطاقات التعريف الخاصة التي تسمح 
وسمح  الجمهورية،  رئيس  مكتب  اىل  بالدخول 
الرسمية  املواعيد  يحرضون  الذين  للمستشارين 
التواجد  االعالم  ومكتب  املراسم  فرع  وموظفي 
يف البهو الداخيل او صالون االنتظار وفقا للجدول 
الرسمي للمواعيد بالتنسيق مع شعبة املرافقني. 

دامئة  تعقيم  لعملية  الزوار  واخضع  الداخلني، 
لليدين، كام متنينا عىل النواب حرص مراجعاتهم 

اىل الحد االدىن". 

■ ما الذي تغري قبل اعالن التعبئة العامة وبعده، 
وكيف انعكس ذلك عىل عمل املجلس؟

□ قبل اعالن التعبئة العامة يف 15 اذار املايض، 
مع  بالتزامن  اليومية  التعقيم  عمليات  بدأنا 
ترتيبات وفرنا من خاللها املواد املعقمة للموظفني 
باالرشادات  مذكرات  اصدار  مع  تزامنا  والزوار، 

الوضع  ملواجهة  اعتامدها  الواجب  االدارية 

تم تقليص حضور املوظفني وفق برنامج املداورة 
من الثلث اىل الربع تخفيفا من مخاطر االختالط.

■ كيف يترصف رئيس الجمهورية مع زواره، وكيف 
يستقبل الضيف وهل اعيد النظر يف املواعيد؟

□ اتخذت سلسلة من التدابري االستثنائية، ابرزها 
تقليص املواعيد وعدد الزوار، ومن ميكنه االستعاضة 
باملوضوع هاتفيا. مل يعد رئيس  الزيارة يبت  عن 
الجمهورية يصافح زواره، فيكتفي بالسالم وتبادل 
التحية من بعيد. ابعدت كرسيه مرتين تقريبا عن 
ضيفه، ويخضع الربيد الخاص بالرئيس واملستندات 
ان  قبل  تعقيم متخصصة  لعملية  اوراقها  بجميع 

يالمس اي من اوراقها لقراءتها او التوقيع عليها. 

تعقد  الوزراء  مجلس  جلسات  بقيت  ملاذا   ■
كالعادة وملاذا مل تتحول الكرتونيا؟

جلسة  يف  الجديدة.  التدابري  بعض  اعتمدت   □
مجلس الوزراء التي عقدت يف 12 اذار املايض، 
الحكومة  رئيس  عىل  بالسالم  الرئيس  اكتفى 
اىل  رسالته  توجيه  اعقاب  يف  بعد  عن  والوزراء 
اللبنانيني يف بداية الجلسة، واستبعدت الدردشة 
يف  وبعدها.  الجلسة  قبيل  الرئيس  مع  العادية 
جلسة 19 اذار ابعدت كرايس الوزراء عن بعضها 
البعض مسافة مرت ونيف، فالطاولة التي كانت 
يحرضون  الذين  واملوظفني  وزيرا  لثالثني  تتسع 
الجلسة سمحت بتطبيق التدبري الجديد، وسمح 

للوزراء بارتداء الكاممات ملن يرغب يف ذلك.

القرص  موظفي  بني  اصابة  اي  سجلت  هل   ■
ولواء الحرس الجمهوري؟

القرص  اصابة ال يف  اي  لله مل تسجل  الحمد   □
االدارية  التدابري  الجمهوري.  الحرس  لواء  وال يف 
والبيئية والصحية املتخذة مشددة وفق املعايري 

الضامنة لعدم خرقنا.

املدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقري. 

فصلنا بني الرئيس عون 
والوزراء ومنعنا الدردشة 

العادية معه
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االمني العام ملجلس الوزراء القايض محمود مكية.االمني العام ملجلس النواب عدنان ضاهر.

غري الطبيعي الذي فرضه الوباء. وكام يف مبنى 
القديم  املجلس  مبنى  النواب، كذلك يف  مكاتب 
حيث مكتب رئيس املجلس ونائبه والقاعة العامة 
والندوات،  النيابية  باللجان  املخصصة  والقاعات 
مرتين  تحديد  وطلبنا  التعقيم  اعامل  استمرت 
بني كل نائب واخر يف اثناء اجتامعاتهم التقليدية 
والرديفة يف املرحلة التي فرضت علينا مستجدات 
االنتشار ومخاطره غري املرصودة بسهولة، اىل الغاء 
اجتامعات اللجان النيابية العادية واملشرتكة بعد 
9 اذار املايض منعا لالختالط وتوفريا لالجواء التي 
انتقال الفريوس بني املجتمعني. بقي القرار  متنع 
اعالن  حني  اىل  تقريبا  اسبوع  كل  للتمديد  قابال 
نهاية  اجتامعاتها حتى  العامة، فجمدت  التعبئة 

الفرتة املحددة.

مستوى  عىل  اتخذت  التي  التدابري  هي  ما   ■
املوظفني االداريني؟

□ التزمنا املعايري املطلوبة وقلصنا عدد املوظفني 
املطلوب حضورهم اىل مكاتبهم اىل الثلث، وفق 
الروتيني  العمل  جداول مناوبة تسمح باستمرار 
السامح  دون  من  املطلوب  االدىن  بالحد  اليومي 
اتصال  عىل  نحن  ثغرة.   او  خطأ  اي  بحصول 
واملؤسسات  الوزارات  مختلف  مع  ويومي  دائم 
العامة ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وال 
املراسالت  مع  التعاطي  طريقة  تتبدل  ان  ميكن 
الداخلية والخارجية  يف ان واحد. هذا عدا عن 
وخدمات  الصيانة  امور  املكلفني  حضور  رضورة 

املعلوماتية واملكننة.

■ بالنسبة اىل عني التينة ما الذي تغري؟
اكرث  كانت  وان  الوقائية  االجراءات  تتبدل  مل   □
نشاطه  وحجم  املجلس  رئيس  لوجود  تشددا 
من  الكثري  الغاء  الظروف  علينا  فرضت  اليومي. 

الغيت  الترشيعية.  للمهامت  الرديفة  النشاطات 
اصحاب  الستقبال  املفتوحة  املسائية  املواعيد 
يوميا  تحصل  كانت  والتي  واالعالميني  الحاجة 
تقريبا ما بني السادسة والثامنة مساء. وقد الغي 
بعد االسبوع االول من اذار املايض لقاء االربعاء 
باللقاءات  اما  عنه  واستعيض  االسبوعي،  النيايب 
االفرادية او عرب الهاتف حيث ال حاجة اىل عقد 

اي لقاء.

■ ما الذي تغري يف مواعيد الرئيس بري وما الذي 
تغري يف نشاطه وعالقته بزواره؟

الرئيس  توقف  اساسية.  تعديالت  طرأت   □
يكتفي  وبات  نهائيا  زواره  مصافحة  عن  بري 
تقلص  بعد.  من  التحيات  وتبادل  باملشالحة 
طارىء  غري  هو  ما  كل  والغي  املواعيد  عدد 
ورضوري. القرص ال يحتوي سوى عىل صالون 
العائيل.  الجناح  باستثناء  لالستقبال  واحد 
االجتامعات  طاولة  عىل  الكرايس  ابعدت 
الكربى عن بعضها البعض اكرث من مرت تقريبا. 
اعتاد  فقد  االسبوعي،  الربيد  اىل  بالنسبة  اما 
الرئيس ان يوقعه كل يوم اربعاء ومل يتغري يشء 

يف مثل هذه االمور.

■ حتى تاريخه هل سجلت اي اصابات يف رشطة 
املجلس وموظفيه؟ 

□ حتى اآلن مل تسجل اي اصابة يف صفوف رشطة 
اشكال  لكل  يخضعون  وهم  وموظفيه،  املجلس 
املراقبة. اذا شعر احدهم بالتعب مثال يرتك عمله 
حني  اىل  املنزيل  الحظر  مزاولة  رضورة  مع  فورا، 

زوال هذه الغاممة عن لبنان.

الرئيس بري الغى لقاء 
الشعبية  االربعاء واللقاءات 

املسائية 

رفضنا دخول احد 
املستشارين الى ان تراجعت 

نسبة حرارته

مكية: واجهتنا صعوبات في اقناع
رئيس الحكومة بتغيير عاداته

القايض  الوزراء  ملجلس  العام  االمني  روى 
محمود مكية عندما يتحدث عن التدابري التي 
انه  الكورونا،  وباء  انتشار  مواجهة  يف  اتخذت 
الوباء  فيها  انترش  التي  االوىل  اللحظة  "منذ 

ترصفت االمانة العامة يف رئاسة مجلس الوزراء 
الناجمة  املخاطر  بحجم  قياسا  مسؤولية  بكل 
عن امكان دخوله اىل مختلف املؤسسات ومنها 
الرسايا بالتأكيد. فهي التي  شهدت والدة اوىل 

ومراقبة  الوباء  هذا  متابعة  املكلفة  اللجان 
بالتعاون  تتخذ  ان  يجب  التي  االجراءات 
العاملية  الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة  مع 
كل  فجمعت  واملحلية،  الدولية  واملؤسسات 

الصالحة  التدابري  لقراءة  املتوافرة  الطاقات 
البلد  مستوى  عىل  ترجمت  والتي  للمواجهة 
وليس عىل مستوى الرسايا فحسب. نحن واكبنا 
املراحل اىل ان اشتدت فيها املخاطر،  مختلف 
التوجيهية  املذكرات  من  سلسلة  فاصدرت 
اىل  وتضم  باملسؤولني،  تعج  فهي  لحاميتها. 
الحكومة،  لرئاسة  التابعة  الدوائر  كل  جانب 
مقر رئيس الحكومة وسكنه العائيل الدائم منذ 

ان توىل مسؤولياته".

من  طبقت  التي  الربامج  وضع  ميكن  اين   ■
العامة  االمانة  وكيف ترصفت  الدولية  املعايري 

ميدانيا؟
□ مل نوفر اي اجراء رضوري يجب اتخاذه، وكنا 
التدابري  تنفيذ  يف  الحدود  اخر  اىل  متشددين 
للحد  الرسايا  داخل  اتباعها  الواجب  الوقائية 
رضورات  عىل  والتأسيس  الوباء  انتشار  من 
السالمة العامة، والحفاظ عىل صحة املوظفني 
طريقة  تناولت  االجراءات  هذه  واملراجعني. 
االستقبال عند املداخل تحاشيا للتواصل املبارش 
مع املوظفني وعنارص الحرس الحكومي لتسلم 
الطرود  من  نوع  اي  او  ملفات  او  اوراق  اي 
باليد، فخصص لهذا الغرض صندوق يودع فيه 
الربيد الوارد ويحفظ لليوم التايل قبل املبارشة 
الصندوق  هذا  تعقيم  يتم  ان  عىل  بتوزيعه 
بشكل دوري ومنتظم. كذلك نقوم بالتحقق من 
الحرم،  زائر قبل دخوله  او  حرارة كل موظف 
ومننع دخول اي شخص تفوق حرارة جسمه 38 
درجة. وهو ما حصل يوما مع احد مستشاري 
الرئيس، فغادر فورا قبل ان يعود اىل مكتبه يف 
اليوم التايل. كام منعت التجمعات واالكتظاظ 
والزائرين  املوظفني  من  وطلب  املداخل،  عند 
الدخول بشكل منفرد اىل مكان التفتيش وعند 
رسية  قيادة  كلفت  وقد  املصاعد.  استعامل 
استعامل  من  الحد  تراعي  آلية  وضع  الحرس 
االت Scanners املتعلقة بتفتيش الحقائب يف 
االمور التي ميكن ان يستعاض عنها بالتفتيش 
بني  الرضورية  غري  التجمعات  منعت  النظري. 
مع   الرسايا،  مكاتب  يف  والعاملني  املوظفني 
تحايش اقفال ابواب الطبقات ومداخل االبنية 
مقابض  استعامل  من  للتخفيف  واالقسام 
االبواب واالبقاء عليها مفتوحة. واوقف العمل 
بآلة ضبط الدوام كام طلب باستخدام املنديل 

اليد،  كوع  او  املصعد  ازرار  الستعامل  الورقي 
يف  والعطس  السعال  آداب  التزام  اىل   اضافة 
االماكن املشرتكة. عىل مستوى املوظفني، بدأنا 
يف  التجمعات  ومنعنا  بينهم  املناوبة  جدول 
استخدام  حظرنا  كام  قاطع،  بشكل  املكاتب 
االكواب والفناجني الزجاجية واالستعاضة عنها 

بفناجني واكواب من الكرتون والبالستيك.

■ هل تقلصت اعامل اللجان الوزارية وكيف 
جرى تنظيمها؟

غري  واللقاءات  االجتامعات  علقت   □
ملنع  منها  الرضوري  عىل  وابقينا  الرضورية، 
باالجتامعات  فقط  وسمحنا  القاعات  اكتظاظ 
التي تراعي تعليامت الوقاية من حيث املسافة 
بني الحارضين يف القاعة. عىل املستوى الصحي، 
حالتهم  متابعة  كافة  املوظفني  من  طلب 
عند  فورا  االدارة  واعالم  كثب  عن  الصحية 
او ضيق  او سعال  اعراض حرارة  بأي  الشعور 
يف التنفس او االم يف الحنجرة. طلبنا ايضا غسل 
اليدين باملاء والصابون بشكل متكرر ومنتظم 

واستعامل املعقامت.

■ كيف ترصف رئيس الحكومة وهل بدل من 
عاداته يف زمن الكورونا، وما الذي تغري؟

اقناع  يف  املصاعب  بعض  وجدنا  للحقيقة   □
املطلوبة.  التدابري  كل  باتخاذ  الحكومة  رئيس 
السابقة  عاداته  ببعض  االحتفاظ  حاول  فهو 
قبل ان يغري منها، عىل االقل بالنسبة اىل كيفية 
اظهرنا  بعدما  وزواره  املسؤولني  مع  تعاطيه 
مصافحة  عن  فتوقف  االرصار.  من  الكثري 
وحرصناهم  الزوار  عدد  قلصنا  بعدما  ضيوفه 
مبا هو ملزم ورضوي. اكتفى باشارات الرتحيب 
ضيف  واي  موقعه  بني  الفاصلة  واملسافة 
باستقبال  الحقا  واقتنع  ديبلومايس،  او  محيل 
بعض  يف  الواقية.  الكاممات  يلبسون  وزراء 
املسافة  التزمنا  عقدت،  التي  االجتامعات 
دياب  الرئيس  ارتدى  املقاعد.  بني  املطلوبة 
الكاممة يف جولته عىل غرف العمليات السيام 
العامة  التعبئة  تنفيذ  تراقب  كانت  التي  تلك 
واالزمة  الكورونا  ملف  تابعت  التي  وتلك 
مسؤولني  حضور  يف  والنقدية،  االقتصادية 

لبنانيني واجانب.

بني  مرضية  حاالت  اكتشاف  تم  هل  اخريا   ■
موظفي الرسايا وعاملها؟

تردد  اصابة.  اي  تسجل  مل  لله  الحمد   □
العامل  احد  زوجة  اصابة  عن  الحديث 
الجنسية  من  الرسايا  حديقة  يف  االجانب 
البنغالية، والحقيقة ان االصابة كانت عرضية 
املوضوع  فانتهى  بالوباء  اصابتها  تثبت  ومل 

عند هذا الحد.
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راغدة صافي 

كأنه لم يكن ينقصنا إالّ هذا الوباء
كورونا أو مصدر الخوف من املجهول!

"اذا رأيت الناس تكرث الكالم املضحك وقت الكوارث فاعلم ان الفقر قد اقبع عليهم، وهم قوم بهم غفلة واستعباد ومهانة، 
كمن يساق اىل املوت وهو مخمور". من يقرأ كلامت ابن خلدون يجد فيها توصيفا دقيقا اليامنا التي حول فيها الناس 

اوجاعهم اىل مادة للضحك ونسج النكات هربا من خوف يقض مضاجعهم

بني الخوف واطالق النكات، يتأرجح اللبنانيون 
او  الكورونا، مرتوكني للقدر رمبا  عىل وقع وباء 
احسن  ويف  هناك،  من  وموقف  هنا  من  لخرب 

الهلع  حالة  الفردية.  املبادرات  لبعض  االحوال 
التي يعيشونها قلام شهدوا مثلها حتى  يف عز  
املرة  هذه  الخوف  من  االفراط  فهل  الحرب. 

يبدو مربرا؟ ما مرده؟ اي تأثري لغياب الحضور 
الفعيل للدولة يف بدايات االزمة وللكم الهائل من 
املعلومات التي تداولتها وسائل االعالم ومواقع 
التواصل االجتامعي من دون التدقيق يف صحتها؟ 
تشري منظمة اليونيسف اىل انه عىل الرغم من 
الجهود الحثيثة املبذولة يف مختلف بلدان العامل 
واجراءات  وقائع  عىل  مبنية  معلومات  لنرش 
لحامية فعالة عىل نطاق واسع، فان املعلومات 
يف  واالرتباك  الخوف  تزرع  تزال  ال  املضللة 
املجتمعات، وتحد من استجابة املواطنني الخطط 

الوطنية للسيطرة عىل انتشار الفريوس.
يف لبنان، منذ ترسب املعلومات عن تسجيل اول 
حالة اصابة بالكورونا، سيطر الهلع عىل اللبنانيني. 
ثم ما لبث ان تفاقم مع تفيش الفريوس بشكل 
رسيع وتكاثر اعداد املصابني به يوميا. رد وزير 
الصحة حمد حسن كل ذلك حينها "اىل حصول 
حاالت  ان  تبني  بحيث  محسوب،  غري  تطور 
مصابة بفريوس كورونا ترسبت من بلدان مل تكن 
مرحلة  من  فخرجنا  موبوءة،  انها  عىل  مصنفة 

احتواء الفريوس اىل مرحلة االنتشار".

الملف
Raghida.ss@gmail.com

الدكتورة مي السبع.

االستهزاء يف وقت االزمات يبقى امرا ايجابيا رشط عدم تحوله اىل تطبيع لها.

السبع: التنكيت سالح 
الصامتني في الثقافة االنسانية

نحن موجوعون 
جدا لكننا نلجأ الى 

التنكيت للخروج من 
القائم الوضع 

يف  االجتامع  علم  يف  الدكتورة  تؤكد 
الخوف  ان  السبع  مي  اللبنانية  الجامعة 
الذي عاشه اللبنانيون هو "شعور طبيعي 
مامثلة.  حاالت  يف  رضوري  بل  ال  جدا 
اجل  من  يصارع  تكوينه  ومنذ  فاالنسان 
الكائنات  كسائر  وهو  البقاء،  غريزة 
للمحافظة  يلزم  ما  بكل  للقيام  مستعد 
انتشار  جراء  من  نراه  الذي  الهلع  عليها. 

ثيابه  وينفض  يقف  ما  لكنه رسعان  االرض 
ويقول مبتسام انه ال يشعر بأي امل، يف حني 
ان امله كبري وكبري جدا. نحن موجوعون جدا 
وخوفنا كبري، وهذا ليس عيبا عىل االطالق، 
محاولة  يف  التنكيت  اىل  احيانا  نلجأ  لكننا 
التلهي  او  القائم  الوضع  من  للخروج  منا 
ال  ايجابية  ميزة  وهذه  محددة.  لفرتة  عنه 
يف  فاالستهزاء  املجتمعات.  كل  بها  تتمتع 
وقت االزمات يبقى امرا ايجابيا رشط عدم 
اعطائها  دون  يحول  لها  تطبيع  اىل  تحوله 

الطبيعي. حجمها 

فريوس كورونا امر طبيعي جدا، ورد فعل 
متوقع، يف حني ان غيابه او عدم حدوثه 
هو االمر غري الطبيعي. عىل الرغم من ان 
وجود هذا الشعور امر غري مستحب، اال 
انه هو الذي يحرك الناس ويشكل الدافع 
الوقائية  التدابري  التخاذ  لهم  الرئييس 
ملحوظ  غياب  ظل  يف  خاصة  الالزمة، 

الحكومية". لالجراءات 

■ اىل اي مدى ساهم غياب االجراءات يف 
رفع وترية الخوف والقلق لدى املواطنني؟

القلق  تثري  عام  بشكل  املجهول  فكرة   □
والخوف، وهذا الخوف قد يكون مبالغا فيه 
منه  اساسيا  جزءا  ان  اال  االحيان.  بعض  يف 
االجراءات  اتخاذ  يف  الدولة  تأخر  اىل  مرده 
لديهم  ولد  ما  مواطنيها،  لحامية  الالزمة 
مصريهم  ملواجهة  مرتوكون  بأنهم  شعورا 

املجهول  من  الخوف  ايضا  ورمبا  مبفردهم، 
وغياب  الفريوس  هذا  يلف  يزال  ال  الذي 
الكبري  والنقص  حوله،  الحاسمة  املعلومات 
مواجهته   حول  الدقيقة  املعلومات  يف 
كل  منه.  الوقاية  وكيفية  انتقاله  وطرق 
عامل  تفاقم  يف  ساهمت  العنارص  هذه 
الخوف لديهم واّخرت انخراطهم يف مرحلة 
مامثلة.  ظروف  ملواجهة  املطلوبة  الوعي 
وقد بلغت شدة الخوف لدى البعض درجة 
اوجه حياتهم  التي طاولت مختلف  الفوبيا 
فعال  لقاح  او  دواء  اي  غياب  يف  اليومية. 
او اجراءات حازمة، لجأ غالبية اللبنانيني اىل 
االغراق يف الحديث عن االجراءات الوقائية 
وقد  اتباعها،  يجب  التي  االحتياطات  وعن 
املواطنني  جنوح  خالل  من  جليا  ذلك  بدا 
التنظيف  مواد  استعامل  يف  االفراط  اىل 
واملعقامت، ظنا منهم انها ستقيهم من هذا  

الوباء. 

التي  النكات  اطالق  ظاهرة  عن  ماذا   ■
رافقت حالة الخوف؟

الثقافة  يف  الصامتني  سالح  هو  التنكيت   □
التعبري  وسائل  من  وسيلة  هو  االنسانية. 
رفض  او  انتقاد  اىل  تهدف  االجتامعي 
يف  يساعد  اليها  واللجوء  معينة،  مامرسات 
ويشكل  الفرد  لدى  الخوف  من  التخفيف 
متنفسا للضغط الذي يتعرض له يف ظل وابل 
االزمات السياسية واملعيشية والصحية التي 
يعاين منها. هذا يشبه الولد الذي يقع عىل 

كرم: حجم املشكلة يجعلنا
عاجزين عن تحمل غيرها

واالستاذ  ادراك  لجمعية  التنفيذي  املدير  رد 
املؤسس لقسم علم الطب النفيس االكلينييك 
الجامعي  جاورجيوس  القديس  مستشفى  يف 
وجامعة البلمند الدكتور اييل كرم الهلع الذي 
املتداولة  "املعلومات  اىل  اليوم  العامل  يعيشه 
والتي تدعو جميعها اىل الخوف يف ظل  غياب 
الوضع  ان  اىل  واشار  مطمئنة".  اشارات  اية 
يتفاقم يف لبنان بسبب عدم اقدام املسؤولني 

عىل اتخاذ  اجراءات صارمة يف بداية االزمة، 
وهروبهم من تحمل املسؤولية  للحؤول دون 
من  يتضمنه  مبا  املجهول،  الفريوس.  تفيش 
تأثريات عىل صحة االنسان، قد يدفع املرء اىل  
شعور من اثنني، اما الخوف املطلق والتعاطي 
نهاية  انها  اي مشكلة صحية طارئة عىل  مع 
موجودة  مشكلة  مجرد  اعتبارها  او  العامل، 
يف  املطاف.  نهاية  يف  لها  حل  ايجاد  سيتم 

كل  عرب  تردنا  التي  االخبار  ان  اليوم،  حالتنا 
االجتامعي،  التواصل  ووسائل  االعالم  وسائل 
تصف يف غالبيتها املطلقة ما يحصل بالكارثة 
الصحية واالنسانية. هذا التوصيف اىل جانب 
االنسان  عىل  ينعكس  يوميا  املرء  يختربه  ما 
الخائف بطبعه، بطريقة تجعله يبحث عن اي 
خطر قد يكون موجودا من اي جهة اىت وان 

بطريقة ال ارادية. عندما يكون كل اقطاب 
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تؤكد كل الدراسات عىل رضورة التقليل من التوتر قدر االمكان، 
فيصبح  الجسم،  يف  املناعة  يضعف  الشديد  التوتر  ان  بحيث 
التوتر  ادارة  باالمراض. هنا تكمن اهمية  الشخص عرضة لالصابة 
مثل  املامرسات،  بعض  خالل  من  االمكان  قدر  منه  والتخفيف 
والتأمل  الرياضية  التامرين  ومامرسة  املوسيقى  اىل  االستامع 
من  بد  ال  التوتر،  اعراض  تفاقمت  حال  يف  الطبيعة.  يف  والسري 

النفسيني. االختصاصيني  استشارة 

االزمات  ان  اىل  ريفيو"  بيزنس  "هافرد  مجلة  اشارت 
ايجابية  انه يبقى لديها جوانب  "مهام كانت مأسوية اال 
البرش من غفالتهم وتولد مناذج عمل  كثرية. فهي توقظ 
مامرسة  يف  استمروا  لو  اليها  لينتقلوا  كانوا  ما  جديدة 
الوباء  هذا  يصبح  عندما  لكن  املعتاد.  بالروتني  حياتهم 
ستظهر  ام  طبيعتها  اىل  الحياة  ستعود  هل  املايض،  من 

طبيعة جديدة لها؟".

جوانب ايجابيةبني التوتر واملناعة

الدكتور اييل كرم.

علينا ايجاد وسائل 
واللجوء  للتسلية 
الى الطبيعة قدر 

املستطاع

ينذرون  االعالم  وسائل  فيهم  مبا  املجتمع 
لحامية  االنسان معهم  يتفاعل هذا  بالخطر، 
نفسه. من هنا ال ميكن القول ان هناك مبالغة 
يف رد الفعل الن كل املعلومات املتوافرة تشري 
اىل ان الخطر هائل. فالخوف من هذا الوباء 
كبري، خاصة وان غالبية املعلومات املتعلقة به 

ال تزال تقبع يف خانة املجهول".
 

عىل  الجديد  التوتر  هذا  سيؤثر  كيف   ■
نفسية املواطن املنهكة اساسا؟

ايجابيا عىل االطالق.  □ تأثري ذلك لن يكون 
عن  عاجزا  سيجعله  املشكلة  هذه  حجم 
معها  التعامل  او  مشاكل  من  غريها  تحمل 
بطريقة عقالنية خالية من الخوف. يجب ان 
نعي ان ما منر به يف هذه املرحلة سيؤثر عىل 
قدرة االنسان يف التعاطي مع اي مشكلة قد 
من  القريب  املستقبل  يف  او  اليوم،  تواجهه 

خالل تقليص قدرته عىل التفكري املنطقي.

■ كيف ميكن التخفيف من هذا الضغط؟
اىل  واللجوء  للتسلية  وسائل  ايجاد  علينا   □
امام  التسمر  وعدم  املستطاع،  قدر  الطبيعة 
نعيش  ان  اي  اليوم.  طوال  التلفزة  شاشات 
عزلة منطقية وان ندع عقلنا يأخذ فرصة من 
التفكري والبحث عن نوافذ تجعله يخرج من 
االحتياطات  اي من  قوقعته مع عدم اهامل 

الواجب اتخاذها بالتأكيد.

مبا  تأثرا  االكرث  العمرية  الفئات  هي  ما   ■
يجري؟

و50 سنة فهي التي تعيش فرتة خوف كبرية 
يف كل العامل من جراء ما يحصل. 

الدولة  ان  لو  بالخوف  لنشعر  كنا  هل   ■
اتخذت اجراءات رادعة منذ بداية االزمة؟

كنا  الننا  اقل،  بدرجات  لكن  بالتأكيد،   □
سنشعر باالمان لرؤية الدولة متسك بزمام 
سنخاف  كنا  حينها  االزمة.  وتدير  االمور 
الوقت  يف  لكن  شك،  ادىن  بال  املرض  من 
ان  ادراكنا  اىل  مطمئنني  سنكون  نفسه 
بواجباتها  تقوم  وهي  موجودة  الدولة 

لحاميتنا.

□ من املتعارف عليه ان كبار السن بشكل 
عام يعيشون دامئا يف ظل خوف من املوت 
 18 بني  العمرية  الفئات  اما  االمراض.  ومن 
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غاصب مختار

وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية ووزير البيئة الدكتور دميانوس قطار.

الحكومة تصارح 
املرحلة  اللبنانيني بصعوبات 

واملقبلة الحالية 

مستجدات قد تفرض تغييرًا في عمل الحكومة 
قطار: ورشة كبيرة إلصدار مراسيم إصالحية

شهران مرا عىل نيل الحكومة الثقة، وهي تكمل مهلة املئة يوم يف 21 ايار. املهلة االوىل التي حددها البيان الوزاري لتنفيذ 
خططها االصالحية من ضمن برنامج يتضمن ايضا مهلة سنة ومهلة ثالث سنوات ملشاريع وخطط اخرى. اين وصل مسار 

الحكومة خالل هذين الشهرين وما املتوقع خالل الفرتة املقبلة؟

ابرز ما يتضمنه برنامج حكومة الرئيس حسان 
واالقتصادي  املايل  االصالح  معالجة  دياب 
والكهرباء والنفايات الصلبة واالصالح القضايئ، 
من ضمن ورشة االصالح االداري، اىل مشاريع 
الفقر  ومكافحة  االجتامعية  والشؤون  التنمية 
ذلك  مع  الوزاري.  البيان  يف  ورد  مام  وسواها 
وبارش  وبرامجه  تحضري خططه  وزير  كل  بدأ 

تنفيذ ما ميكن تنفيذه منها.
لكن مثة ظروفا مستجدة طرأت خالل الشهر 
تفرض  قد  الحكومة،  عمل  انطالق  من  االول 
تغيريا ولو جزئيا يف تنفيذ اولوياتها، منها انتشار 
مرض كورونا يف العامل، وتباطؤ النمو االقتصادي 
عىل  اثر  ما  النفط،  سعر  وانخفاض  العاملي، 
حصول  امكان  عىل  وبالتايل  العاملي  االقتصاد 
لبنان عىل دعم دويل. اال ان هذه الظروف مل 

متنع العمل عىل اولويات ميكن تحقيقها. 
االدارية  التنمية  لشؤون  الدولة  وزير  ميسك 
مبلفات  قطار  دميانوس  الدكتور  البيئة  وزير 
ولصيقة  حثيثة  متابعة  مع  بالتوازي  الوزارتني 
رئيس  اىل جانب  واالقتصادية  املالية  بامللفات 
الحكومة حسان دياب ووزراء املال واالقتصاد 
عىل  املنكبني  والخرباء،  واالشغال،  والطاقة 
متابعة امللف املايل والنقدي. يف هذا اللقاء مع 
تم  ما  عىل  قطار  الوزير  ييضء  العام"  "االمن 
تحضريه وانجازه رغم ان الحكومة تعمل منذ 

شهرين فقط.

■ وضعت الحكومة برنامج اصالحات واسعا. 
وماذا  انجازه  تم  الذي  وما  مساره  اصبح  اين 

تبقى امامها؟
□ لهذه الحكومة ركيزتان: االوىل القدرة عىل 
وهو  موضوعي،  بشكل  اللبنانيني  مصارحة 
تضم  ال  انها  خاصة  اسايس،  موضوع  رأينا  يف 
هذه  كانت  فاذا  النواب.  مجلس  يف  اعضاء 

يؤدي  املصارحة  عمق  فان  صعبة،  املهمة 
وتحديدها،  الوقائع  توصيف  امرين،  اىل 
ومصارحة الناس عىل حقيقة صعوبة املرحلة 
نقوم  نحن  االمل.  فقدان  دون  من  املقبلة 
الركيزة  موقعه.  من  كل  بتحفظ،  االمر  بهذا 
االقتصاد  اىل  النظرة  يف  التحول  بداية  الثانية 
اللبناين وبناء هذا االقتصاد الحر- ونشدد عىل 
عبارة االقتصاد الحر- عىل ركائز اكرث انتاجية. 
وهذه هي املحطة الثانية التي تقتيض اعادة 
الهيكلة لركائز هذ االقتصاد وتشجيع عوامل 
اقتصادية واستثامرية وانتاجية. اي اننا نحتاج 
وتشجيع  الهيكلة  اعادة  معا،  الخطوتني  اىل 
االستثامر. وألن الواقع االستثامري يف االقتصاد 
او  اقتصاد حر  يكون هناك  لن  اسايس،  الحر 
واال  االستثامري،  العامل  دون  من  حر  غري 

يصبح اقتصادا انفاقيا.

■ عىل ماذا يشتمل التغيري؟
□ احدى الركائز التي استندنا اليها تقوم عىل 
هذا  يف  االستدامة  عىل  للبنانيني  قدرة  ال  ان 
النوع من االستدانة. اذ لن نستطيع ان نكمل 
من  جزء  وهو  دقيق،  موضوع  هذا  بذلك. 
املصارحة التي نقوم بها مع الشعب اللبناين. 
اما منط االصالحات وحجمها واولويتها، فهذا 
يجب  ماذا  يعرف  الكل  الناس.  ينتظره  ما 
موضوعية  هي  املشكلة  لكن  به.  نقوم  ان 
وملفهومها.  لها  املجتمع  وتقبل  االصالحات 
ما، ونظرة  التحديث يف مكان  يعني  االصالح 
ان  صحيح  آخر.  مكان  يف  مختلفة  اخرى 
بأن  يقبلون  لكن هل  الناس  مطلب  االصالح 
فاذا  العامة.  االستفادة  اىل  االصالح  يتوجه 
يصبح  الشخصية  االستفادة  عىل  االصالح  اثر 
عىل  الحكومة  تنكب  لذلك  له.  رفض  هناك 

موضوعية االصالح واولويته.

محليا  املستجدة  التطورات  اثرت  هل   ■
خارجيا عىل برنامج الحكومة؟

يكن  مل  صعبة.  ظروف  استجدت  طبعا،   □
الحاد  االقتصادي  الهبوط  هذا  احد  يتوقع 
عىل املستوى العاملي يف هذه الفرتة القصرية، 
والرتاجع الكبري يف سعر النفط املؤثر عىل اكرث 
كورونا  وباء  انتشار  اليهام  يضاف  موقع.  من 
عامليا، ما ادى اىل تزايد املشكالت االقتصادية 
التفاعل  اوصال  يقطع  النه  املالية،  واالعباء 
االجتامعي بني الدول والقارات. هذه االمور مل 
بينام نحن منهمكون  تكن متوقعة، وحصلت 
بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة. هذه املعطيات 
الحكومي.  العمل  آليات  عىل  تؤثر  املستجدة 
بسبب هذه الظروف نحن ندرس تعليق املهل 
التي حددتها الحكومة لنفسها او متديدها، يف 
حال بقينا عىل هذا النمط من دوام املوظفني 
التي  االستثنائية  الظروف  بسبب  االدارات  يف 
حصلت. لكن الوترية التي تعمل بها الحكومة مل 
تتأثر، بل بقيت وترية نشيطة واللجان الوزارية 
كانت تعمل ليل نهار، ومجلس الوزراء ينعقد 
عند  ارادة  وجود  يؤكد  مبا  االسبوع،  يف  مرتني 
امللفات  انجازات يف  تكون هناك  بأن  الجميع 

التي نعطيها االولوية.

االولوية  هي  ما  املستجدة،  الظروف  رغم   ■
التي عملتم عليها؟

صرب  ضيق  اىل  يؤدي  الحلول  غياب  تراكم   □
عىل  زاد  نتيجة.  يريدون  النهم  املواطنني 
حصلت  التي  املصاعب  الحلول،  غياب  تراكم 
يف قطاع املصارف ونقص السيولة واالشكاالت 
والنمو  االسترياد  مستوى  عىل  حصلت  التي 
 2019 عام  حصلت  كلها  وهي  االقتصادي، 
لكننا نتلقى نتائجها هذا العام، وهي نتائج لن 
السيولة،  نتوقع مثال زيادة  تكون مريحة. فال 

مقابلة

ولن تكون هناك مبادرات رسيعة خالل االشهر 
بوجود  لتحفيزاالستثامرات  املقبلة  القليلة 
الظروف الثالثة املستجدة )الهبوط االقتصادي 
العاملي وتراجع اسعار النفط ومرض كورونا(. 
بل سرتتكز املبادرات عىل قدرة تفاعل الحكومة 
التي  الناس مع بعض االجراءات الرسيعة  مع 

نعمل عليها والتي ستظهر نتائجها قريبا.

■ كيف ستطبق الحكومة برامجها، مبراسيم او 
قرارات او مشاريع قوانني تحال عىل الربملان او 

قرارات وزارية؟
تطبيقية  مراسيم  عىل  كبري  شغل  هناك   □
بعض  اىل  تحتاج  وهي  الصادرة،  للقوانني 
الوقت، ألن الخطوات القانونية ميكن ترسيعها 
لكن ال ميكن الترسع بها. لذا من الرضوري ان 
تكون مدروسة بدقة. مثة مراسيم ستصدر عن 
مجلس الوزراء وهناك ورشة عمل كبرية قامئة 
الصدارها، ومشاريع قوانني ستحال عىل مجلس 

النواب وسيصبح اقرارها مرتبطا باملجلس.

■ هل من خطوات رسيعة عىل صعيد ورشة 
االصالح املايل واالداري؟

□ االنجازات الصغرية ال تظهر فورا، وال ننىس 
ان امامنا ثالثة تحديات ال بد من التعامل معها:

• تراجع االيرادات.

• صعوبة خفض االنفاق بشكل مبارش ورسيع، 
اجراء  تتخذ  خاصة  رشكة  ليست  فالحكومة 
النفقات  تقليص  ميكن  فال  وتنفذه،  فوريا 

الحكومية برسعة.
• الرتاجع االقتصادي العام الذي بدأ عام 2019 

ومل يتوقف يف النصف االول من عام 2020. 
كل  عىل  تنعكس  الثالثة  التحديات  هذه 
ميكن  التي  االجراءات  كل  وعىل  الوزارات 
التفكري فيها او تحقيقها. كل وزارة او ادارة يف 
حاجة اىل متويل لتفعيل عملها، من هنا يطرح 
والنقاش  العجز؟  هذا  متويل  كيفية  السؤال: 

يدور حول كيفية متويل العجز.

كيف  االدارية،  التنمية  وزارة  خص  ما  يف   ■
تسري االمور؟

□ هناك ثالثة خطوط: 

باسرتاتيجيا  عالقة  له  ما  بكل  يتعلق  اول   •
الوصول  قانون حق  وتطبيق  الفساد  مكافحة 
قدمنا  اسايس.  موضوع  وهذا  املعلومات،  اىل 
خطة لتنفيذ القانون، علام ان جزءا منها يحتاج 
اىل مرسوم تطبيقي واحد. اسرتاتيجيا مكافحة 
الفساد شبه مكتملة وتحتاج اىل مرحلة اخرية 
وتحال عىل مجلس الوزراء، كام تشكل االطار 
اضافة  الفساد.  مكافحة  آليات  لتطبيق  العام 
اىل اسرتاتيجيا عامة تقع ضمنها الهيئة الوطنية 

ملكافحة الفساد.
وقد  الرقمية،  الحكومة  مفهوم  هو  ثان   •
الوزارة  يف  وطنية  اسرتاتيجيا  لها  وضعت 
توجه  ومثة  الحكومة،  رئاسة  مع  عليها  نعمل 
اىل تطبيق هذه االسرتاتيجيا وتفعيلها ليقرتب 
لبنان اكرث فاكرث من العامل الرقمي يف املوضوع 
الحكومي. ال نخفي انها تأخرت كثريا مع انها 
بدأت مع تويل الوزيرة عناية عزالدين للوزارة 
فريق  مع  شدياق  مي  الوزيرة  واستكملتها 
عملها. العمل هو تراكمي، ولو كانت الحكومة 
ازمة  يف  الناس  اضطر  ملا  موجودة  الرقمية 
كهذه )الكورونا( اىل انجاز اعاملهم شخصيا يف 
الوزارات. املهم ان يصل املرشوع اىل خواتيمه 

مع بداية التنفيذ خالل ثالثة اشهر.
• ثالث هو الوظيفة العامة لجهة آليات التعيني 
والتوظيف  البرشية  املوارد  مفهوم  وتطوير 

الوظيفي.
وهو  الصلبة،  النفايات  ادارة  ذلك  اىل  تضاف 
بتمويل  البيئة  وزارة  مع  مشرتك  مرشوع 
انني  وصودف  انجازه.  عىل  نعمل  اورويب 
وزير للحقيبتني لذا ميكن بذلك تسهيل العمل 

وترسيعه.

■ هذا يقودنا اىل الحديث عن ملفات وزارة 
هي  وما  الوزارة  خطة  يف  الجديد  ما  البيئة. 
النفايات  ملف  السيام  واولوياتها  عناوينها 

الصلبة؟ 
الخطط  دامئا عىل  يعيش  لبنان  ان  االشكال   □
هو  هذا  مستدامة.  خطة  عىل  وليس  الطارئة 
النفايات، والنفايات  الحاصل يف خطة  االشكال 
هي امللموسة اكرث من غريها عند املواطن النه 
البيئية  املشكلة  ليست  لكنها  يوميا،  يعانيها 
الوحيدة.هناك حاجات كبرية جدا، مثل موضوع 

البيئة  وزارة  ان  مع  الطبيعية  املحميات 

jornalist.70@gmail.com
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يف  االن  نحن  محمية.   15 اقامة  يف  نجحت 
صدد اقامة ثالث محميات جديدة وافقت عليها 
مشكلة  ايضا  هناك  املشرتكة.  النيابية  اللجان 
تلوث املياه والهواء واالماكن الرطبة وتلوث نهر 
 2016 عام  لجأوا  عندما  ويالالسف،  الليطاين. 
للنفايات  اىل خطة طوارىء  الوزراء  يف مجلس 
املطامر  فاقيمت  باجراءات،  الخطة  تكتمل  مل 
وجبل  بريوت  يف  العقود  وانجزت  البحرية 
يف  النفايات  كمية  نصف  يضامن  وهام  لبنان 
لبنان، وحصلت يف املناطق مبادرات محدودة. 
عىل   9 املادة  يف   2018/80 رقم  القانون  ينص 
ال  البلديات  لكن  النفايات،  معالجة  مركزية  ال 
امكانات مالية لديها ليك تطبق القانون فكيف 
املركزية  التدابري  اىل  لجأت  لذلك  تترصف؟ 
مبعنى  مشاريعها.  عىل  اموالها  رصف  وفضلت 
واضحة  مالية  احكام  عىل  ينص  مل  القانون  ان 

ورصيحة ملفهوم اسرتداد الكلفة. 

■ ما هي البدائل املتاحة االن؟
كميات  تخفيف  عىل  ينصب  املجهود   □
املصدر  من  الفرز  وتشجيع  الصلبة  النفايات 
خجولة  املبادرات  فبقيت  موجود،  غري  وهذا 
ومحدودة. علام ان ال حسم ملوضوع املعالجة 
صغري  بلدنا  االقل.  الطمر  عىل  تقوم  التي 
ال  ما  اىل  الطمر  تحمل  يستطيع  وال  املساحة 
نهاية. يجب اللجوء اىل معالجة فعلية تخفف 
من الطمر، لذلك نحن نتكلم االن عن الرؤية 
املتكاملة ال الخطة فقط. وقد سبق ان طرحت 
معالجة  مرشوع  مثل   2010 العام  من  حلول 
يحصل.  مل  وهذا  الطاقة،  واسرتداد  النفايات 
خطة  اىل  طارئة  خطة  من  ننتقل  نحن  لذلك 
تسلمنا  حاسمة.  معالجة  دون  من  اخرى 
من  مرتاكمة  واملشكلة  شهرين  منذ  الوزارة 
التخفيف  عىل  حاليا  نركز  ونحن  سنوات، 
املصدر،  من  الفرز  وعىل  النفايات  كمية  من 
وصوال  املعالجة  طرق  النهاء  الوطني  والحوار 
اىل املعالجة االقل طمرا برشوط بيئية سليمة 
املعالجة  اجتامعيا. هذه هي  مقبولة  وبكلفة 

الفعلية.

■ اي خيارات ستعتمدون غري الطمر؟
□ هناك انواع عدة من املعالجة تقوم عىل 
تكنولوجيات جديدة، بحيث انه بعد املعالجة 

االوىل )الفرز من املصدر والفرز امليكانييك(، 
تبدأ آليات املعالجة الجديدة، وهذه حولها 
خالفات او وجهات نظر مختلفة السيام بني 
اخوض  زلت  ما  والدولة.  البيئيني  الناشطني 
النقاشات بني من يعترب ان النفايات الصلبة 
هي مرشوع مايل، وبني من يعترب انها يجب 
يدور  النقاش  بيئيا.  اجتامعيا  حال  تكون  ان 
حول كيفية تحويل معالجة النفايات الصلبة 
اىل خدمة للمجتمع. لذا هناك افكار لتعديل 

القانون رقم 2018/80.

العمل  بيئية اخرى يجري  ■ هل من ملفات 
عليها؟

كل  لتأهيل  مرشوع  لدينا  طبعا،   □
االماكن التي حصل فيها استخراج للموارد 
الطبيعية )الكسارات واملرامل(، والتي من 
املفروض ان تكون عىل مسؤولية اصحاب 
زهيدة  املوضوعة  املبالغ  لكن  الكسارات. 
متفق  هو  مام  اكرث  يكون  واالستخراج 
لالستحصال  املوازنة  يف  قرار  هناك  عليه. 
ايرادات من هذه الكسارات عام تم  عىل 
ملف  عىل  عمل  مثة  سابقا.  استخراجه 
الحكومة  يف  اقر  الذي  الهواء  نوعية 
السابقة، وعمل عىل دراسة فورية لرؤوس 
القمم والجبال من اجل عدم نهشها، وهو 

موضوع اسايس.

نعمل عىل دراسة فورية لرؤوس القمم والجبال من اجل عدم نهشها.

قانون معالجة النفايات الصلبة يفتقد اآلليات التنفيذية الواضحة.
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نحّض اطراف المنطقة على الحلول السلمية
سفير قطر: نحو تفعيل أعمال اللجنة العليا املشتركة 

وسط حالة االختناق الداخلية والخارجية التي يعيشها لبنان وخصوصا اقتصاديا، تبدو دولة قطر الرئة العربية والخليجية 
التي قد يتنفس منها هذا البلد يف املدى القريب. مع تراكم االزمات واخرها فريوس كوفيد - 19 ، مل ترتاجع االرادة القطرية 

يف التصميم عىل تقديم الدعم للبنان

قفز فريوس كوفيد - 19 اىل واجهة الحوادث 
الدولية، وفرض ذاته جزءا من اي حوار حتى 
عىل املستوى الديبلومايس نظرا اىل تداعياته 
تصنيفه  بعد  قاطبة  العامل  دول  يف  العميقة 
ليست  العاملية.  الصحة  منظمة  من  جائحة 
دولة قطر يف منأى عن هذا الفريوس، لكنها 
امر  صارمة  تدابري  عرب  ضبطه  يف  نجحت 
ثاين،  آل  حمد  بن  متيم  الشيخ  امريها  بها 
والتباعد  الحركة  تقليص  بني  جمعت  وهي 
ملساعدات  تدابري  اتخاذ  وبني  االجتامعي 

مالية واعفاءات للمواطنني القطريني.
حسن  محمد  لبنان  يف  قطر  سفري  يقدم 
بالده  ادوار  عن  رسيعة  ملحة  الجابر  جابر 
التفاصيل  من  بالكثري  محتفظا  املتعددة 
القطرية  الديبلوماسية  عادة  عىل  الحيوية، 
التأين والحرص عىل ان تحصل  التي تعتمد 
معاينته  متت  ما  وهو  فعالة.  نتائج  عىل 
 ،2017 عام  حصارها  اثر  ملموس  بشكل 
حيث حافظت قطر عىل قدراتها وصمدت 
السليم واالعتامد  االقتصادي  التخطيط  عرب 
عىل االكتفاء الذايت، بحسب السفري الجابر.
اىل  لبنان  يف  الهادفة  سياستها  قطر  تواصل 
مع  كافة،  املستويات  عىل  العالقات  تعزيز 
تركيز يف املرحلة املقبلة عىل تفعيل اعامل 
بتوجيه  البلدين  بني  املشرتكة  العليا  اللجنة 

مبارش من امري البالد. 

دولة  اتخذتها  التي  االجراءات  هي  ما   ■
قطر يف مواجهة فريوس كوفيد - 19؟

االوىل  االيام  منذ  قطر  دولة  سارعت   □
اتخاذ  اىل  املستجد  كورونا  فريوس  لتفيش 
البالد،  يف  تفشيه  من  للحد  عدة  اجراءات 
وقد وجه حرضة صاحب السمو الشيخ متيم 
املفدى خالل  البالد  امري  ثاين  ال  بن حمد 

الدارة  العليا  اللجنة  اجتامع  سموه  ترؤس 
التطورات واالجراءات  االزمات ملتابعة كل 
كورونا  فريوس  انتشار  ملكافحة  االحرتازية 
املستجد او كوفيد - 19 بالرشوع يف حزمة 
ايقاف  ابرزها:  واالجراءات،  القرارات  من 
بدءا  الدوحة  اىل  القادمة  الرحالت  جميع 
الفائت  اذار   18 يف  االربعاء  مساء  من 
واستثنيت  للتجديد،  قابلة  يوما   14 وملدة 
ورحالت  الجوي  الشحن  رحالت  ذلك  من 
من  اي  استقبال  اىل  باالضافة  الرتانزيت، 
اي  من  القادمني  القطريني  املواطنني 
ذلك  تحديد  دون  من  العامل  يف  وجهة 
الحجر  تطبيق  يتم  ان  عىل  زمنية  بفرتة 
تقرر  كذلك  يوما.   14 ملدة  عليهم  الصحي 
العامة،  املواصالت  وسائل  جميع  ايقاف 
والحافالت،  املرتو  خدمات  ذلك  ويشمل 
من  بالعمل  التالية  للفئات  السامح  وتم 
والنساء  الـ55،  سن  فوق  املوظفون  بعد: 
من  يعانون  الذين  واالشخاص  الحوامل، 
امراض مزمنة مثل السكري وامراض القلب 
مببارشة  الرشوع  تم  والضغط.  والكىل 
الحكومية  املدارس  يف  الطلبة  جميع 
الدراسة من بعد. كذلك جرى اتخاذ حزمة 
االقتصادي  بالقطاع  املتعلقة  القرارات  من 
صاحب  حرضة  توجيه  ابرزها  واملايل، 
مالية  محفزات  وتقديم  بدعم  السمو 
قطري  ريال  مليار   75 مببلغ  واقتصادية 
املركزي  املرصف  قيام  الخاص،  للقطاع 
البنوك عىل  املناسبة لتشجيع  االلية  بوضع 
القطاع  والتزامات  القروض  اقساط  تأجيل 
اشهر  ستة  ملدة  سامح  فرتة  مع  الخاص 
االقساط  بتأجيل  للتنمية  قطر  بنك  توجيه 
اشهر، وتوجيه  املقرتضني ملدة ستة  لجميع 
استثامراتها  لزيادة  الحكومية  الصناديق 

ريال  مليارات   10 مببلغ  البورصة  يف 
الغذائية  السلع  اعفاء  تم  كذلك  قطري. 
ستة  ملدة  الجمركية  الرسوم  من  والطبية 
رسوم  من  التالية  القطاعات  واعفاء  اشهر 
قطاع  اشهر:  ستة  ملدة  واملاء  الكهرباء 
قطاع  التجزئة،  قطاع  والسياحة،  الضيافة 
املجمعات  واملتوسطة،  الصغرية  الصناعات 
التجارية مقابل تقديم خدمات واعفاءات 
للمستاجرين واملناطق اللوجستية واالعفاء 
اللوجستية  للمناطق  االيجارات  من 
ستة  ملدة  واملتوسطة  الصغرية  والصناعات 

اشهر.

يف   19  - بكوفيد  االصابات  تركزت  اين   ■
قطر؟

بفريوس  االصابة  حاالت  اىل  بالنسبة   □
عنها،  االعالن  تم  والتي  املستجد  كورونا 
العاملة  من  منهم  العظمى  الغالبية  فان 
ان  علام  الصحي،  للحجر  يخضعون  الذين 
جميع الحاالت املصابة تتمتع بصحة جيدة 
وال تظهر عليها اية اعراض مرضية باستثناء 
اعراض  عليها  تظهر  التي  الحاالت  بعض 
الطبية  الرعاية  جميعهم  ويتلقى  طفيفة، 
لبيانات  وفقا  الصحي،  العزل  يف  الكاملة 
االشارة  تجدر  قطر.  دولة  يف  الصحة  وزارة 
خالل  من  الدعم  تقدم  قطر  دولة  ان  اىل 
صندوق قطر للتنمية اىل الدول التي تشهد 
هذا  يف  ارسلت  وقد  للفريوس،  كبري  تفيش 
الصني  اىل  طبية  مساعدات  حزمة  االطار 
وايران، ويجري البحث يف امكان دعم دول 
اخرى من اجل مواجهة هذا الوباء العاملي. 

لبنان  يف  تجربتك  لنا  تقّيم  ان  لك  هل   ■
منذ قرابة سنة ونيف؟

اذ  لبنان،  يف  يل  االوىل  املرة  ليست  هي   □
سنة   13 نحو  منذ  السفارة  يف  قنصال  كنت 
وغادرته بعدما تم تعييني سفريا يف الخارج. 
شهدت عىل مراحل عدة من تطور العالقات 
وتوقيع  ولبنان  قطر  بني  االخوية  الثنائية 
االتفاقيات يف مختلف املجاالت. وقد دعمت 
عدة  حكومية  مشاريع  يف  لبنان  قطر  دولة 
ومن خالل وكاالت االمم املتحدة العاملة يف 
لبنان، كام تم تعزيز التبادل السياحي بفضل 
قرار الغاء تأشريات الدخول للبنانيني الراغبني 
اتفاقيات  هنالك  حاليا،  قطر.  اىل  السفر  يف 
وتبادل  الجانبني  بني  الدراسة  قيد  عدة 
يف  لبنانيني  ملسؤولني  ومشاركات  للزيارات 

مؤمترات تنظمها الدوحة خالل هذا العام. 

سياسية  ازمة  اعتى  لبنان  يواجه   ■
 ،1943 عام  استقالله  نيله  منذ  واقتصادية 

وقد كانت دولة قطر قد اسهمت يف تسوية 
سياسية عرفت باتفاق الدوحة عام 2008، 
تلعبه  قد  اقتصاديا  والسيام  دور  من  فهل 

قطر يف هذه املرحلة؟
التي  السياسية  التسوية  عىل  شهدت   □
قامئا  كنت  اذ  الدوحة،  باتفاق  عرفت 
انذاك. تقف  لبنان  السفارة يف  باالعامل يف 
اليوم مثلام  اللبنانيني  دولة قطر اىل جانب 
فعلت يف السابق وسوف تقف اىل جانبهم 
الوالد  االمري  سمو  ان  اذ  املستقبل،  يف 
حمد  بن  متيم  الشيخ  السمو  وصاحب 
محبة  يكنون  قطر،  دولة  وشعب  ثاين  آل 
صادقة ومميزة لالشقاء اللبنانيني وللبنان. 

■ ماذا اثر تشكيل الحكومة الجديدة عىل 
العالقات والتعاون بني البلدين؟

ثابتة  تنتهج سياسة  □ ظلت دولة قطر 

سفري قطر يف لبنان محمد حسن جابر الجابر.

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

قطر ارسلت مساعدات 
طبية الى الصني وايران 

الحتواء كوفيد - 19

قطر ضبطت فيروس 
كوفيد - 19 عبر تدابير 

صارمة
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يف التعامل مع الجمهورية اللبنانية عىل 
مر  عىل  تشكلت  التي  الحكومات  اختالف 
السنوات، بغض النظر عن توجهات القوى 
السياسية التي تشارك يف هذه الحكومات. 
سياستها  قطر  دولة  ستواصل  بالتأكيد 
الهادفة اىل تعزيز العالقات وتنمية التعاون 
يحقق  مبا  املجاالت،  مختلف  يف  لبنان  مع 

الشقيقني. البلدين والشعبني  تطلعات 

حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  زرتم   ■
هل  الفتا،  االمر  وكان  مرة،  من  اكرث  دياب 
من مشاريع قطرية معينة قيد االعداد مع 

لبنان؟
بعد  دياب  حسان  الرئيس  بزيارة  قمنا   □
املجلس  من  الثقة  الحكومة  نالت  ان 
متمنني  مبنصبه،  التهنئة  له  وقدمنا  النيايب 
الدقيقة  املرحلة  يف  مهامه  يف  التوفيق  له 
التحديات  ظل  ويف  لبنان  فيها  مير  التي 
الصعيد  عىل  الحكومة  تواجهها  التي 
قطر  دولة  دعم  واكدنا  واملايل.  االقتصادي 
للبنان، حكومة وشعبا كام رحبنا بكل جهد 
العالقات  تعزز  ان  شأنها  من  خطوة  وكل 

االخوية بني البلدين. 

اللبنانية  العليا  اللجنة  تفعيل  عن  ماذا   ■
القطرية؟

حرضة  توجيهات  اىل  االشارة  من  بد  ال   □
آل  حمد  بن  متيم  الشيخ  السمو  صاحب 
بتفعيل  الله  املفدى حفظه  البالد  امري  ثاين 
دولة  بني  املشرتكة  العليا  اللجنة  اعامل 
تشمل  والتي  اللبنانية،  والجمهورية  قطر 
مجاالت  يف  واتفاقيات  عدة  مشاريع 
والقضاء  والسياحة  العايل  والتعليم  الصحة 
العالقات  تفعيل  يشمل  كام  والرياضة. 
تبادل للزيارات الرسمية والبحث يف امكان 
توطيد اوارص التعاون عىل كل املستويات، 
ملا فيه خري الشعبني الشقيقني ومصلحتهام. 
الله  شاء  ان  تشهد  سوف  املقبلة  املرحلة 
االتفاقيات  وتوقيع  اللجنة  العامل  تنشيطا 

التي كانت قيد البحث بني الجانبني. 

■ ما هي ابرز محطات العالقة اللبنانية 

االقتصادية،  التجارية  التبادالت  القطرية، 
املشرتكة؟ املجالس 

مع  وطيدة  بعالقات  قطر  دولة  ترتبط   □
هنالك  شك،  بال  اللبنانية.  الجمهورية 
بني  العالقات  تاريخ  يف  بارزة   محطات 
ال  املثال  سبيل  عىل  منها  نذكر  البلدين، 
اعامر  اعادة  يف  قطر  دولة  اسهام  الحرص: 
العام  يف  االرسائييل  العدوان  بعد  لبنان 
القطرية يف  الواجب  2006، مشاركة قوات 
دولة  نجاح  لبنان،  جنوب  يف  السالم  حفظ 
تاريخي  اتفاق  انجاز  يف   2008 يف  قطر 

اللبنانيني. للمصالحة بني االفرقاء 

يف  وخصوصا  معينة  مشاريع  من  هل   ■
مجال الطاقة والنفط؟ 

الدولة  وزير  زار  الفائت،  العام  يف   □

محادثات  واجرى  لبنان  الطاقة  لشؤون 
من  الهدف  كان  اللبنانيني.  املسؤولني  مع 
التعاون يف مجال  الزيارة البحث يف شؤون 
الطاقة والنفط، نظرا اىل خربة دولة قطر يف 

هذا املجال وريادتها. 

االقتصادي  الحصار  قطر  واجهت  كيف   ■
الذي تعاين منه منذ 2017؟

مواجهة  لدولة قطر يف  املشهود  النجاح   □
بفضل  تحقق  املفروض  الجائر  الحصار 
انتهجته  الذي  والحازم  الهادئ  النهج 
القيادة الحكيمة يف ادارة االزمة، والسياسة 
العامل  عىل  االنفتاح  عىل  القامئة  الخارجية 
السليم  االقتصادي  والتخطيط  بارسه، 
وسياسات   2030 قطر  رؤية  اىل  استنادا 
من  الذايت  واالكتفاء  الذات  عىل  االعتامد 

بعض السلع التي انتهجتها الدولة يف وقت 
الحق، وقد باتت دولة قطر االن اقوى من 

اي وقت مىض.

■ زار سمو االمري متيم طهران بعد اغتيال 
القدس،  فيلق  قائد  سليامين  قاسم  الجرنال 

ما كان هدف الزيارة؟
السمو  صاحب  حرضة  زيارة  تناولت   □
البالد  امري  ثاين  ال  حمد  بن  متيم  الشيخ 
بعد  طهران  االيرانية  العاصمة  اىل  املفدى 
الثنائية  العالقات  سليامين  قاسم  اغتيال 
وآخر تطورات االحداث يف املنطقة والقضايا 
املشرتك.  االهتامم  ذات  والدولية  االقليمية 
الداعي  قطر  دولة  موقف  تابعتم  لعلكم 
التصعيد،  وقف  اىل  االحداث  بداية  منذ 
وحضها  االزمة،  فتيل  نزع  اىل  وسعيها 

جميع االطراف عىل ضبط النفس والتأكيد 
لحل  السلمية  الطرق  انتهاج  رضورة  عىل 
اىل  الدويل  املجتمع  ودعوتها  الخالفات 
املنطقة  امن  لضامن  مبسؤولياته  االضطالع 

واستقرارها.

االزمة  تسوية  اىل  قطر  دعت  لطاملا   ■
يحفظ  الذي  البناء  الحوار  عرب  الخليجية 
سيادة الدول. وقد حملت القمة الخليجية 
اجواء  الرياض  يف  عقدت  التي  الـ40 
الحديث عن حل االزمة،  تصالحية جددت 

لكن مل يظهر يشء عمليا بعد، ملاذا؟
منذ  تدعو  قطر  دولة  ظلت  بالفعل   □
 2017 حزيران  يف  عليها  الحصار  اعالن 
القائم عىل:  اىل حل الخالفات عرب الحوار 
املشرتكة،  واملصالح  املتبادل،  االحرتام 

وعدم االمالء يف السياسة الخارجية، وعدم 
تزال  وال  الداخلية،  الشؤون  يف  التدخل 
وفق  للحوار  استعداد  عىل  قطر  دولة 

االسس االربعة.

وكيف   2022 العامل  كأس  عن  ماذا   ■
تتحرض له قطر؟

كأس  تنظيمها  خالل  من  قطر  دولة   □
وتبني  القدم  بكرة  تحتفي   2022 العامل 
جسور التفاهم بني الثقافات وتعمل عىل 
قطر  يف  البطولة  استضافة  الفرص.  خلق 
تعني بالنسبة اىل الدولة االرتقاء يف تنفيذ 
هذه املهمة للوصول اىل مستقبل مستدام 
اسيا  وقارة  واملنطقة  لقطر  دائم  وارث 
احتفاء  البطولة  ستشكل  اجمع.  والعامل 
االنساين عىل  االنجاز  باسمى معاين  فريدا 
العامل.  وحول  قطر  ويف  املالعب،  ارضيات 
من  الناس  تقارب  عىل  شاهدا  ستكون 
عرب  بينهم  يربط  وجرسا  االرجاء  مختلف 
مهرجان كرة القدم يف بيئة امنة للجميع. 
للمرة  العامل  كأس  استضافة  ان  ال شك يف 
العامل  ستمنح  العريب  الوطن  يف  االوىل 
وتقاليدنا  عاداتنا  الستكشاف  فرصة 
ان  يف  نرغب  نحن  العريقة.  العربية 
يتعرف الجميع عىل املخزون الثقايف الرثي 
واملعامل  الساحرة  الطبيعية  واملشاهد 
بالنسبة  اما  قطر.  بها  تنعم  التي  الفريدة 
امليدانية،  والتجهيزات  املنشآت  اىل 
رائدون  معامريون  مهندسون  قام  فقد 
املالعب  ببناء  العامل  انحاء  مختلف  من 
دولة  تاريخ  الضخمة وهي مستوحاة من 
االجيال  لخدمة  ومصممة  وثقافتها،  قطر 
العديدة املقبلة. سيتم تجهيز كل املالعب 
املخصصة  واملناطق  التدريب  ومرافق 
بالطاقة  للتربيد  بتكنولوجيا  للمشجعني 
صديقة  جميعها  وستكون  الشمسية، 
هذه  مناخ  يف  التحكم  امكان  مع  للبيئة 
فك  سيتم  البطولة،  انتهاء  بعد  املالعب. 
ليتم  مالعب   9 من  مقعد  الف   170
منحها اىل دول اخرى كمساعدة من قطر 
الخاصة  الرياضية  التحتية  البنية  لتحسني 

بتلك الدول. 

ستشهد املرحلة املقبلة توقيعا التفاقيات كانت قيد البحث بني قطر ولبنان. 

االقتصادي  التخطيط 
السليم واالعتماد على 

االكتفاء الذاتي سر نجاح 
قطر في مواجهة الحصار 

منذ عام 2017

سياستنا  سنواصل 
الهادفة الى تعزيز العالقات 

مع لبنان
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سفير فلسطني: ليس فينا أو منا 
 َمن يفّرط بذرة من تراب الوطن

كلام خرجت ازمة اىل الضوء عىل صعيد الوطن العريب ومنطقة الرشق االوسط، ال يطول االنتظار حتى يتبني ان الهدف هو 
القضية املركزية فلسطني. منذ العام 1948 وتهجري الشعب الفلسطيني من ارضه عىل ايدي العصابات الصهيونية ال يزال 

مستمرا. لكن هذا الشعب يسري عىل درب جلجلته، مبهرا العامل من صالبته وتحمله وعدم تفريطه بقضيته 

القضية  لتصفية  املستمرة  املحاوالت  فشل  بعد 
الفلسطينية، تقدم طرح ما يسمى بصفقة القرن 
الذي اعلن عنه يف احتفال احادي حرضه الرئيس 
العدو  وزراء  ورئيس  ترامب  دونالد  االمرييك 
االرسائييل بنيامني نتنياهو. وتضمنت هذه الصفقة 
انهاء اي قدرة لقيام الدولة الفلسطينية املستقلة 
وعاصمتها القدس. ومبا ان لبنان من اكرث الدول 
سارعت  الفلسطينية،  القضية  بتداعيات  تأثرا 
االصطفاف  اىل  الشعبية  كام  الرسمية  القيادات 
الرافض  الجامع،  الفلسطيني  املوقف  جانب  اىل 
لكل بنود الصفقة، واملعرّب عنه من خالل مواقف 
وتحرك الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي 
حق  يف  الجرمية  هذه  الجهاض  العامل  استنفر 

فلسطني وشعبها. 
للوقوف عىل عمق املوقف الفلسطيني من هذه 
الصفقة، التقت "االمن العام" سفري دولة فلسطني 
مفصال  عرضا  قدم  الذي  دبور  ارشف  لبنان  يف 

لحقيقة املوقف والتحدي.

سمي  ما  الفلسطيني  الشعب  يواجه  كيف   ■
بصفقة القرن يف داخل فلسطني املحتلة وخارجها؟

□ املؤامرة املستمرة عىل قضيتنا وشعبنا منذ ما 
يزيد عن مئة عام، ال تزال مستعرة. ما يجري حاليا 
هو استكامل ملا تعرضنا ونتعرض له من محاوالت 
لتصفية القضية وللوجود وانهاء الهوية واملرشوع 
الوطني بالحرية والعودة واالستقالل. استطاعت 
تلك  كل  واجهاض  التصدي  الفلسطينية  االرادة 
املحاوالت. وقد شهدنا اخريا استمرار املؤامرة من 
خالل االعالن ومحاوالت التنفيذ ملا يسمى بصفقة 
القرن، وهو استكامل للمرشوع االمرييك يف املنطقة 
االمرييك  الرئيس  اتخذها  التي  االجراءات  عرب 
دونالد ترامب واالعالن عن القدس عاصمة للكيان 
الرئيس  فخامة  موقف  ان  اال  لوطننا.  املحتل 
ما  لكل  الرافض  والحاسم  الحازم  عباس  محمود 
ينتقص من حقوق شعبنا وثوابته الوطنية وقيادته 

الحكيمة للحراك الرسمي السيايس والديبلومايس 
داعمة  واسالمية ودولية  لجبهة عربية  وتشكيله 
االمرييك  للمخطط  الفلسطيني ورافضة  للموقف 
الصهيوين بدعم واسناد شعبي فلسطيني يف الوطن 
والشتات والطيف الفلسطيني بكل فصائله. من 
املؤكد ان هذا الجهد واملوقف الجامع سيحبطان 
هذا املرشوع اسوة مبا سبقه من مشاريع. هنا ال 
بد لنا من ان نشري اىل ان املحاوالت الصهيوامريكية 
الفلسطيني  املوقف  اخرتاق  عن  تتوقف  ولن  مل 
من خالل االغراءات املادية والضغوط لتسويق ما 
االقتصادي والذي مل يجد طريقا  بالسالم  يسمى 
من  الثابت  الفلسطيني  املوقف  عىل  التأثري  اىل 
كل الهيئات واالطر الفلسطينية، سواء السياسية 
او من رجال االعامل. لقد اثبت شعبنا عرب الزمن 
بكفاحه ومقاومته لالحتالل واستمراره يف املواجهة 
حتى انتزاع الحق الطبيعي يف الوطن واملقدسات 
بالحقوق  تفريطه  وبعدم  واالستقالل،  والحرية 

املرشوعة غري القابلة للترصف.

■ ما هي سبل مواجهة هذه الصفقة وتداعياتها 
عىل لبنان؟

وتداعياتها  بالصفقة  يسمى  ما  مواجهة  □ سبل 
عىل لبنان، تتضح من خالل:

والشعبي  والحزيب  الرسمي  اللبناين  املوقف   •
املراد  املرشوع  يف  ورد  ما  لكل  والرافض  الجامع 
من  الرغم  عىل  املنطقة،  عىل  وتنفيذه  تطبيقه 
بانهم  متاما  يعلمون  املرشوع  هذا  اصحاب  ان 
مع  يتساوق  قد  اللبنانيني  من  ايا  يجدوا  لن ومل 
االلتحام  هنا  ويأيت  الصهيوامرييك.  املخطط  هذا 
الفلسطيني املوحد باملوقف اللبناين عىل الصعيد 
الرسمي والحزيب والشعبي، ليؤكد ان هذا املوقف 
هو سد منيع امام محاوالت امراره، مع تأكدنا من 
ان ال قوة تستطيع ان متيل عىل لبنان موقفا عكس 
بعدم  املطلق  واميانه  والعربية،  الوطنية  مواقفه 
التي  املشاريع  بامرار  الخارجية  للقوى  السامح 

تنال من قضايا االمة العربية واالسالمية واملسيحية 
فلسطني  قضية  املركزية،  القضية  مقدمتها  ويف 
واملسيحي  االسالمي  وببعدها  القدس  بعاصمتها 

واالنساين.
• موقف لبنان التاريخي من القضية الفلسطينية 
وحقوق شعبنا غري القابلة للترصف والتمسك بعدم 
الفلسطيني  املوقف  بها. هذا ما يدعم  التفريط 
والتأكيد عىل  والتهجري  التوطني  الرافض ملشاريع 

حقنا يف العودة.
اللبنانية  القيادتني  بني  والتكامل  التنسيق   •
والفلسطينية يف مواجهة كل ما تتعرض له منطقتنا 

من مشاريع ومخططات.

الوجود  عىل  الصفقة  هذه  تأثريات  هي  ما   ■
الفلسطيني يف لبنان؟

□ صفقة القرن ليست اول مرشوع يطرح يهدف 
اىل انهاء قضية الالجئني الفلسطينيني، فقد سبقها 
طروحات ومشاريع كثرية عىل مر الزمن. بدأ التآمر 
عىل حقوق الالجئني من خالل ما تم طرحه من 
مشاريع التوطني لحل قضيتهم اوال عىل حسابهم 
انفسهم، وثانيا عىل حساب الدولة املضيفة. مثال 
لوكالة  السابق  العام  املفوض  تقدم  ذلك،  عىل 
الغوث التابعة لالمم املتحدة جون بالندفورد اىل 
الجمعية العامة لالمم املتحدة سنة 1951 مبرشوع 
من جوانب عدة لتخصيص ميزانية قوامها 250 
العربية.  الدول  يف  الالجئني  لدمج  دوالر  مليون 
كام قامت لجنة الشؤون الخارجية ملجلس النواب 
اىل  استقصاء  بعثة  بارسال   1954 عام  االمرييك 
الرشق االوسط وخلصت اىل تقرير يويص مبامرسة 
امام  ابوابها  لفتح  العربية  الدول  عىل  الضغط 
الالجئني وتحديد سقف زمني لوقف معونة االمم 
املتحدة  الواليات  لتقوم  لهم،  املخصصة  املتحدة 
مساكن  توفر  التي  الدول  اىل  املعونة  بتقديم 
وحياة كرمية لالجئني ومتنحهم حق املواطنة. ما 
زلنا لغاية االن نلحظ مامرسة االدارة االمريكية يف 
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هذا الشأن من خالل وقف املعونة املالية املقدمة 
من الواليات املتحدة االمريكية لالونروا، ومحاوالتها 
لدى مجلس االمن بعرقلة التمديد لعمل الوكالة. 
عام 1959 قدم داغ همرشولد توصية اىل الجمعية 
العامة يف شأن استمرار االمم املتحدة يف مساعدة 
الالجئني الفلسطينيني والرتكيز عىل برامج تأهيلهم 
التي  املساعدات  لالستغناء عن  وتعزيز قدراتهم 
التي  الوكالة، وتوطينهم يف االماكن  يتلقونها من 
يوجدون فيها، والعمل مع الدول العربية املضيفة 
لهم للتعاون مع الوكالة الدولية. كذلك طِرح سنة 
اجتامع  ترأس  الذي  بريون  مارك  مرشوع   1993
تونس ملجموعة عمل الالجئني تحت عنوان رؤية 
عرب  االوسط  الرشق  يف  الالجئني  ازمة  لحل  كندا 
التوصل اىل ما سامه رشق اوسط جديد من دون 
لهم  الجئني، وذلك عرب منح هوية ملن ال هوية 
وتوطني الفلسطينيني يف دول اللجوء التي يعيشون 
فيها. واتت دراسة املحامية االمريكية دونا ارزت 
الشؤون  مجلس  امام  قدمت  التي   ،1997 سنة 
تحولت  حيث  االمرييك  الكونغرس  يف  الخارجية 
تلك الدراسة اىل كتاب يف ما بعد طِرح فيه توطني 
الفلسطينيني حيث يتواجدون، مع اقرتاح ان عىل 
ومنح  فلسطيني،  الجىء  الف   75 توطني  لبنان 
دولة  زيارة  له  يسمح  فلسطيني جواز سفر  كل 
فلسطني التي ستقام مستقبال. لكن االخطر من 
كل ما سبق وما يطرح وما يعمل عليه، هو ما قدم 
من مرشوع يف مجلس النواب االمرييك عام 2006 
يف محاولة الستصدار قرار يدعو الرئيس االمرييك 

جورج بوش اىل مطالبة الدول العربية باستيعاب 
وكالة  وحل  اراضيها  عىل  املقيمني  الفلسطينيني 
"االونروا"  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث 
العليا  املفوضية  اىل  اوضاعهم  متابعة  وتحويل 
به  تقدم  الذي  العرض  وايضا  الالجئني.  لشؤون 
عضو الكونغرس الجمهوري دوج المبورن الصدار 
قانون يهدف اىل اعادة تعريف من هو الالجىء 
الفلسطيني وحرص الالجئني فقط بالذين هجروا 
من ارضهم عام 1948 من دون يشمل اطفالهم 
او احفادهم او ذريتهم، مام يوجب شطب اكرث 
من 6 ماليني الجىء والغاء موازنة وكالة االونروا 
االمريكية  االدارة  تحاول  ما  هذا  لهم.  املخصصة 
امراره يف هذا الوقت يف ما يسمى بالصفقة، حيث 
اعاد جيسون غرينبالت التأكيد عىل رضورة اعادة 
تعريف الالجىء الفلسطيني، اضافة اىل املحاوالت 
االخرية سابقا اللغاء وكالة االونروا نهائيا وتحويل 
العليا  املفوضية  اىل  الفلسطينيني  الالجئني  ملف 
الغاء  بالتايل  الالجئني. وهو ما من شأنه  لشؤون 
وحكومة  واشنطن  ان  يعلم  كلنا  العودة.  حق 
منع  اىل  املنرصم  العام  نهاية  يف  سعتا  االحتالل 
يف  االونروا  وكالة  اىل  املمنوح  التفويض  تجديد 
الجمعية العامة لالمم املتحدة. لكن الديبلوماسية 
محمود  الرئيس  من  وبتوجيهات  الفلسطينية، 
عباس وعرب التواصل مع الدول االعضاء يف اروقة 
االمم املتحدة، تم احباط املخطط الصهيوامرييك، 
 170 بغالبية  للوكالة  املمنوح  التفويض  وجدد 
صوتا من اعضاء املنظمة الدولية. لكن عىل الرغم 

شعبنا  ان  اال  مشاريع،  من  وطِرح  خطط  مام 
الوطنية  بالحصانة  اسقاطها  استطاع  الفلسطيني 
التي يعرّب عنها من خالل ثقافته ومتسكه بثوابته 
وبخاصة حقه املرشوع يف العودة، واثبت انه ليس 
كل ما يراد ويخطط له اعداء قضيتنا يصبح قدرا.

لتوطني  مالية  اغراءات  الصفقة  تضمنت   ■
اىل  السبيل  الشتات، كيف  الفلسطينيني يف دول 

مواجهة مؤامرة التوطني يف لبنان؟
وهي  جدا،  مهمة  مسألة  اىل  اشري  دعني   □
تساوي  والتي  املرشوع  يف  املطروحة  املقاربات 
ما بني الالجىء الفلسطيني الذي طرِد من ارضه 
يهود  الجئني  يسمون  من  وبني  قرسا  ووطنه 
يف  واستقروا  طوعا  العربية  الدول  من  هاجروا 
ارضنا ومنازلنا يف فلسطني، هذا يف ذاته اجحاف 
كبري يف حق الفلسطينيني. كذلك تتحدث احدى 
املتعدد  وتعريفها  االونروا  عن  املقاربات  هذه 
اماكن  يف  استقروا  الذين  االشخاص  وبأن  الجيل، 
اي مكان  لالستقرار يف  يكونوا مؤهلني  لن  دامئة 
جديد فقط الحصول عىل التعويضات كام هو وارد 
يف الرؤية، حيث سيتم انشاء صندوق مايل لالجئني 
التعويض  توزيع  منهجية  سيعتمد  الفلسطينيني 
لالجئني التي تحددها لجنة االمناء عىل الصندوق 
لالموال  االجاميل  املبلغ  وضمن  سميت  كام 
مبجرد  وانه  الصندوق،  لصالح  جمعها  يتم  التي 
الفردية ودراستها  الالجئني  لطلبات  االمناء  تلقي 
سيقومون بتخصيص االموال من الصندوق لهم. 
مخارج  االعتبار  يف  اخذ  املرشوع  هذا  من وضع 
عدة مفرتضة عىل سبيل قبول 5 االف الجئ كل 
الف الجئ   50( سنوات  اىل 10  تصل  ملدة  عام، 
اجاميل( يف كل دولة من الدول االعضاء يف منظمة 
التعاون االسالمي والذين يوافقون عىل املشاركة 
رهنا  الفلسطينيني،  الالجئني  توطني  اعادة  يف 
الدول بشكل فردي عىل ذلك. من  تلك  مبوافقة 
مباعث السخرية كام جاء يف الصفقة، ان الواليات 
املتحدة االمريكية ستعمل مع البلدان عىل وضع 
اطار تنفيذ هذه الخيارات مع مراعاة القلق الذي 
يعتمر البلدان املضيفة حاليا. ما يجب ان يدركه 
العامل اجمع، أن الفلسطيني ال ميكن ان يقايض 
الحافلة  النضالية  ومسريته  املرشوعة  حقوقه 
بالتضحيات من دماء الشهداء والجرحى ومعاناة 
االرسى، باموال الدنيا. فليس فينا وليس منا من 

يفرط بذرة من تراب الوطن.

سفري دولة فلسطني ارشف دبور.



4445
عدد 79 - نيسان 2020عدد 79 - نيسان 2020

تدّخله في ليبيا مرده مصالح اقتصادية وجذور تاريخية
"السلطان" نحو التوّسع التركي في املنطقة

التدخل العسكري الرتيك بلغ يف سوريا نقطة الذروة، وصار تدخال مبارشا وفجا. يف ليبيا صارت تركيا العبا اساسيا بدعمها 
العلني والسافر الحد طريف الرصاع الداخيل. يف البحر املتوسط يدور رصاع حاد عىل النفط والغاز املكتشف حديثا، وتريد تركيا 

اقتطاع حصتها وحجز مقعدها عىل الطاولة

التوسعية  السياسة  ومناذج  عالمات  هذه 
طيب  رجب  الرئيس  ينتهجها  التي  الطموحة 
اردوغان متجاوزا ازماته الداخلية، ساعيا اىل دور 
املجتمع  تركيا عىل تحدي  قيادي. ترص  اقليمي 
الدويل مبواصلة تدخالتها يف العديد من امللفات 
من  سلبيا  دورا  تلعب  بأنها  وتتهم  املنطقة،  يف 
التي  االزمات  الطالة  االوضاع  تأجيج  خالل 
او لعب دور سلبي فيها، يف  تورطت يف خلقها 
مسعى اىل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية 
يف هذه الدول. حتى انها مل ترتك دائرة للتحرك 
الخارجي من دون ازمة ديبلوماسية معقدة، مام 
جعل الدولة التي كانت منذ اعوام قليلة تتمتع 
بنشاط ديبلومايس مكثف ودور اقليمي حيوي 
عزلة  من  تعاين  مشاكل،  صفر  سياسة  وتتبع 

وضغوط اقليمية ودولية واسعة. 
الهائل من  الكم  تركيا هذا  تواجه  الواقع، مل  يف 

االزمات يف سياستها الخارجية مقارنة بأي مرحلة 
مضت يف عمر الدولة الرتكية، والسبب سعيها اىل 
من  نفوذها  وتوسيع  االقليمي  دورها  استعادة 
وابرزها  املنطقة،  دول  شؤون  يف  تدخلها  خالل 

سوريا وليبيا.
تحقيق  عىل  الرتيك  الرئيس  يواظب  سوريا،  يف 
داخل  عازلة  منطقة  باقامة  الطموح  مرشوعه 
االرايض السورية عىل طول الحدود، حيث يهدف 
اىل اعادة اكرث من مليون الجئ سوري يف تركيا 
اىل هذه املنطقة االمنة. لكن الخطة الرتكية هذه 
رضبة  توجيه  من  ابعد  هو  ما  اىل  ترمي  املرة 
وقطع  الحدود  من  وابعادهم  سوريا  اكراد  اىل 
تواصلهم االسرتاتيجي مع اكراد تركيا. تذهب اىل 
تغيري الرتكيبة الدميوغرافية يف شامل رشق سوريا 
واضعاف املكون الكردي ملصلحة املكونني العريب 
القضاء ملرة واحدة واخرية عىل  والرتكامين، واىل 

خطر حزب العامل الكردستاين الذي تصنفه تركيا 
حزبا ارهابيا، وتتهمه بأن لديه صالت تنظيمية 

وامنية بالوحدات الكردية يف سوريا. 
ليبيا، االزمة اىل احتدام. ما كان حربا اهلية  يف 
اقليمية  حرب  اىل  السورية  االزمة  مثل  يتحول 
الخط  عىل  كبرية  اطراف  دخول  مع  ودولية، 
التي  تركيا  االطراف  هذه  واول  سافر،  وبشكل 
وقت  يف  وسيايس،  عسكري  تدخل  اىل  بادرت 
تقف دول الجوار واولها مرص قلقة مام آل اليه 
الوضع من وصول تركيا اىل حدودها، ومن نشوء 

حالة تطرف وارهاب مجاورة لها.
التدخل الرتيك له اسبابه واهدافه اآلنية املرتبطة 
له  لكن  واالمنية.  االقتصادية  تركيا  مبصالح 
ايضا اسبابه وجذوره التاريخية التي جاهر بها 
اردوغان قائال: كانت ليبيا، لعصور طويلة، جزءا 
مهام من الدولة العثامنية. مثة روابط تاريخية 
وانسانية واجتامعية تربطنا مع ليبيا والليبيني. 
الجل ذلك ال ميكن ان نبقى مكتويف االيدي حيال 

ما يجري هناك. 
اشاحة  منا  ينتظر  ان  امكانه  احد يف  ال  اضاف: 
يد  منا  طلبوا  الذين  الليبيني  اخوتنا  عن  وجهنا 
العون. ان نرصة احفاد اجدادنا يف شامل افريقيا 
)اتراك  اوغلو  كور  ابناء  مهامنا.  رأس  عىل  تأيت 
ليبيا( هم سواء عندنا مع تركامن سوريا والعراق 
واتراك البلقان واتراك االهسكا يف القوقاز. نحن 
اخوتنا  تجاه  التاريخية  مبسؤوليتنا  وعي  عىل 
العرب واالمازيغ والطوارق يف ليبيا. هؤالء وقفوا 
بجانبنا يف احلك ايامنا بالتاريخ، وعلينا ان نكون 

بجانبهم يف هذه االيام العصيبة.
بدأت تركيا التدخل يف ليبيا عسكريا عرب ارسال 
امدادات عسكرية اىل حكومة الوفاق يف مواجهة 
التوتر  تصاعد  اىل  ادى  ما  الوطني،  الجيش 
انقرة  بدأت  املتحاربني.  الليبيني  االطراف  بني 
عرب  رسميا  ليبيا  يف  اقدامها  لوضع  التخطيط 

توقيع مذكريت تفاهم بني رئيس حكومة الوفاق 
يف  اردوغان  طيب  رجب  والرئيس  الرساج  فائز 
27 ترشين الثاين املايض، االوىل تتعلق بالتعاون 
مناطق  بتحديد  والثانية  والعسكري،  االمني 
الصالحية البحرية يف البحر املتوسط. سبق ذلك، 
عىل  املحسوبة  والكوادر  للقيادات  استقبالها 
املقاتلة،  الليبية  والجامعة  املسلمني،  االخوان 
وجعلت من اراضيها مالذا ملنتسبي تيار االسالم 
السيايس، وكانت ترجمته موافقة اخوان ليبيا عىل 
مذكرة التفاهم وعىل مجيء القوات العسكرية 
الرتكية اىل بالدهم، لحامية مصالح انقرة البحرية 
يف البحر املتوسط من جهة، وصد العدوان عىل 

طرابلس من جهة ثانية.
االمنية  االتفاقات  توقيع  اىل  اردوغان  مسارعة 
واالقتصادية مع حكومة الوفاق الوطني تهدف اىل 
حامية خطط تركيا والتمدد يف مياه البحر املتوسط 
اقليميني  اطراف  مواجهة  يف  نفوذها،  وتوسيع 
والستثامر  وارسائيل،  وقربص  واليونان  كمرص 
اىل  املنطقة.  يف  املكتشف  والنفط  الغاز  مخزون 
االستفادة من اجواء الحرب الليبية للخروج بحزمة 
الغني  البلد  خارطة  رسم  من  متكنها  مكاسب 
السالح  بيع  مصالحها:  يخدم  نحو  عىل  بالنفط، 
كعكة  من  قدر  اكرب  عىل  واالستحواذ  وتجريبه، 

النفط الليبي مستقبال، واملشاركة يف اعامر ليبيا.
عىل  واسعة  اعرتاضات  اثارت  االتفاقات  هذه 

املستويني االقليمي والدويل، فأي اتفاقات تتعلق 
لقرارات مجلس  ليبيا تشكل خرقا  بالتسليح يف 
االمن بفرض حظر السالح. اما االتفاق البحري، 
ظل  يف  للمتابعني  مفهوم  غري  امرا  يشكل  فانه 
تركيا  بني  مشرتكة  بحرية  حدود  وجود  عدم 
وليبيا، ما اثار التساؤالت حول الهدف منه يف ظل 
االزمة التي اشعلتها تركيا مع االطراف االقليميني 
املتوسط  البحر  رشق  منطقة  ودول  والدوليني 
وقعت  التي  وقربص  واليونان  مرص  يف  ممثلة 
بينها،  ما  يف  البحرية  الحدود  لرتسيم  اتفاقية 
والغاز  النفط  عن  بحري  تنقيب  عمليات  عرب 

الطبيعي.
بني  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاق  يثري  ايضا، 
الجانبني الرتيك والليبي قلق دول رشق املتوسط، 
االتحاد  ودول  املتحدة  الواليات  دعمتها  التي 
املتوسط  رشق  غاز  منتدى  تأسيس  يف  االورويب 

بانقرة  توترت عالقتها  التي  القاهرة،  مببادرة من 
منذ سقوط حكم االخوان املسلمني يف عام 2013، 
التوتر  ومقطوعة.  متوترة  العالقة  تزال هذه  وال 
االخر امللحوظ كان يف العالقات الرتكيةـ  الفرنسية 
باريس  رفض  مع  كربى  صعوبات  تواجه  التي 
استمرار العمل من اجل دخول تركيا اىل االتحاد 
العمليات  عنيف  بشكل  وانتقادها  االورويب، 
العسكرية الرتكية ضد اكراد سوريا يف عفرين او يف 
الشامل الرشقي، وتنديدها بتهديدات تركيا بفتح 
حدودها امام املهاجرين والالجئني لديها من اجل 
اغراق اوروبا بهم وبعدم احرتام رشكائها يف الحلف 

عندما تقوم مبغامرات عسكرية منفردة.
تقف تركيا عىل مفرتق طرق. ال تتخىل عن الغرب 
تعادي  وال  طوعه،  عن  تخرج  لكنها  االورويب 
مخالفتها  عىل  تتجرأ  لكنها  املتحدة  الواليات 
وتتمرد عليها اعالنا الستقاللية القرار الرتيك، بعد 
ان اتهمتها بالعبث بأمنها الداخيل واالقتصادي. 
نزال  بعد  مصالحها  فيه  ملا  موسكو  من  تقرتب 
خرسته يف عام 2015، واثقة بالقيادة الروسية من 
دون تنازالت سياسية كبرية وبحذر الواثق لحاجة 
روسيا اليها يف غري مكان. لكنها باتت مستعدة 
من اجل مصالحها لقدر من التضحية مبشاريع 
بؤر  تطاول  االمرييك  الغرب  مع  بهدوء  حاكتها 
رصاع قادها اسالميون يف اسيا الوسطى والصني. 

تركيا موجودة يف بيئة جغرافية - سياسية وسط 
ثالث دوائر هي اوروبا وروسيا وجورجيا وارمينيا 
الرتكية  الجمهوريات  ارسائيل،  عليها  وتحسب 
السوفيايت،  االتحاد  تفكك  عقب  ظهرت  التي 
والحزام االسالمي ويشمل املرشق العريب وايران 

وباكستان.
سياسة  تشكل  بدأت  الواقعية  ان  الواضح  من 
تركيا الخارجية بشكل حاسم، حيث تتخذ انقرة 
من  االقليمي  امنها  لضامن  جريئة  مبادرات 
االحادية  العسكرية  املبادرات  من  مزيج  خالل 
الجانب والتعاون االسرتاتيجي املتعدد الطرف مع 
الجهات الفاعلة غري الغربية. اصبح الحكم عىل 
القوى االقليمية والدولية من خالل درجة التزامها 
مصالح تركيا االمنية واالقتصادية. فهي اعرتضت 
الواليات  من  عليها  والعقوبات  ايران  عزل  عىل 
وايران  روسيا  مع  بالتعاون  وقامت  املتحدة، 
موقفا  تبنت  كام  السورية.  للحرب  حل  اليجاد 
الفجوة  عكس  االورويب  االتحاد  تجاه  حاسام 

املتسعة بني السياستني االوروبية والرتكية.

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

تركيا انتقلت من سياسة صفر مشاكل اىل بحر من املشاكل.

تنظر انقرة اىل ليبيا عىل انها جزء من السلطنة العثامنية ولها فيها احفاد االجداد.

خطة اردوغان تتجاوز احتواء 
الخطر الكردي الى تغيير 

جغرافي وديموغرافي في 
شمال سوريا



4647
عدد 79 - نيسان 2020عدد 79 - نيسان 2020

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

روسيا تسعى إلى جذب دول من النفوذ األميركي 
"القيصر" بوتني ومشروع التمّدد في املنطقة

روسيا التي خرجت من الرشق االوسط بعد انهيار االتحاد السوفيايت، عادت اىل هذه املنطقة االسرتاتيجية من بوابة سوريا. بعد 
التدخل العسكري يف سوريا حققت روسيا حضورا قويا يف املنطقة، ومل يعد التعاطي معها عىل انها مجرد قوة اقليمية كربى، 

بل عادت لتكون رشيكة يف معالجة االزمات الدولية 

اىل  ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  منذ وصول 
الرويس وتوسع يف  الدور  ترّسخ  االبيض،  البيت 
محيط سوريا، ومتدد حتى وصل اىل ليبيا، وكان 
الرئيس الرويس فالدميري بوتني الرابح االكرب من 

سياسات ترامب.
بعد  االوسط  الرشق  من  خرجت  التي  روسيا 
انهيار االتحاد السوفيايت، عادت اىل هذه املنطقة 
وانطلقت من  اليها،  بالنسبة  اسرتاتيجيا  املهمة 
االقليمي  الحضور  تعزيز  اىل  السورية  البوابة 
والدويل يف ملفات كثرية مل تكن موسكو قادرة 
عىل التعامل معها من قبل، وقد برزت كمركز 
يف  االمريكية  الهيمنة  مواجهة  عىل  قادرة  قوة 
االهداف  جميع  حققت  فهي  ككل.  العامل 
اىل  عادت  بأنها  وتجاهر  سوريا،  يف  العسكرية 
قاعديت  توسيع  والدليل  طويل،  لزمن  سوريا 
مهمة  اداة  تشكالن  اللتني  وطرطوس  حميميم 
كلمة جدية يف  امتالك  اىل  تطمح  التي  لروسيا 
السياسة الدولية. بعد التعاطي مع روسيا كأنها 
مجرد قوة اقليمية كربى، عادت لتكون رشيكة 
يف معالجة االزمات الدولية، ومل يعد اي طرف 
قادرا عىل االدعاء بأنه يستطيع دفع تسوية ما 

من دونها.
اثر  االوسط  الرشق  يف  موسكو  دور  تعاظم 
العودة  فرصة  منحها  سوريا،  يف  تدخلها 
االسرتاتيجيني  احالم  احد  وتحقيق  ليبيا  اىل 
املتوسط  موانئ  اىل  منافذ  بايجاد  الروس 
سنة  من  اكرث  منذ  تعمل  وهي  الدافئة. 
لبناء  الليبي  الرشق  يف  مواقعها  تعزيز  عىل 
للعودة بقوة اىل  تحالفات تزيد من فرصها 
االطار  تجاوز  لها  يتيح  مبا  الليبية،  الساحة 
الليبي لتجسيد تأثريها بشكل اكرب يف منطقة 
شامل افريقيا والرشق االوسط ككل. ترافق 
صعود  مع  بليبيا  املتجدد  موسكو  اهتامم 
نجم الرجل القوي اليوم يف الساحة الليبية، 

اللواء  تجاوزه،  املمكن  من  يعد  مل  والذي 
خليفة حفرت.

كشفت التقارير عن مئات مرتزقة روس تابعني 
بالتشاور مع  تعمل  التي  الخاصة  فاغرن  لرشكة 
حفرت،  قوات  جانب  اىل  للقتال  الدفاع  وزارة 

مزودين اسلحة متنوعة ومتطورة جدا.
االوروبية  الدول  اقلق  ليبيا  الرويس يف  التدخل 
وقت  يف  ومصالحها،  المنها  تهديدا  ميثل  النه 
بدا املوقف املوقف االمرييك غامضا، فيام ادارة 
ترامب مل تعد تهتم بخطوات روسيا التوسعية 
يف  الرويس  بالتدخل  تهتم  مل  مثلام  ليبيا،  يف 
سوريا. ما يقلق االوروبيني هو قدرة روسيا، اذا 
تحكمت بالساحة الليبية، عىل التأثري عىل امن 
اوروبا، الن ليبيا ممر رئييس للهجرة من افريقيا 

اليها، وقاعدة رئيسية للجامعات املتطرفة. 
الكرث  املتحدة  الواليات  تجاهلت  الواقع،  يف 
الغرب  لها ولبقية دول  من عقد دعوات بوتني 
وكقوة  الندية  قاعدة  عىل  روسيا  مع  للتعامل 
دولية. لكن منذ وصول ترامب اىل البيت االبيض، 
تقوى يف الواليات املتحدة وجهة النظر الداعية 
اىل مراجعة سياسة واشنطن الروسية وابداء قدر 
والتوصل  للتعاون  واالستعداد  املرونة  من  اكرب 
السياسة  وتغيري  موسكو،  مع  تفاهامت  اىل 
يعترب  روسيا.  تجاه  الباردة  الحرب  بعد  املتبعة 
هؤالء ان التحدي االساس يف الرشق االوسط هو 
ايران ال روسيا. عندما يتعلق االمر بايران، لروسيا 
متناقضة  بالرضورة  ليس  لكن  متباينة  مصالح 
الواليات  كام  فروسيا،  املتحدة.  الواليات  مع 
الرشق  عىل  ايران  تهيمن  ان  تريد  ال  املتحدة، 
االوسط. موسكو تسعى اىل صياغة توازن جديد 
تفضله  الذي  ذلك  عن  يختلف  قد  املنطقة  يف 
مع  عالقاتها  تطوير  عىل  تعمل  فهي  واشنطن. 
والسعودية  وارسائيل  كمرص  اقليمية  قوى 

وتركيا، وهي دول غري صديقة اليران.

االن من سياسات  اكرب حتى  رابح  كان مثة  اذا 
ادارة ترامب، فهو بال شك روسيا. دفعت هذه 
السياسة اىل تعزيز الرشاكة الصينية - الروسية 
بشكل ال سابق له يف مواجهة الواليات املتحدة. 
اعتامد ترامب عىل الضغوط القصوى عىل ايران 
ووثق  الحرب،  حافة  اىل  معها  االوضاع  اوصل 
تعاونها مع روسيا والصني. طريقة تعامل ترامب 
املحفزات  بني  من  هي  االوروبيني  حلفائه  مع 
االساسية لبعض حكوماتهم، وتحديدا يف املانيا 
مع  جديدة  صفحة  فتح  اىل  للسعي  وفرنسا، 
روسيا. االمر نفسه ينطبق عىل تعاطي ترامب 
التي مل يسبق ألي من رؤسائها، منذ  مع تركيا 
تأسيس الجمهورية، ان متتع بصلة بهذه الدرجة 
طيب  رجب  تجمع  التي  كتلك  الحميمية  من 

اردوغان بفالدميري بوتني.
دخول روسيا كوسيط عىل خط االزمة يف الخليج، 
حرصية  منطقة  قليلة  سنوات  حتى  املعترب 
كبريا  اسرتاتيجيا  تحوال  ُيعد  االمرييك،  للنفوذ 
االنضباط  من  تركيا  انتقال  عن  اهمية  يقل  ال 
اضيفت  واذا  الرشاكات.  تعدد  اىل  االطليس 
هذه التحوالت اىل الرشاكات التي بنتها موسكو 
من  الرغم  عىل  ونيودلهي،  وطهران  بكني  مع 
مع  املتنامية  ومصالحها  واشنطن،  مع  تحالفها 
اسالم اباد، وتجاه املانيا وفرنسا نحو تجاوز اثار 
عالقاتهام  اىل  الدفء  واعادة  االوكرانية  االزمة 
القول ان عىل بوتني ان  مبوسكو، فمن املمكن 
الخارجية  السياسة  اختزاله  عىل  ترامب  يشكر 
وضغوط  ووعيد  تهديد  عمليات  اىل  االمريكية 
هي  االن  اىل  االبرز  مساهمته  وابتزاز.  قصوى 
ترسيع عودة روسيا كقوة دولية اىل اكرث مناطق 
الجيوسياسية  املستويات  عىل  اهمية  العامل 

والجيواقتصادية.
العامل  ارغم  بوتني  ان  القول  يف  مبالغة  ال 
اعتمد  روسيا.  اىل  االنصات  اىل  العودة  عىل 

االزمات،  يف  نشطة  مشاكسة  ديبلوماسية 
مرات  االمن  مجلس  يف  الفيتو  سيف  وحرك 
اوكرانيا،  استقرار  وزعزع  القرم،  استعاد  عدة. 
عىل  العامل  افاق  حني  استثنائية  رضبة  وسدد 
القوات الروسية تنقذ نظام الرئيس بشار االسد 
واملقاتلني  املعارضني  ايدي  عىل  السقوط  من 

الجوالني املصنفني يف خانة االرهاب. 
لعبة  سوريا  ارض  عىل  اليوم  بوتني  يدير 

اي  يف  الزاميا  ممرا  تجعله  التعقيد  بالغة 
البلد.  هذا  يف  السالم  لصناعة  محاولة 
حاجة  مثة  ان  االخرية  الفرتة  اظهرت 
ارسائيلية وايرانية وتركية ودولية اىل الخيط 
الرويس الذي ينظم حدود الحروب ومناطق 
السوري  الجحيم  النفوذ. من دونه سينفتح 

عىل مرصاعيه.
عىل النار السورية انضج بوتني عملية تطويع 
بالدخول  اردوغان  لجيش  الرتيك. سمح  الدور 
انقرة  سلمت  ان  بعد  لكن  االكراد،  لتأديب 
بيتها  اىل  ادخلت  ان  وبعد  االسد،  ببقاء 
بدايات هذه  الروسية. يف  الصواريخ  االطليس 
بعدما  اردوغان،  عىل  ضيفا  بوتني  حل  السنة 
تأكد ان الغاز الرويس سيتدفق اىل تركيا، ومنها 

اىل مناطق يف اوروبا.
رسخت روسيا اقدامها يف سوريا، عسكريا وامنيا، 
والربية.  والجوية  البحرية  قواعدها  خالل  من 
ملاذا سيكتفي بوتني باالمساك بسوريا، او بالجزء 
االكرب منها، وهو صاحب الجموح االمرباطوري 
االسرتاتيجيا  لقاعدة  جيد  دارس  وهو  الرويس، 
السياسية يف املنطقة التي تقول ان من ميسك 

بسوريا قادر متاما عىل االمساك بلبنان.
دخل لبنان دائرة اهتامم روسيا منذ انخراطها 
يشكل  وبات  السورية،  االزمة  يف  املبارش 
بالنسبة اليها ميدانا اقتصاديا وسياسيا وامنيا 
ـ  اللبنانية  العالقات  يف  تقدم  حصل  حيويا. 
الروسية وبات يغطي كل املجاالت السياسية 
واالقتصادية، مع اعطاء اهمية خاصة لقطاع 

النفط والغاز.
يؤكد الباحث الرويس غريغوري ميالميدوف ان 
لدى روسيا هدفني رئيسيني يف الرشق االوسط 
من  ممكن  عدد  اكرب  جذب  لبنان:  يشمالن 
جانبها،  اىل  االمرييك  النفوذ  مجال  من  الدول 
االسلحة  سوق  يف  متميز  موقع  وتحقيق 
االقليمي. يقول ميالميدوف ان بوتني اثبت انه 
قائد قوي وحازم، وال ميكن ان يتخىل عن هدفه 
بعد  نفوذه  دائرة  اىل  لبنان  جذب  يف  املتمثل 
وبالتايل، سوف يضغط   الجهد.  الكثري من  بذل 
اىل االمام، ولديه خيارات عدة من بينها اعادة 
ربط لبنان بسوريا من خالل رعاية تحالف قوي 
الوسيط  دور  ولعب  بريوت،  يف  لسوريا  موال 
الرئييس للعالقات اللبنانية - السورية مع ضامن 

السيادة اللبنانية. 

اخرتاقان احرزهام بوتني يف مناطق النفوذ االمرييك: تركيا والخليج.

روسيا عادت اىل الرشق االوسط من البوابة السورية.

موسكو شريك 
رئيسي في معالجة 

االزمات الدولية
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تحقيق

جديد إنشاءات المديرية العامة لألمن العام
معهد خاص للتدريب في الدامور خالل سنة

تدأب املديرية العامة لالمن العام عىل تنمية مهارات عسكرييها يف كل املجاالت. 
لذا ال ترتك اي باب يؤمن لهم الراحة يف العمل ويحضهم عىل العطاء اال تطرقه، 
يف سبيل تطوير ذاتها وتعزيز قدراتها البرشية واالنشائية. من هذا املنطلق، قامت 

اخريا بخطوة مهمة يف اتجاه انشاء معهد تدريب خاص بها 

مرشوع مباين معهد التدريب يف منطقة ساحل 
الدامور، سيقام بالتعاون مع املنظمة الدولية 
الدول  من  متويله  تأمني  تتوىل  التي  للهجرة 
املانحة الصديقة. وهو سيتم عىل مراحل وفقا 
املبنى  انجاز  يستغرق  وقد  التمويل،  ملعايري 

نحو عام او اكرث بقليل. سيشمل برامج تدريب 
وتقنية  وادارية  وامنية  وعسكرية  جسدية 
التعاطي مع  ولغوية وانسانية تتعلق بكيفية 

املواطنني والوافدين االجانب.
املديرية  بني  تعاون  مثرة  هو  املعهد  هذا 

الدولية  واملنظمة  العام  لالمن  العامة 
من  الكثري  وامثر   ،2013 عام  منذ  للهجرة 
الحدودية  االنشاءات  صعيد  عىل  االنجازات 
دول  اىل  والبعثات  والدورات  والتدريبات 
اضافة  وتبادلها،  الخربات  الكتساب  صديقة 
للمديرية.  والحديثة  الالزمة  التجهيزات  اىل 
كذلك مثة خطوات اخرى تتم قريبا، بينها ما 
هو قيد التنفيذ كانجاز القسم الثاين من معرب 
العبودية الحدودي الشاميل، ومنها ما هو قيد 

التخطيط والدرس.

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط يف املديرية العامة لالمن العام العقيد نجم االحمدية.

القانونية  الشؤون  مكتب  رئيس  يقول 
العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  واالنضباط 
ان  العام"  لـ"االمن  االحمدية  نجم  العقيد 
كانتا  الداخيل  االمن  وقوى  الجيش  قياديت 
العسكرية  بالتدريبات  مشكورتني  تقومان 
التدريبات  ضمن  العام  االمن  لعنارص 
العام  لالمن  لكن  العسكري.  للسلك  املشرتكة 
تقنيات  لديه  وباتت  الخاصة  "حاجاته  حاليا 
اىل  حاجة  يف  نحن  به.  خاصة  عمل  وطبيعة 
اجل  من  لعنارصنا  ومستدام  اسايس  تدريب 
لذلك  مستمرة.  دورات  عرب  عملهم  تطوير 
باالمن  تدريب خاص  انشاء معهد  اىل  اتجهنا 
العام تقام فيه كل انواع التدريبات الجسدية 
ما  يف  والتقنية،  والعلمية  واالدارية  والنفسية 
والتدريب  التزوير  شبكات  بكشف  يتعلق 
وصوال  الحديثة،  التكنولوجية  املعدات  عىل 
التي  الكاملة  االسرتاتيجية  الخطة  تنفيذ  اىل 
اللواء عباس  العام  العام لالمن  وضعها املدير 
باملديرية  االرتقاء  اىل  تهدف  والتي  ابراهيم، 
املستقبلية.  التحديات  مواجهة  مستوى  اىل 
ال تقف اهمية املعهد عند هذا الحد، اذ انه 
كل  عىل  العام  االمن  عنرص  تدريب  سيتوىل 

اللقاء املزيد من الضوء عىل املرشوع والتعاون 
القائم بني االمن العام واملنظمة الدولية للهجرة، 
يف  املنظمة  مكتب  مدير  العام"  "االمن  التقت 

بريوت فوزي زيود.

واملنظمة  العام  االمن  بني  التعاون  بدأ  متى   ■
وماذا حقق حتى االن؟

□ املنظمة الدولية للهجرة هي احدى وكاالت 
بلدا   174 حاليا  تضم  املتحدة.  االمم  منظمة 
االف  و10  الدول  هذه  يف  مكتبا   480 ولديها 
موظف. لبنان كان من آخر الدول املنضوية اىل 
املنظمة مبوجب قرار صادر عن مجلس الوزراء 

نواحي عمله قبل ان يعمل عىل االرض، ليصل 
االمن العام اىل املصاف االعىل بني دول العامل، 
بحيث تؤدي املديرية افضل خدمة للمواطن 
وافضل مستوى امني للبنان، من خالل افضل 

برامج العمل والتدريب الحديثة".

الدولية  املنظمة  مع  التعاون  تقّيم  كيف   ■
للهجرة؟

□ تجربة املديرية العامة مع املنظمة الدولية 
للهجرة يف كل املشاريع وبرامج التعاون اثبتت 
ما خلق جدية  ووضوح،  بشفافية  تعمل  انها 
التعامل  نتيجة  التعاطي  يف  متبادلة  وثقة 

الصادق يف كل االمور املشرتكة.

■ كيف تبلورت فكرة انشاء املعهد؟
اكرث من  قبل  املعهد  انشاء  انطلقت فكرة   □
للمرشوع  كبريا  تصميام  وضعنا  بحيث  سنة، 
املنظمة  عرب  استطعنا  ضخام.  متويال  يتطلب 
دوالر  مليون  مبلغ  تأمني  للهجرة  الدولية 
املنظمة  ان  ذلك  االوىل،  للمرحلة  اليابان  من 
التمويل  املانحة وتوفر  بالدول  تتوىل االتصال 
املالية  حاجاتنا  نحن  نحدد  فيام  والدعم، 

يف 25 نيسان 2019، بعد موافقة مجلس املنظمة 
الدولية )مقره يف جنيف( عىل عضويته يف جلسة 
14 ترشين الثاين 2019، علام ان مكتب املنظمة 
التعاون  بدأ   .2006 عام  منذ  لبنان  يف  موجود 
ان  بعد   2013 عام  العام  واالمن  املنظمة  بني 
انجزت املنظمة تقييام لحاجات معربي املصنع 
بريوت  مطار  ثم  ومن  الحدوديني،  والعبودية 
ومرفأ طرابلس، بحيث وضعنا خطة السرتاتيجيا 

تعاون يف خمسة مجاالت:
الحدودية  للمعابر  التحتية  البنى  تطوير   •

وتجهيزها باالجهزة املطلوبة.
• تطوير القدرات التدريبية لعنارص االمن العام 

والعملية. كانت الفكرة ان نذهب يف التنفيذ 
من التصميم الشامل الكامل، اىل تنفيذ اقسام 
متالحقة.  زمنية  فرتات  يف  املعهد  مباين  من 
فمبلغ مليون دوالر ميكن ان يؤّمن بناء مبنيني 
مبنى  االوىل،  املرحلة  يف  بالكامل  مجهزين 
وسامعات  بكومبيوترات  مجهز  لغات  مخترب 
تعنى  كومبيوتر ومشاغل  مع مخترب  للرتجمة 
مبنى  هو  الثاين  واملبنى  العام،  االمن  بعمل 

قيادة املعهد مع توابعه.

وهل  املرشوع،  تنفيذ  مسار  اصبح  اين   ■
اكتملت خرائط املباين؟

الشامل  املخطط  تحضري  صدد  يف  نحن   □
للمرشوع بعد توفري التمويل للمرحلة االوىل، 
اكرث  التحضري  تستغرق مرحلة  ان ال  ويفرتض 

من شهر.

ومتى  الالحقة  املراحل  خطوات  هي  ما   ■
تبدأ؟

نبدأ  ان  ميكن  العام  املخطط  انجاز  بعد   □
الحفر والبناء يف نيسان ملبنيي املرحلة االوىل. 
بعد  فيها  العمل  فيبدأ  الالحقة  املراحل  اما 

يف مجال ادارة الهجرة والحدود.
ادارة  مجال  يف  العام  االمن  قدرات  تطوير   •

البيانات الحدودية.
• دعم جهود االمن العام يف مراجعة السياسات 

والترشيعات الخاصة بادارة الهجرة والحدود.
لبنان  بني  والدويل  االقليمي  التعاون  زيادة   •

والدول االخرى يف مجال ادارة الهجرة والحدود.

■ ماذا شملت برامجكم يف املرحلة االوىل؟
التعاون ضمن  من  االوىل  املرحلة  تنفيذ  تم   □
هذه االسرتاتيجيا من خالل تجهيز منفذ املصنع 
الحدودية  االدارة  برنامج  وتطوير  الحدودي، 

العقيد االحمدية: سيتم انشاء
اقسام املعهد تباعا

زيود: استراتيجيا تعاون متكاملة
مع االمن العام للتدريب واالدارة

هدف املشروع توفير 
تدريب مستدام وحديث 

لعنصر االمن العام 

من  او  اليابان  من  للتمويل  املنظمة  توفري 
دول اخرى، عىل ان تشمل انشاء مبان اخرى 
ومرسحا  للعسكريني  واملنامة  التدريب  تضم 
وقاعة مؤمترات. ذلك ان فكرة املرشوع تقوم 
مجرد  وليس  مستقلة  وحدات  انشاء  عىل 
بناء كل وحدة وفقا  مبنى واحد. سنرشع يف 
بالكامل  املعهد  مرشوع  انجاز  اما  للتمويل. 
ال  ان  ونأمل يف  التمويل،  لتوفري  وفقا  فسيتم 

يستغرق اكرث من سنة.

■ كم تبلغ كلفة املرشوع بالكامل؟
االمر  ألن  دقيق  بشكل  تقديرها  يتم  مل   □
مرتبط بالتصميم النهايئ. لكن ميكن ان تصل 

الكلفة اىل اكرث من 5 او 6 ماليني دوالر.

■ كم عنرصا يستوعب املعهد للتدريب، وهل 
من غرف منامة للعنارص؟

تضاف  ضباط   4 التدريب  كادر  عنارص   □
اليهم عنارص امانات الرس. اما العدد االجاميل 
نحو  فيبلغ  التدريب  القيادة وكادر  لعنارص 
يف  للعنارص  منامة  غرف  توجد  ال   .100
يف  املبيت  اىل  حاجة  ال  اذ  الحارض،  الوقت 
املختربات  غرف  اما  التدريب.  بعد  املعهد 
عنرصا،  لعرشين  منها  واحدة  كل  فتتسع 
التدريس  غرف  من  غرفة  كل  تتسع  فيام 

الثالث ما بني 25 و30 عنرصا، وهي ستحظى 
قاعات  املعهد  سيضم  كاملة.  بتجهيزات 
انشاء  اىل  توجه  لدينا  رماية.  وحقل  رياضة 
فيها  يتدرب  حدودية  ملراكز  مصغرة  مناذج 
انجاز عمله  كيفية  العام حول  االمن  عنرص 
وسبل التعاطي مع املواطنني قبل ان ينتقل 

اىل مامرسة عمله عىل االرض.
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جهود  ستستمر 
املنظمة واالمن العام 

مع الدول املانحة لتمويل 
املتبقية  املراحل 

مدير مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف بريوت فوزي زيود.

من  بتمويل  طبية  عيادة  وتجهيز  االنسانية، 
استطالعية  زيارة  وتنظيم  اليابانية،  الحكومة 
لوفد من االمن العام اىل تركيا لتبادل الخربات يف 
مجاالت ادارة الحدود واالتفاق عىل آليات العمل 
والتعاون املشرتك بني البلدين. بارشنا ايضا انشاء 
بتمويل  العبودية  يف  العام  لالمن  جديد  مبنى 
كويتي، يشمل مبنى القادمني واملغادرين. يعترب 
مركز العبودية من املعابر الحدودية التي تتمتع 
باملعايري الدولية يف مجال ادارة الهجرة والحدود، 
الربية  الحدودية  املنافذ  لكل  منوذجا  وسيكون 
ويجري  القادمني  مبنى  انجزنا  كام  لبنان.  يف 
حاليا استكامل املرحلة الثانية من خالل تشييد 
مبنى املغادرين بتمويل من الصندوق الكويتي 
للتنمية االجتامعية. يتوىل مجلس االمناء واالعامر 
عملية البناء، ومن املتوقع افتتاحه يف نهاية هذا 
العام. قامت املنظمة ايضا بتجهيز مرفأ طرابلس 
ببعض املعدات ضمن برنامج االدارة الحدودية 
الخاصة  املرافق  تجهيز  وتشمل  االنسانية، 
للمسافرين، واماكن االنتظار، اضافة اىل معدات 
جهاز  تقديم  تم  املطار  يف  خاصة.  وتجهيزات 
الكشف عىل املتفجرات واملخدرات بتمويل من 

املنظمة بقيمة 45 الف دوالر.

■ ماذا عن مرشوع انشاء معهد التدريب؟
□ يقع ضمن اسرتاتيجيا البنى التحتية، ونحن 
االن يف مرحلة اعداد املخططات العامة للمرشوع 
الذي يشمل اقامة مبنى لالدارة والقيادة وآخر 
للتدريس والتدريب. نتوقع مبارشة العمل خالل 
فرتة قريبة، عىل ان تنتهي املرحلة االوىل يف مطلع 
العام املقبل. ال متويل للمرحلة الثانية حتى االن، 
لكن سوف تستمر جهود املنظمة واالمن العام 
مع الدول املانحة للوصول اىل التمويل الكامل. 
يف اطار تطوير القدرات التدريبية لالمن العام، 
املديرية  قيادة  مع  بالتنسيق  املنظمة  قامت 
باعداد برنامج تدريب مدربني متخصصني حول 
عليه  يرشف  السفر،  وجوازات  الوثائق  فحص 
مدربني  اختيار  يتم  بحيث  املنظمة،  من  خبري 
للدول  دولية  تدريب  برامج  يف  للمشاركة 
االخرى يف مجال ادارة الهجرة والحدود. شارك 
مدربو االمن العام حتى االن يف برامج تدريبية 
 الربع دول، وذلك بناء عىل طلب من املنظمة 
طلبت  التي  الدول  اىل  ارسالهم  جرى  حيث 
بتنفيذ  املنظمة  قامت  كذلك  خرباء.  منها 

برنامج متخصص لالسعافات االولية. تم تزويد 
 املديرية العامة لالمن العام دليال طورته املنظمة 
بعد  حاليا  يستخدم  الوثائق،  فحص  يتضمن 

تعميمه عىل املعابر الحدودية.

■ ما هو تقييمكم للتعاون مع املديرية العامة 
لالمن العام؟

ابراهيم،  عباس  اللواء  من  وتوجيه  بدعم   □
عالقات  انجح  من  باملديرية  املنظمة  عالقة 
مع  مميزة  عالقة  مثة  كذلك  املثمرة.  الرشاكة 
نستطيع  معهم.  تعاونا  الذين  الضباط  جميع 
خربات  حاليا  لديه  العام  االمن  ان  القول 
العاملية  الخربات  تضاهي  ومميزة  متقدمة 
وبخاصة  والحدود،  الهجرة  ادارة  مجال  يف 
للمعابر  املتطورة  التحتية  البنى  مجال  يف 
والتدقيق  السفر  جوازات  وفحص  الحدودية، 
التدريبية.  القدرات  تطوير  مجال  ويف  فيها، 
صعيد  عىل  ملحوظة  باتت  القدرات  هذه 
قريبا  يتم  ان  يف  ونأمل  االوسط،  الرشق 

املركز  استكامل  خالل  من  التعاون  استكامل 
االقليمي الشامل لالمن العام.

■ ما هي ابرز املشاريع املستقبلية عىل صعيد 
الرشاكة والتعاون؟

بالبرش  االتجار  ملكافحة  قائم  برنامج  مثة   □
والتوطني خارج لبنان، حيث يساهم االمن العام 
يف عضوية فريق العمل الوطني اللبناين ملكافحة 
االتجار بالبرش. قام هذا الفريق بتطوير اجراءات 
االتجار  ضحايا  بحامية  الخاصة  القياسية  املعايري 
االحالة والحامية، وتحديد  بالبرش، وتطوير نظام 
الضحايا وتقديم املساعدة املبارشة لهم. وقد ساهم 
ايضا يف اقرتاح تعديالت عىل القانون الحايل رقم 
 .2011 سنة  الصادر  بالبرش  االتجار  ملكافحة   64
يف ما يتعلق بربنامج توطني النازحني خارج لبنان، 
خصوصا السوريني منهم، قامت املنظمة بالتعاون 
مع االمن العام واملفوضية العليا لشؤون الالجئني 
التابعة لالمم املتحدة، من خالل مكاتبها املنترشة 
حول العامل، بتأمني اجراءات نقل النازحني اىل  26 
دولة، حيث غادر طوعا وليس قرسا خالل السنوات 
الخمس املاضية 107 االف و698 نازحا غالبيتهم 
العظمى من السوريني )نحو 90 الفا(، والباقي من 
العراقيني والسودانيني ومن جنسيات اخرى. تقوم 
االجراءات  برتتيب  الربنامج  املنظمة مبوجب هذا 
قبل  الطبية  الفحوص  واجراء  بالسفر  الخاصة 
للنازحني  ثقافية  تأهيل  دورات  وتنظم  املغادرة، 
املغادرين ضمن منهاج اعده مدربو املنظمة، علام 

ان هذا الربنامج ال يزال قامئا ومستمرا.
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تحقيق
راغدة صافي

دورة تدريبّية لعسكريي األمن العام:
"القيادة اإلبتكارية والتفكير النقدي"

هدفان اساسيان يضعهام القيمون عىل مؤسسة االمن العام نصب اعينهم: صقل 
مهارات العسكريني وتحسني نوعية الخدمات التي تقدمها املؤسسة. تحت هذا 
الجامعة  مع  بالتعاون  العام  لالمن  العامة  املديرية  نظمت  العريض،  العنوان 
االمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST، دورة تدريبية خالل اذار املايض حملت 

عنوان "مهارات القيادة والتفكري النقدي"

ملاذا هذا العنوان وما هي العالقة التي تربط 
بني املهارة يف القيادة والتفكري النقدي؟

يف  املهارة  ان  املتنوعة  الدراسات  اظهرت 

القيادة تتطلب تفكريا نقديا للقادة عىل كل 
التأثريات  ادراك  يف  يساعدهم  املستويات، 
يتيح  ما  قراراتهم،  عىل  ترتتب  قد  التي 

مساءلتهم عن نتائجها. بات هذا االمر ملحا 
يسمى   ما  او  اليوم،  العام  املشهد  ظل  يف 
من  يتضمنه  وما  الجديد،  الطبيعي  بالوضع 
عدم استقرار عاملي، وتغري تكنولوجي رسيع، 
من  متصاعدة  موجة  وسط  مالية،  وضغوط 
نطاق  عىل  املنترشة  واملعلومات  البيانات 
واسع ال حدود له. بالتايل، فان العقلية التي 
تعد  مل  املايض  يف  ناجحني  القادة  جعلت 

تنطبق عىل قادة املستقبل.

رئيس املركز الوطني للتدريب مسرّي اعامل شعبة التدريب يف املديرية العامة لالمن العام الرائد طارق الحلبي.

رئيس املركز الوطني للتدريب مسرّي اعامل 
لالمن  العامة  املديرية  يف  التدريب  شعبة 
العام الرائد طارق الحلبي، يف معرض حديثه 
اىل "االمن العام" عن اهداف هذه الدورة، 
النقدي  والتفكري  االبتكارية  "القيادة  قال: 
مشكلة  الية  التصدي  يف  اساسا  يشكالن 
خالل  العام  االمن  عسكريي  تواجه  قد 
التدريبية  الدورة  هذه  مهامتهم.  تأديتهم 
الحلول  اجرتاح  تساعدهم يف  ان  من شأنها 
كفاياتهم  ورفع  املشاكل،  لهذه  املناسبة 
يف  زمالئهم.  وبني  عملهم  مراكز  يف  كقادة 
قد  التي  املشكالت  قسمنا  االطار،  هذا 
يشمل  اداري  االول  قسمني:  اىل  يواجهونها 
عالقتهم مع املواطنني، والثاين يتعلق بالشق 
معينة  اشكاالت  ذلك حصول  يف  مبا  االمني 
يف  ارهابية.  اعامل  حتى  او  اضطرابات  او 
هذه الحالة، يجب ان ينصب االهتامم عىل 
ووضع  وتحليله،  الخطر  مصدر  عن  البحث 
تكراره  بتفادي  كفيلة  تكون  مناسبة  حلول 
الخطر  هذا  مصدر  عىل  القضاء  اىل  وصوال 

ايا يكن.

■ ما هو الهدف الرئييس من هذه الدورة؟
القوقعة  من  الخروج  هو  االول  الهدف   □

معينة،  ادارية  هيكلية  فيها  تضعنا  التي 
 To think out والتفكري خارج هذا االطار
of the box، وعدم النظر اىل االمور نظرة 
يحجب  عام  بشكل  العمل  روتني  سطحية. 
من  املواطنون  يواجهه  ما  رؤية  احيانا  عنا 
والنتائج  معامالتهم  انجاز  خالل  مشاكل 
تركيزنا  فان  هنا،  من  ذلك.  عن  املرتتبة 

الحلبي: هدفنا الخروج
من قوقعة الهيكلية االدارية

روتني العمل يحجب 
عنا احيانا رؤية ما يواجهه 

املواطنون من مشاكل

هذه  جودة  تحسني  عىل  دامئا  ينصب 
اجرائية  اطر  وضع  عرب  ونوعيتها  الخدمات 
العمل،  يف  الرسعة  لتأمني  وسلسلة  واضحة 
وخلق منط جديد من االداء يجنب الوقوع 
قد  اجراءات   يف  او  االداري  الروتني  يف 
قد  النمط  هذا  تغيري  طويال.  وقتا  تتطلب 
للعنارص  اليومي  العمل  خالل  من  يأيت 
ذلك  يتخطى  قد   اخرى  احيان  ويف  االدىن، 
تدخال  يتطلب  ما  االدىن،  الرعيل  امكانات 
من الرعيل االعىل الحداث التغيري املطلوب.

تحديدا وكيف  الدورة من شملت  ■ هذه 
تم اختيار املشاركني فيها؟

□ ارتبطت املشاركة يف هذه الدورة برغبة 
التطورات  ملواكبة  وطموحهم  العسكريني 
اختيارية  الدورة  هذه  العامل.  يف  الحاصلة 
امام  مفتوحة  كانت  انتقائية،  وليست 
ورشة  شكل  عىل  تقدميها  تم  وقد  الجميع، 
والخربات،  لالفكار  تبادل  تخللها  عمل، 
كذلك  امللتبسة.  النقاط  لبعض  وتوضيح 
متت  عدة  مواضيع  برنامجها  تضمن 

ومعالجة  والتحليل  التفكري  يف  االخطاء   -7
التناقضات الناجمة عن سوء التحليل.

تحفيزية  سلطوية  القيادة:  انواع   -8
تحويلية.

■ ما هي املعايري التي تعتمدونها يف وضع 
برامج التدريب واختيارها؟

املؤسسة  تطوير  اىل  كلها  دوراتنا  تهدف   □
من خالل العمل عىل العنرص البرشي فيها، 
وجعله مثاال وقدوة لزمالئه سواء يف عالقته 
املبارشة مع املواطنني عىل الصعيد االداري، 
او عىل الصعيد االمني او حتى عىل الصعيد 
العسكري، والربامج التي نضعها تأخذ هذه 
الثالثة  االشهر  فخالل  االعتبار.  يف  االمور 
جميع  من  نطلب  عام،  كل  من  االخرية 
القطاعات يف االمن العام تزويدنا الحاجات 
وافراد  ضباط  من  لعديدها  التدريبية 
جدول  يف  ندرجها  تقييمها  وبعد  ورتباء، 
تبعا  لتنفيذها  آلية  لوضع  متهيدا  اولويات، 
الجهات  تحديد  مع  معني  زمني  لجدول 

التي ستتوىل عملية التدريب. 

مناقشتها بعمق، منها عىل سبيل املثال:
واهميتها،  الرئيسية  التفكري  انواع   -1  
والجنايئ  والعاطفي  العلمي  كالتفكري 

واالستنتاجي. واالستقرايئ 
التفكري  النقدي،  التفكري  خصائص   -2
التفكري  واملواقف،  الذات  تقييم  املنطقي، 

االيجايب، الشك والتحليل.
تحليل  النقدي،  التفكري  آليات   -3
والتفكري  املدى  البعيد  التفكري  املعلومات، 
واالمنية  االدارية  املشاكل  تحديد  الشامل، 
والقوة  الضعف  نقاط  تحديد  وتقييمها، 
والحلول،  للقرارات  املستقبلية  والعواقب 
االنفتاح عىل التغيري وتقبله، تحديد الحلول 

وتقييمها.
الذكاء  الحيس،  الذكاء  الذكاء:  انواع   -4

االكادميي، الذكاء االجتامعي.
5- اهمية التفكري عند القادة.

واستثامرها،  املعلومات  تحليل   -6
وجهات  واملركبة،  البسيطة  املعلومات 
والكاذبة،  الصحيحة  املعلومات  النظر، 

املعلومات غري محددة الصدقية واملصدر.

  AUST جامعة  يف  الرياضيات  قسم  رئيسة 
عىل  ارشفت  التي  عثامن  هبة  الدكتورة 
هذه الدورة، اعتربت "ان الجامعة من خالل 
تنظيمها الدورة ودورات مامثلة تحقق هدفا 
اساسيا، اىل جانب تقديم مستوى علمي رفيع 
للطالب، هو خدمة املجتمع واالنفتاح عليه، 
من  االستفادة  من  لتمكينه  معه  والتعاون 
الخربات املتاحة لدى الجامعة ومن انشطتها 
تنظيم  اىل  سنوات  منذ  بادرنا  وقد  املتنوعة. 
دورات تدريبية لعدد من  الرشكات واالجهزة 
االمنية والجمعيات يف مختلف االختصاصات 
طبقا لحاجات كل منها، علام ان هذه الدورة 
تأيت يف اطار الربوتوكول املوقع مع االمن العام. 

■ ملَ الرتكيز عىل القيادة االبتكارية والتفكري 
النقدي؟

عثمان: عنوان هذه الدورة
يشكل حديث الساعة

حديث  الدورة  هذه  عنوان  يشكل   □
تطور  من  نشهده  ما  وسط   الساعة، 
االجتامعي  التواصل  ووسائل  للتكنولوجيا 
املعلومات  من  هائلة  بكميات  التي متطرنا 
ممكنا  يعد  مل  بحيث  والداتا،  والصور 
منها  الصحيح  بني  التمييز  الينا  بالنسبة 
دقة،  واالقل  دقيق  هو  ما  وبني  واملغلوط، 
بخطوات  القيام  استوجب  الذي  االمر 
اليها  والنظر  املعلومات  تحليل  يف  متقدمة 
اجل  من  واستخدامها  نقدية،  بطريقة 
تحسني روح القيادة لدى املسؤولني لصقل 
تعرتضهم  مشاكل  اية  مواجهة  يف  خرباتهم 
يف اداء وظيفتهم، ودفعهم اىل ايجاد حلول 
قد  بطريقة  اخرى  ابتكار  او  لها،  متداولة 
االمد،  طويلة  او  رسيعة  او  فورية  تكون 
عليها  ترتتب  قد  التي  النتائج  واسترشاف  

مفصلة  دراسة  الرشوع يف وضع  من خالل 
املحتملة،  والحلول  الخلل  مكامن  لتحديد 
تطبيق  تم  حال  يف  ستنجم  التي  والنتائج 
كذلك  العمالين.  الواقع  عىل  الحلول  هذه 
فهم  من  القادة  ميّكن  النقدي  التفكري  فان 
مع  التوافق  ويضمن  ككل،  قراراتهم  تأثري 
النتائج.  عن  واملساءلة  التنظيمية  االهداف 
املعادلة هي التالية: التفكري يدفع السلوك 
ميكن  لذلك  النتائج،  يدفع  والسلوك 
النتائج،  تغيري  يف  يرغبون  الذين  االشخاص 
الرتكيز عىل احداث تغيري يف تفكري القادة.

القيادة  بني  تجمع  التي  العالقة  ما هي   ■
النقدي؟ االبتكارية والتفكري 

□ ال ميكن ان يكون املرء قائدا جيدا اذا مل يكن 
يتمتع مبيزات معينة، منها  القدرة عىل اجراء 

Raghida.ss@gmail.com
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بني  والتمييز  للمعلومات،  صحيح  تحليل 
الخطأ والصح منها، وربط االمور بعضها ببعض، 
وتبيان العالقة التي تجمعها. فتحليل املعلومات 
والتدقيق  القيادة،  مهارات  من  جزءا  يشكل 
وعىل   املهارات  هذه  مستوى  عىل  يؤثر  فيها 
االداء  بشكل عام  وخاصة يف امللفات االمنية. 
او  املهارات  تلك  استخدام  النقدي هو  التفكري 
احتامل  تزيد من  التي  املعرفية  االسرتاتيجيات 
استخدامه  ويتم  مرغوبة،  نتيجة  تحقيق 
لوصف التفكري الهادف واملنطقي واملوجه نحو 
عليه  ينطوي  الذي  التفكري  نوع  وهو  الهدف، 
وحساب  االستدالالت،  وصياغة  املشكالت  حل 
التفكري  نوع  انه  القرارات.  واتخاذ  االحتامالت 
نهج  اىل  قرارات تستند  تتخذ من خالله  الذي 
واىل  والدقة،  واملوضوعية  بالعدالة  يتسم 
املعلومات ذات الصلة باملوقف. التفكري النقدي 
هو تقييم عملية التفكري باستمرار. االمن العام 
مؤسسة تعمل دامئا وبشكل مستمر عىل تطوير 
نفسها. نحن نتعاطى خالل هذه الدورات مع 
محرتفني، لذا فاننا حريصون عىل تقديم كل ما 
هو جديد لهم يف اطار علمي، وتسليط الضوء 
عليه من خالل اظهار الرتابط بني مختلف االمور 

ليك تصبح  امامهم محددة بشكل افضل.

■ ما هو الهدف من هذه الدورة؟
صقل  هو  الدورة  هذه  من  هدفنا   □
املهارات من خالل زيادة املعرفة واطالعهم 
نجريها  التي  العلمية  االبحاث  نتائج  عىل 
بحيث  االطار،  هذا  يف  املستجدات  وآخر 
نوفر لهم  مصدرا لنقل املعلومات الحديثة 

ما يساعدهم عىل تطوير ادائهم.

رئيسة قسم الرياضيات يف جامعة AUST الدكتورة هبة عثامن.

من اعامل 
الدورة.

ال يمكن املرء ان يكون
قائدا جيدا اذا لم يتمتع 

معينة بميزات 
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نشاطات
تعاون األمن العام وريستارت واألمم املتحدة

لضمان حقوق الالجئني واملحرومني من حريتهم
يف سياق تعاون املديرية العامة لالمن العام مع 
والدولية  املحلية  والجمعيات  املنظامت  معظم 
نظمت  االنسان،  حقوق  مجال  يف  الناشطة 
ضحايا  لتأهيل  ريستارت  مركز  مع  بالتنسيق 
االمم  بالرشاكة مع مفوضية  والتعذيب،  العنف 
حول  تدريبية  دورة  الالجئني،  لشؤون  املتحدة 
مع  التعامل  يف  واالجرائية  القانونية  الضامنات 

الالجئني واالشخاص املحرومني من حريتهم.
احرتام  تعزيز  اىل  تهدف  التي  الدورة  يف  شارك 
حقوق االنسان يف املجتمع من جهة اوىل، ورفع 
املشاركني فيها وثقافتهم من جهة  اداء  مستوى 
مكاتب  مختلف  من  وعسكريون  ضباط  ثانية، 
االمن العام ودوائره ومراكزه التي تعنى مبارشة 
بشؤون املوقوفني والالجئني والفئات املستضعفة 
الجيش  من  ورتباء  ضباط  اىل  اضافة  تحديدا، 
اللبناين - الرشطة العسكرية، ومن املديرية العامة 

لقوى االمن الداخيل. 
ميكن تلخيص ابرز ما تضمنه برنامج الدورة كااليت:
- كلمة املديرة التنفيذية ملركز ريستارت ونائبة 
يف  التعذيب  من  للوقاية  الفرعية  اللجنة  رئيس 
بعمل  فيها  عرّفت  جبور،  املتحدة سوزان  االمم 
مركز ريستارت يف لبنان، ومهامت لجنة الوقاية 
من التعذيب يف منطقة الرشق االوسط وعالقتها 
بالسلطات اللبنانية وسائر املنظامت الدولية التي 

تعنى بحقوق االنسان.
املتحدة  االمم  مفوضية  ممثلة  ملساعدة  كلمة   -
لشؤون الالجئني آن تريبويل التي شددت عىل اهمية 

الدورات التي تجرى بالتعاون مع مركز ريستارت.

االمم  يف  الحامية  وحدة  لعضو  محارضة   -
العلم،  رميوندا  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
واالتفاقيات  لالجئني  الدولية  الحامية  حول 
الخاصة بالالجئني املوقعة من الدولة اللبنانية 
وآليات تنفيذها، وااللتزامات املفروضة عىل 
لبنان وسائر الدول املنضمة اىل االتفاقية يف 
شأن الالجئني والنازحني ومنعدمي الجنسية، 
اضافة اىل عرض ابرز املساعدات والخدمات 
التي تقدمها منظمة شؤون الالجئني يف هذا 

املجال.
التي  املحارضات  من  عددا  جبور  قدمت   -

متحورت حول:
رضوب  من  وغريه  التعذيب  معاقبة  قانون   -
او  الالنسانية  او  القاسية  العقوبة  او  املعاملة 
املهينة، الصادر تحت الرقم 65 عام 2017: عرض 
عليها،  ينص  التي  العقوبات  وتفاصيله،  اهدافه 
كيفية االبالغ عن الجرائم، العقوبات، التعويضات 
للتعذيب  تعرضوا  الذين  لالشخاص  املفروضة 

وكيفية اعادة تأهيلهم. 
االنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئة  انشاء  قانون   -
الصادر  التعذيب،  من  الوقاية  لجنة  املتضمنة 
دور كل من  عام 2016: عرض  الرقم 62  تحت 
السجون  التعذيب يف  منع  واللجنة يف  املؤسسة 
والتقارير  عملها،  ومراقبة  التوقيف،  ومراكز 
املتحدة،  واالمم  اللبناين  القضاء  اىل  ترفعها  التي 
والزيارات امليدانية التي تقوم بها، واملبادئ التي 
تأدية  اثناء  الوطنية يف  اللجنة  تلتزمها  ان  يجب 

مهامها، والحقوق التي تتمتع بها.

عىل  املفروضة  الدولية  القانونية  االلتزامات   -
كل  عىل  واملوقعة  املنضمة  الدول  وسائر  لبنان 
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب 
او  الالانسانية  او  القاسية  العقوبة  او  املعاملة 
التفاقية  االختياري  الدويل  والربوتوكول  املهينة، 

مناهضة التعذيب.
اآلليات  يحدد  الذي  اسطنبول  بروتوكول   -
الدولية  االتفاقيات  لتنفيذ  واالجرائية  التنفيذية 
الواجب  الدورية  والتقارير  التعذيب  ملناهضة 
واملراقبة،  بالتنفيذ  املعنية  الجهات  من  رفعها 
واهمية التوثيق الجسدي والنفيس للتعذيب من 
مامريس  ودور  املحاكم،  يف  القضائية  السلطات 
ورفع  املراقبة  مجال  يف  والصحية  الطبية  املهن 

التقارير وكيفية تنفيذهم لعملهم.
كام القى املحامي جاد طعمه محارضة متحورت 

حول: 
- حقوق االنسان.

السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد   -
نسبة  مانديال،  مبادئ  او  قواعد  باسم  املعروفة 
يف  واملناضل  االسبق  افريقيا  جنوب  رئيس  اىل 
سبيل حقوق االنسان نيلسون مانديال الذي كان 
سجينا سياسيا لفرتة طويلة يف ظل نظام الفصل 

العنرصي. 
والقارصات  السجينات  بانكوك ملعاملة  قواعد   -
يف السجون مبن فيهم الحوامل وحديثات الوالدة، 

وتطبيق مبدأ مصلحة املولود الفضىل.
الضباط  عىل  شهادات  توزيع  جرى  الختام،  يف 

والعسكريني املشاركني يف الدورة.

رميوندا العلم.من الدورة.

نشاطات

املفتش مؤهل أول جنون: تعاون 
األمن العام والجامعات أوصلني إلى الدكتوراه

وقعت املديرية العامة لالمن العام خالل السنوات االخرية عددا من بروتوكوالت 
التعاون مع الجامعة اللبنانية، الجامعة االمريكية يف بريوت، جامعة القديس يوسف، 
البلمند،  اللبنانية االمريكية وجامعة  الجامعة  الجامعة االسالمية،  الحكمة،  جامعة 

قضت مبنح عسكريي املديرية وافراد عائالتهم حسومات عىل االقساط. 

املفتش مؤهل اول يف املديرية العامة لالمن العام 
ماهر جنون انقطع عن متابعة تحصيله العلمي 
بعد التحاقه باملديرية عام 1999، وهو العام الذي 
حاز اجازة يف الحقوق اللبنانية من جامعة بريوت 
العربية. حلم متابعة تحصيله العلمي ظل شبه 
مستحيل بالنسبة اليه حتى بداية عام 2018. بعد 
ضمن  خدمته  متابعة  موازاة  ويف  التاريخ،  ذلك 

املديرية، بدأ حلمه يتحول اىل حقيقة. 
"االمن العام" التقته يف مركز عمله ضمن شعبة 
ملكتب  التابعة  والقضائية  املسلكية  املالحقات 

شؤون العديد يف املديرية العامة لالمن العام. 

عن  جدا  طويلة  لفرتة  انقطاعك  سبب  ما   ■
متابعة تحصيلك العلمي؟

التحاقي  بعد  حالت،  مجتمعة  ثالثة  اسباب   □
باملديرية العامة لالمن العام منذ 21 عاما، دون 
اولها  العلمي.  تحصييل  متابعة  حلمي  تحقيق 
توقيت خدمتي ضمن املديرية الذي عىل الرغم 
اىل  التي تطرأ عليه من حني  التغيريات  من كل 
آخر، مل يكن يتناسب ابدا مع دوامات التدريس 
نسبة  حضور  تفرض  التي  الجامعات  معظم  يف 
معينة من املحارضات التي تتوزع بني ما هو قبل 
الظهر وبعده. ثانيها اقساط الجامعات املرتفعة 
قياسا براتبي. ثالثها مسؤوليايت العائلية كزوج واب 
االستحالة شبه مطلقة حتى  كانت  لذا  لولدين. 
بداية عام 2018. يف االشهر االخرية من عام 2017، 
خالل احد اجتامعاتنا بسعادة املدير العام لالمن 
حديثه  معرض  ويف  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
التي يجب  الصلبة  الصخرة  العلم مثابة  ان  عن 
ان نبني عليها حارضنا ومستقبلنا داخل املديرية 
وخارجها، ابلغنا ان املديرية بدأت التحضري النجاز 
بروتوكوالت تعاون مع جامعات عاملة يف لبنان 
السنوية  اقساطها  ستقدم تخفيضات كبرية عىل 

االمن  لعسكريي  و%50   20 بني  ترتاوح  بنسبة 
العام وسائر افراد عائالتهم. واعطى اللواء ابراهيم 
توجيهاته لتكون خدمة كل من يرغب يف متابعة 
تحصيل علمه من الضباط والعسكريني متناسبة 
بعد فرتة  اليها.  ينتسب  التي  الجامعة  مع دوام 
التعاون  بروتوكوالت  توقيع  يتواىل  بدأ  قصرية، 
الجامعات، من ضمنهم  املديرية وعدد من  بني 
بروتوكول تعاون مع جامعة الحكمة التي تدرس 
مختلف  يف  العليا  والدراسات  اللبنانية  الحقوق 
ألن  انذاك  عظيم  بفرح  شعرت  القانون.  فروع 
مل  العلمي  تحصييل  متابعة  امام  املعوقات  ابرز 
مطلع  يف  الربوتوكول  توقيع  فور  موجودة.  تعد 
ملتابعة  الحكمة  اىل جامعة  انتسبت  عام 2018 
الدراسات العليا يف القانون الخاص. يف نهاية عام 
2019 انهيت الدراسات العليا بنجاح. مطلع العام 
الجاري، ومبا انه يوجد ايضا بروتوكول تعاون بني 
االمن العام والجامعة االسالمية يف لبنان، انتسبت 
اليها لبدء التحضري الطروحة دكتوراه يف القانون. 

ارشت  التي  الخدمة  تسهيالت  تجلت  كيف   ■
اليها؟

□ من خالل استبدال دوامات خدمتي مبا يتناسب 
مع املحارضات واالمتحانات يف الجامعة. كام كنت 
استفيد من اجازايت القانونية يف فرتات االمتحانات 

تحديدا. 

الدراسات  يف  قدمتها  التي  الرسالة  عنوان  ما   ■
العليا؟ 

بني  العالقة  "طبيعة  بعنوان  كانت  رسالتي   □
الرشكة القابضة والرشكة التابعة - فرع القانون 
الرشكة  ان  اوضح  االطار،  هذا  يف  التجاري". 
القابضة )او رشكة الهولدينغ( هي من الرشكات 
الحديثة نسبيا يف عامل القانون. فهي وليدة التطور 

االقتصادي الهائل بفعل تقدم العلم والتكنولوجيا 
الذي استدعى قيام مشاريع ضخمة تتمحور حول 
نشاطات متعددة ومتنوعة تتطلب قدرات مالية 
اساسية،  رشكة  وجود  فرض  الواقع  هذا  كبرية. 
التخطيط  تتوىل دور  االم،  بالرشكة  او ما يعرف 
واالقتصادية  االدارية  الصعد  عىل  والتوجيه 
واملالية، بينام تقوم الرشكات التابعة لها باملهامت 
يف  الرشكات  من  النوع  هذا  انترش  التنفيذية. 
غالبية دول العامل، كام يف الدول العربية السيام يف 
لبنان بعد صدور املرسوم االشرتاعي رقم 83/45 
نظام  وضع  الذي   1983 حزيران   24 تاريخ  يف 

الرشكات القابضة.

موضوع  اخرتت  هل  الدكتوراه،  اىل  بالنسبة   ■
االطروحة؟

محددا،  موضوعا  رسميا  اخرت  مل  االن  حتى   □
االول  احتامالت.  ثالثة  عيني  بل وضعت نصب 
موضوع املسؤولية املدنية والجزائية عن االخطاء 
الطبية، مع كل ما يتفرع عنه من نقاط قانونية 
الثاين  االجتهاد.  يف  جدل  محط  وهي  مستجدة 
حقوق وواجبات قايض التحقيق وطبيعة وحدود 
القضائية.  وغري  القضائية  الجهات  بكل  عالقاته 
الثالث حقوق املوقوف تحديدا وحقوق املدعي 
واملدعى عليه يف جميع مراحل املحاكمة عموما.  

دراسات  لحصولك عىل شهادة  كان  تأثري  اي   ■
عليا يف القانون يف ما خص عملك ضمن املديرية؟
شعبة  ضمن  اخدم  فانا  جدا.  ايجايب  تأثري   □
يتمحور  التي  والقضائية  املسلكية  املالحقات 
كل عملها ضمن االطر القانونية. بالتايل، حيازيت 
شهادة دراسات عليا يف القانون ساهمت بشكل 
كبري يف تطوير ادايئ الوظيفي ونجاحي يف معالجة 

ادق امللفات القانونية بعمق قانوين اكرب.

املفتش مؤهل اول ماهر جنون.



إحصاءات الشهر
5859

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2020/02/16 لغاية 2020/03/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2020/02/16 و2020/03/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
1106اثيوبية
3المانية

1اميركية
13اوزباكستان

61اوكرانية
1ايرانية

1باكستانية
3بريطانية
1بلجيكية

267بنغالدشية
39بنينية

13بوركينابية
1بولونية

1اردنية
6تونسية

5جزائرية
1سورية

دخول

مغادرة

املجموع

224552

226487

451039

167058

192413

359471

53429

69593

123022

445039

488493

933532

30بيالروسيا
57توغولية

1جزر الموريس
4دومينيكية

16روسية
7سنغالية
1سويدية

60سيراليونية
44سري النكية

1صينية
5غامبية
224غانية

1فرنسية

181فيليبينية
2فييتنامية

12كازاخستان
24كاميرون
1كونغو. د

9كيرغيزية
30كينية

7مولدوفية
368نيجيرية

53هندية
2648المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2020/02/15  لغاية  2020/03/15 ضمنا

1عراقية
54مصرية

68المجموع

الدولة

الدولةالدولةالدولة

الدولة العددالعدد

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2020/02/16 لغاية 2020/03/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2020/02/15 لغاية 2020/03/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

37اثيوبية 
2باكستانية 
1بريطانية 

31بنغالدشية 
2روسية 
1سعودية 
10سودانية 
172سورية 

7سري النكية 

62اثيوبية 
2اردنية 

5اوكرانية 
3ايرانية 

1بريطانية 
58بنغالدشية 

1بيروفية 
2جزائرية 

7روسية 
3رومانية 
1سعودية 
9سودانية 

5عراقية 
1عرب رحل 

1غامبية 
8غانية 

2فلسطينية 
2فلسطينية اردنية
2فلسطينية سورية
18فلسطينية الجئة

11فيليبينية 

206سورية 
8سري النكية 

1عراقية 
1عرب رحل 

1غامبية 
10غانية 
1غينية 

2فلسطينية 
2فلسطينية اردنية
1فلسطينية سلطة

2فلسطينية سورية
1فلسطينية عراقية

1كاميرونية 
2كينية 

45لبنانية 
21مصرية 

10مكتوم القيد 
2نيبالية 

6نيجيرية 
29هندية 

429المجموع

21فلسطينية الجئة
14فيليبينية 

1كاميرونية 
2كينية 

40لبنانية 
22مصرية 

10مكتوم القيد 
3نيبالية 

7نيجيرية 
18هندية 

528المجموع
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 الوثائق المزّورة
6061

املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

725317سوريا
72312العراق
172111لبنان
1348تركيا

1236فرنسا
1495120242مختلف

301019239596املجموع

جدول اجاميل بالوثائق املزّورة املضبوطة ألول 5 دول يف الدوائر واملراكز الحدودية: شباط 2020

رسم بياين بعدد 
الوثائق املزّورة تبعاً 

للجنسية السورية 
وفقاً لنوع الوثائق 

املزورة 

عدد الوثائق املزّورة املضبوطة بحسب القارات: 
شباط 2020

عدد الوثائق السورية املزورة 
بحسب النوع واملركز الحدودي: شباط 2020

مقارنة بني عدد الوثائق املزورة 
املضبوطة لشباط 2019 

والشهر نفسه من العام 2020

مقارنة مع عدد حاميل الوثائق 
املزورة خالل ثالثة اشهر سابقة 

مقارنة بني اعداد املسافرين خالل الشهر واالعداد الرتاكمية منذ بداية السنة مع الشهر نفسه 
من العام الفائت او السنة املاضية عرب املراكز الحدودية

عدد املسافرين 

خالل شباط 2020

عدد املسافرين 
من بداية 2020 حتى 

نهاية شباط 2020

عدد املسافرين 
خالل شباط 2019

عدد املسافرين 
من بداية 2019 

حتى نهاية شباط 2019

1,006,026.00  504,374.00  1,015,137.00  511,799.00  املراكز الحدودية  الربية

1,113,963.00  508,089.00  925,149.00  430,736.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

كانون الثاين  2019

حاملو وثائق مزورة 

كانون الثاين 2020

نسبة االرتفاع 

او االنخفاض

19%5768املطار

11مرفأ طرابلس

56% -167املصنع

30مرفأ بريوت

00العريضة

00العبودية

حاملو وثائق املركز

مزورة ترشين 

الثاين 2019

حاملو وثائق 

مزورة كانون 

األول 2019

حاملو وثائق 

مزورة كانون 

الثاين 2020

مؤرش

6%596668املطار

001مرفأ طرابلس

16% -1087املصنع

000مرفأ بريوت

010العريضة

100العبودية

عدد 79 - نيسان 2020 عدد 79 - نيسان 2020



6263
عدد 79 - نيسان 2020عدد 79 - نيسان 2020

لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

أنواع نون التوكيد

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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بأقالمهم  

ضوٌء على عالم الـ"دوت كوم" اللبناني... والعار

بقلم
داني حداد*

غالبا ما يشكو االعالميون من القمع والتضييق عىل الحريات. يف هذه 
السطور، كالم عكس هذا التيار. 

انترش االعالم االلكرتوين يف لبنان يف مرحلة ما بعد العام 2005 بخجل 
ثم بفورة. ما من احصاء رسمي عن عدد املواقع االخبارية يف لبنان. 
يقال ان العدد اكرث من 500، ولكن ميكن احصاء حواىل ثالثني موقعا 

فاعال. الرقم االول كبري جدا لبلد مبساحة لبنان وبعدد سكانه.
اال ان "ازمة" املواقع االلكرتونية ال تنحرص فقط بالعدد.

ما من قانون يف لبنان يرعى عمل هذه املواقع. ولذلك فهي تخضع 
لقانون املطبوعات الذي يحتاج اىل تطوير جذري. ال بد هنا من االشارة 
اىل ان مرشوع قانون لالعالم اعد منذ سنوات طويلة ومتت مناقشته يف 
لجنة االدارة والعدل النيابية، من دون اقراره. بات املرشوع يحتاج اىل 
تعديالت يفرضها تطور االعالم االلكرتوين. كام ان بعض اهل القطاع، 
للوقت  تضييع  بل هو  التنظيم مستحيل،  ان  يعتربون  منهم،  ولست 

والجهد. ارى، عىل العكس، ان اي تنظيم افضل من الالتنظيم.
مأزق آخر يواجه االعالم االلكرتوين، وهو االبرز يف رأيي. الدخالء عىل 

املهنة يشوهون صورة هذا القطاع. 
نسبة  يشكلون  باتوا  وهم  االلكرتونية،  املواقع  اصحاب  من  عرشات 
امتحناهم  ان  بعض هؤالء  ثانوية حتى.  يحملون شهادة  ال  مرتفعة، 
فهم  ذلك  مع  فعال.  لرسبوا  مدريس  قراءة  كتاب  من  امالء  اختبار  يف 
ميلكون مواقع وينتحلون صفة صحافيني ويوقعون مقاالت باسامئهم، 
لالعالم  الوطني  واملجلس  االعالم  وزراء  مع  اجتامعات  اىل  ويدعون 

املريئ واملسموع!
عار هذه املهنة، نكاد نقول.

وما دمنا ذكرنا اسم املجلس الوطني لالعالم املريئ واملسموع، ال بد من 
االشارة اىل ان هذا املجلس الذي ُكلف من وزراء اعالم متعاقبني شؤون 
االعالم االلكرتوين يجب ان يخضع لتعديل يف نظامه. واملجلس، املنتهية 
ادخال  عرب  الديناميكية  من  مزيد  اىل  يحتاج  سنوات،  منذ  صالحيته 

العنرص الشاب والخبري يف املجال االلكرتوين اليه. من املالحظات عىل 
املجلس انه منح علام وخربا، وهي خطوة رمزية غري قانونية، ملواقع ال 

تستويف الرشوط وال ميلك اصحابها االهلية.
يفتح الكالم عن علم وخرب الباب عىل رضورة التنظيم.

ان انشاء موقع الكرتوين ليس امرا مكلفا من الناحية املادية، ولذلك 
يستسهله كثريون. فهل يجوز "كل ما واحد طلع عىل بالو" ان يؤسس 
موقعا؟ وهل يجوز لكل من تقدم بطلب اىل املجلس الوطني لالعالم 

املريئ واملسموع ان ينال علام وخربا؟
ان منح "رشعية" الي موقع يجب ان يتم وفق معايري محددة، من 
النارش  عينه  الوقت  يف  هو  شخص  ميلكه  املوقع  يكون  ال  ان  بينها 
املواقع  عرشات  حال  وهذه  والتقني،  واملحرر  التحرير  ورئيس 

االلكرتونية يف لبنان.
يجب ان يكون للموقع مكتب، وفريق عمل من اربعة اشخاص عىل 
االقل يلتزمون سائر الرشوط القانونية واملالية التي يجب ان تستوفيها 

اي مؤسسة.
مع  اكرث حزما  تكون  ان  الرسمية،  باجهزتها  الدولة،  اختصار، عىل  يف 
قطاع االعالم االلكرتوين. فالتنظيم، من دون التدخل يف املضمون ان مل 
يكن فيه تجاوز للقوانني، هو املدخل اىل "غربلة" القطاع ليسقط منه 

الدخالء ويبقى املهنيون.
ان االعالم االلكرتوين هو اعالم املستقبل وسيشهد، عىل مر السنوات، 
املزيد من التطور. لذا، فان بدء التنظيم اليوم سيوفر علينا اعباء يف 

املستقبل. 
باب  من  كورونا  فريوس  ملوضوع  املواقع  بعض  مقاربة  كمثل  اعباء 

السبق الصحايف، حتى حني نتحدث عن قضية انسانية.
عار املهنة، مرة اخرى.

 
* رئيس تحرير موقع mtv االلكرتوين واستاذ جامعي

الدكتور بقلم 
غالب فرحات*  ضيف العدد

التعّلم عن بعد في ظل الَحجر الصحي
بدأ  بعدها  باملراسلة.  التعلم  من خالل  بعد  عن  التعلم  فكرة  بدأت 
البث االذاعي باستخدام الراديو يف عملية التعليم، ثم ظهرت اجهزة 
ان  لبث  ما  وااللكرتونية.  الكهربائية  الصناعات  تقدم  مع  التسجيل 
لجهة  التعليمي  البث  امكانات  وازدادت  والفيديو،  التلفزيون  ظهر 
الصوت والصورة مع شيوع استعامل االقامر الصناعية وانتشار اجهزة 

الكومبيوتر وشبكاتها. 
بفعل هذه التطورات الهائلة، ظهر نظام التعلم عن بعد. نحن اليوم 
يف لبنان نجد انفسنا امام وجوب تطبيق هذا النظام بفعل وباء كورونا 
وطالبا  اساتذة  جميعا،  علينا  فرضه  الذي  الجامعي  الصحي  والحجر 
الحياة ومنها  الفريوس عىل كل قطاعات  تأثري هذا  بفعل  ومواطنني، 
القطاع الرتبوي. بالتايل، وجدنا امام رضورة اعتامد مثل هذا النظام من 

التعلم يف كل انحاء العامل ويف لبنان.
لكن ما هو مفهوم التعلم عن بعد؟ 

مفهوم التعلم عن بعد هو بكل بساطة وبشكل عام، نقل التعلم اىل 
املتعلم يف موقع اقامته او عمله بدال من انتقال املتعلم اىل املؤسسة 

التعليمية. 
من هنا ومن خالل هذا التعريف، ومبا ان التعلم عن بعد هو نظام، 
واسلوب، ومواد، وتقويم... يتميز عن انظمة التعلم التقليدية. بالتايل، 
هذا التعلم له مميزات وعيوب متيزه عن غريه من النظم. فام هي اهم 

مميزاته وما هي عيوبه؟
مميزات التعلم عن بعد:

- التواصل ما بني املعلم والطالب غري محدد ال يف املكان وال يف الزمان.
املادة  مع  التعامل  وكذلك  الغري،  مع  به  التداول  ورسعة  سهولة   -

باالعتامد عىل الذات.
- انه اكرث مالمئة للطالب، ان من حيث املضمون او من حيث الشكل.
لنا من ذكر  بد  النظام ال يخلو من سلبيات وعيوب، ال  ان هذا  غري 

اهمها. فام هي؟
نظام التعلم عن بعد يف حاجة اىل متطلبات اساسية يجب توافرها:

بنية تحتية لوجستية كاملة ومتكاملة لجهة االجهزة ورسعة عالية   -
لالتصال عرب االنرتنت.

- التطور الرسيع يف وسائل التكنولوجيا، وهذا ما يرتب كلفة عالية وكبرية 
عىل املؤسسات التي تستخدمه.

 - غياب االتصال املبارش بني املعلم واملتعلم والذي ميكن ان يؤدي اىل فقدان 
العامل االنساين - الحوار املبارش والحيس - التفاعل والنقص يف الدافعية.

من خالل ذلك نتساءل، كيف يتعامل لبنان مبدارسه وجامعاته معه؟ 
هل لبنان مهيأ مبوارده البرشية وبنيته التحتية لجهة التجهيزات والربامج 
اىل مواجهة فريوس كورونا، ومتابعة عملية التعلم عىل الرغم من الحجر 
الصحي الذي يخضع له الجميع اليوم؟ وهل ان الطالب نفسه مستعد 

ومهيأ للتفاعل مع هذا النظام واالستفادة منه؟
يف الواقع، ان معظم الرتبويني يف لبنان، من مديري املدارس والثانويات او 
اساتذة يف جميع مراحل التعليم وصوال اىل التعليم الجامعي، يقّرون بأن 
لبنان ليس مؤهال بعد وبشكل جيد لهذا التعلم عن بعد، عىل الرغم من 

وجود واحات تعليمية الكرتونية مهمة.
لذا، نرى وجوب التعامل الجدي مع موضوع التعلم عن بعد النه اصبح 
جزءا ال يتجزأ من االنظمة التعليمية يف العامل ومكمال لها... مع التأكيد 
واملبادرات  للجهود  يرتك  ال  ان  يجب  التعلم  من  النوع  هذا  ان  عىل 
الفردية لبعض االساتذة والتالمذة واملدارس والجامعات. بل عىل وزارة 
الرتبية والتعليم العايل واملركز الرتبوي للبحوث واالمناء، ان تحزم امرها 

الرساء االسس الصلبة لهذا النظام من انظمة وتجهيزات واساتذة. 
يف كل االحوال، نأمل من معايل وزير الرتبية والتعليم العايل القايض 
والدكتور الجامعي والزميل طارق املجذوب، وهو العارف والخبري يف 
القضايا الرتبوية، يف ان يويل هذا املوضوع االولوية التامة، ونحن نعرفه 

متام املعرفة لهذه الجهة، اذا قال فعل.

* استاذ محارض يف الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق،
مدير وعميد سابق يف الجامعة اللبنانية والجامعة االسالمية يف لبنان
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مئوية لبنان الكبير ]3[
الجنرال ويغان في بكركي

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

القدمية  الخاصة والعامة، والسيام  يف املكتبات 
مسافرون،  وضعها  نفيسة  مؤلفات  منها، 
ضمنوها  اجانب  واثريون  وعلامء،  ورحالة، 
وادبية  علمية  وتدقيقات  وتحقيقات،  بحوثا، 
هذه  بعض  قيمة.  ذات  واثرية  وتاريخية 
الكتب ترجم اىل العربية كامال او جزئيا ونرش، 
بينام بقي البعض اآلخر من دون ترجمة رغم 
التي  االخبار  ومن  الفوائد،  من  يحتويه  ما 

تحّدث ويغان يف احد فصول كتابه فقال: "ان 
بانشائه  غورو  الجرنال  به  قام  الذي  العمل 
)املترصفية(  القدمية  الوالية  احيا  الكبري  لبنان 
سكانا  الكبري  لبنان  وتزويد  وروحا،  جسام 
كدولة  ممكنا  وجودا  له  ن  امَّ جديدة  وموارد 
اىل  السكان  عدد  رفع  التكبري  وهذا  مستقلة. 
نحو 700,000 نسمة، وهو ميّثل عددا متوازيا 
بني املسيحيني واملسلمني. وكان من جراء هذا 
للدولة  االقتصادية  للحياة  املوافق  االنشاء 
الجديدة تعديل املشكلة السياسية، اذ مل تبق 
بل  وحدهم،  املسيحيني  نصيب  من  السلطة 
الطائفتان  فيها  تشرتك  بحيث  تنظيمها  صار 

بصورة عادلة تبعد اللجوء اىل العنف. 

فاملسيحيون كانوا يعتربون ان الوقت قد حان 
ليصار اىل انصافهم باستعامل عملة االستخفاف 
زمن  لهم  دفعت  التي  والقسوة  والرضر 
املسلمني  العثامنية. ومل يكن مفهوم  السيطرة 
طبعا عىل هذا الشكل، ألنهم حرصوا عىل ان 
يتمتعوا، انصافا لهم، بكامل الحقوق السياسية 
نفيا  العددية  املساواة  لهم  تضمنها  التي 
لالحقاد والخصومات. وهذا عمل تهدئة كانت 
الوصاية الفرنسية تتشبث بتحقيقه عرب سلطة 
حازمة وعطوفة وعدالة متساوية بني الجميع. 
كان ممثلو فرنسا، يف تقيدهم بهذه املبادئ، 
يعملون يف اآلن نفسه يف االتجاه الذي ترسمه 
لهم انبل التقاليد وااللتزامات، بوصف بالدهم 

قرن  مدى  يف  اصبحت  كربى  مسيحية  دولة 
أجل  من  عبثا،  يكن  مل  مهمة.  اسالمية  دولة 
أوسع  معرفة  اىل  يصار  ان  ذلك،  الحكم عىل 
منهام  يتألف  اللذين  العنرصين  لهذين 

السكان اللبنانيون. 
من  كبري  عدد  اىل  منقسمون  املسيحيون 
منها  ثالث  اهمها:  عن  ونتكلم  الطوائف، 
الكاثوليك،  والروم  املوارنة،  روما:  مع  متحدة 
والرسيان الكاثوليك. والروم االرثوذكس يؤلفون 
طائفة كبرية العدد. بعددهم ونفوذهم يشغل 
املوارنة الصف االول. ومثة صداقة قدمية تجمع 
ما بني "االمة" املارونية وفرنسا التي ارسعت اىل 
تلبية طلب أوروبا عام 1860 بحامية املوارنة. 
وعام 1919 قدم البطريرك املاروين اىل باريس 
ليطلب اىل مؤمتر الصلح ان يعهد اىل فرنسا يف 

الوصاية عىل لبنان.
البطريرك املونسنيور الحويك يتمتع يف الجبل 
دل  كبريين،  شخصية  وسلطة  مبقام  اللبناين 
عليهام االستقبال اململوء عطفا واحرتاما الذي 
كليمنصو.  واملسيو  بوانكاريه  املسيو  له  ره  وفَّ
للبطريرك مقران، فاملركز الشتوي يرشف عىل 
الجبل  ملء  يف  مركزه  واآلخر  جونيه،  جون 
عىل حافة منحدر نهر قاديشا، غري بعيد من 
لبنان  مقدس  هي  التي  املشهورة  االرز  غابة 
فهو  ودينيا  سياسيا  رئيسا  بوصفه  وحرمه. 
يعيش عيشة اقطاعي كبري. يف ايام االعياد، او 
يفتح  الكبرية،  الشخصيات  احدى  زيارة  عند 
املؤمنني  لجمهور  ابوابه  البطريريك  القرص 
برئيسهم  االحاطة  اىل  دوما  يسارعون  الذين 
الطعام،  وجبات  مائدته  تتواىل عىل  الروحي. 
الشعب.  عامة  من  اشخاص  اليها  ويتقدم 
وهناك عىل االخص يف الدميان، املركز الصيفي، 
الذي  القديم  املقر  يف  البطريرك  رؤية  يجب 
هذا  ويف  القرون،  مدى  عىل  هيئته  تتغري  مل 
الحصن الذي تحميه، عند االقتضاء، املعوقات 
الطبيعية، وارتفاعه عن البحر، والسيام صدور 
سلطته  كريس  يف  البطريرك  يقيم  الجبليني، 

الروحية والزمنية. 

املؤسف  بها، ومن  والتبرص  معرفتها  تستطاب 
ان تصبح هذه الكتب نادرة وغري معروفة لدى 

كثريين يف بالدنا.
اموا  الذين  االجانب  العلامء  هؤالء  بحوث 
بالدنا يف ازمنة مختلفة واحوال معينة، مل تكن 
واقاويل  مسموعات  ونقل  عابر،  مرور  مثرة 
وطعموها  فتبنوها  اليهم  وصلت  ومفرتضات 
وميولهم  السياسية  واهدافهم  باستنتاجاتهم 
العقائدية كام يظن البعض، بل هي، بكل تأكيد، 
قاموا  دقيقة  وفحوص  اضافية  دروس  حصيلة 
بها بجد ونشاط ومعرفة خدمة للعلم والتاريخ 
الذين  ان  املفارقات  غرائب  ومن  والحقيقة. 
السباقون  هم  ووقائعها  مبندرجاتها  يرتابون 
منها،  مقتطفات  واستعارة  بها،  االستشهاد  اىل 

تدعيام لكتاباتهم وتعزيزا آلرائهم. 
الكّتاب،  من  اغلبهم  نعنيهم  الذين  املؤلفون 
العسكريني  الحكام  من  مؤلفني  مثة  ولكن 
بالدنا  مقدرات  اداروا  الذين  الكبار  واملدنيني 
زمن االنتداب ووضعوا مذكراتهم بأنفسهم او 
فوضوا اىل غريهم كتابتها بعد تزويدهم االخبار 
غري  كتبا  فصدرت  والعامة،  املحلية  والوثائق 

مرتجمة يف علمنا، ومنهم املفوضون السامون:
الثالث،  السامي  املفوض  ويغان،  الجرنال   -
الخدمة"،  اىل  "عودة  االول:  كتابه  وعنوان 
والثاين "رساب وحقيقة"، 1957، وهام   ،1950

من اصدارات دار النرش "فالماريون".
- الجرنال رساي، وعنوان كتابه "صمت الجرنال 

رساي"، حققه بول كوبلوتز، 1930.
يف  "سنتان  كتابه  واسم  بيو،  غربيال  املسيو   -
الرشق: 1939 – 1940 "، صدر عن دار النرش 

"هاشيت".

دنز،  "الجرنال  الكتاب  واسم  دنز،  الجرنال   -
اندريه  باريس 1940 – سوريا 1941"، حققه 
له  قدم  القائد،  هذا  مسرية  عن  وهو  الفارج، 

الجرنال ويغان.
وهذه الكتب من محتويات مكتبتنا.

استقى هؤالء الحكام االدباء عنارص مؤلفاتهم 
املصادر  ومن  الشخصية،  اختباراتهم  من 
عىل  االطالع  ومن  بها،  املوثوق  واملراجع 
االماكن  زيارة  ومن  واملستندات،  الوثائق 
الدروس  يف  تعمقهم  ومن  والتاريخية،  االثرية 
يف  املوضوعة  والخاصة  الرسمية  الوسائل  عرب 
فجاءت  وقدرة،  لهم من سلطة  ومبا  ترصفهم، 

كتاباتهم غاية يف املعرفة والدقة والصدق. 
الجرنال  كتاب  من  جانبا  يأيت  ما  يف  نتناول 

مكسيم ويغان "رساب وحقيقة".
قال ويغان: "اعلمني املسيو بوانكاريه ان مجلس 
الوزراء قرر تعييني مفوضا ساميا يف بريوت بدال 
من الجرنال غورو الذي شغل هذا املنصب طوال 
اربع سنوات. وكانت الحكومة قد فكرت اوال يف 
احتامالت  ولكن  له،  خلفا  مدين  شخص  تعيني 
الحرب التي كانت ال تزال قامئة مع تركيا حملتها 
الرشق رجال عسكريا مفوضا  تبقي يف  ان  عىل 
وقع  لذا  الرشق،  لجيش  اعىل  وقائدا  ساميا 
اختيارها عيل باالتفاق مع املارشال فوش، وكان 
بوانكاريه ينتظر قبويل هذا العرض لينرش التعيني 

يف الجريدة الرسمية".
يف 9 أيار 1923 وصل الجرنال ويغان اىل بريوت 
الرسايا  من  واتخذ  الصنوبر،  قرص  يف  ونزل 
وكبار  معاونيه،  اىل  وتعرَّف  له،  مركزا  الكبرية 
اىل  وانرصف  ووطنيني  فرنسيني  من  املوظفني، 

تنظيم االعامل.
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قلت  عندما  املاسونية  املحافل  تأثرت 
مقاليد  تسلمي  "ان  الحويك:  للبطريرك 
اليوم  حتى  ناقصا  بقي  لبنان  يف  وظيفتي 
يف  لتحيتكم  املجيء  من  فيه  متكنت  الذي 
عن  نية،  بسالمة  ذلك،  يف  عرّبت  الدميان". 
حقيقة اساسية. يعاون البطريرك املاروين عدد 
من االساقفة يتميز بينهم املونسنيور عبدالله 

قديم  تلميذ  وهو  العام،  النائب  الخوري 
للمعهد االكلريييك يف باريس. 

جميع  حضور  يزيد  االحتفاالت  ايام  يف 
االساقفة الذين مراكزهم غري بعيدة يف روعة 
املفوض  استقبل  الزيارة  يوم  يف  االستقبال. 
النائب  السيارة،  من  ترجله  عند  السامي، 
سّلم  منتهاها  عند  دارا صغرية  فاجتاز  العام، 

وسيعة تؤدي اىل مقاصري البطريرك، ويف اعىل 
هذه السّلم وقف غبطته يحيط به االساقفة 
ورؤساء االساقفة، فتألَّف من الجميع موكب 
الوسيع  االستقبال  بهو  تابع سريه حتى دخل 
حيث جلس البطريرك وضيفه يف صدر املكان 
واحتل الحارضون املقاعد املرصوفة عىل دائر 
البهو، وبعد الطواف بفناجني القهوة التقليدية 

بدأت املحادثة. 
اىل  االحتفالية  االشياء  االمر  يتجاوز  عندما 
واذا  ض.  ُتَخفَّ فاملراسم  الرسمية  املسائل 
اجراء  الفرنسية،  يجيد  الذي  البطريرك،  اراد 
محادثة "خاصة" فإنه يقود محدثه اىل الغرفة 
املجاورة. ونوعية األساقفة املوارنة اآلتني من 
االديار تزداد رفعة بوجود عدد منهم خريج 
ان  كام  سولبيس،  سان  يف  االكلريييك  املعهد 
روما.  يف  عدة  سنوات  ايضا  امىض  بعضهم 
ُمَعّد  العلامين فيبدو غالبا غري  اما االكلريوس 
ليس يف  اذ  الكهنوتية،  لوظيفته  كافيا  اعدادا 
استطاعة التدريب القصري االمد الذي يجري 
املتمهل  االعداد  مقام  يقوم  ان  الديورة  يف 
االكلريييك،  املعهد  يف  يتوافر  الذي  والعميق 
وتاليا فإن هذا االكلريوس، الذي يتمتع بنفوذ 
كبري نظرا اىل ورع االهلني، ال يقيم الدليل عىل 
البطريرك  عىل  يصعب  عالية.  جد  روحانية 
مجيء  ان  كيف  يفهموا  ان  ومجالسيه 
آتية  ثأرات  من  لهم  ما  يحقق  مل  الفرنسيني 
من املايض، ويعتربون كل عمل منصف نحو 
العدالة  ان  وبديهي  لهم،  مظلمة  خصومهم 

الفرنسية ال تكمن يف مثل ذلك".
السامي  املفوض  بني  الزيارات  تواصلت 
رغم  كانت،  عالقات  تسودها  والبطريرك، 
اآلراء،  الودية، غري حميمة الختالف  مظاهرها 

واالهداف، والنيات.
الحكومة  نقلت   1924 الثاين  ترشين   29 يف 
الرشق  الجرنال ويغان من مركزه يف  الفرنسية 
العالية،  العسكرية  الدروس  مركز  رئاسة  اىل 
وذلك بعد ميض نحو سنة ونصف السنة عىل 
رساي،  الجرنال  محله  وحل  بالدنا،  يف  وجوده 

فجاء ويغان اىل بكريك مودعا البطريرك.

قرص الصنوبر.

شارع ويغان يف بريوت.

A4.indd   3 7/23/18   5:10 PM



70
عدد 79 - نيسان 2020

االختالف يف تصنيف املنظامت او االحزاب الناشطة يف مجال تبييض االموال ومتويل االرهاب، مل يعف لبنان من التعرض 
للعقوبات االمريكية استنادا اىل معايريها باعتبار ذلك الحزب او تلك املجموعة خارجة عن قانون مكافحة تبييض االموال 

ومتويل االرهاب. لكن لبنان متكن من السري بني الغام هذه العقوبات، ونجح يف ان يحّيد نفسه عن العزلة الدولية 

مقالإقتصاد
لبنان بعد الكورونا

العامل،  التي حصلت يف  الكوارث  او كارثة كغريها من  او مصيبة  ازمة  الكورونا 
وستمر بغض النظر عن الخسائر اآلنية التي سوف يخرسها العامل سواء باالرواح 
او االموال. علام انها تختلف من امة اىل امة، ومن دولة اىل دولة. لكن االهم 
نحن  هل  اليوم:  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  فيام  الكارثة،  بعد  ما  مرحلة  هو 
هل  االزمة؟  بعد  والثقايف  االقتصادي  بشقيها  الخسائر  تحمل  عىل  قادرة  دولة 
هذه االزمة لها تبعات مستقبلية سلبية؟ هل ميكن ان تشكل هذه االزمة فرصة 
للتعامل مع  للدولة  فكرا جديدا  االزمة  اعطت هذه  وثقافية؟ وهل  اقتصادية 

مشاكل او ازمات لديها التأثري نفسه لهذه الكارثة؟ 
وانهيار  جديدة  تحالفات  قيام  نشاهد  قد  لذا  تتأثر.  سوف  الدولية  العالقات 
سيكون  الحساب  ألن  العامل،  مستوى  عىل  سياسية  وتطورات  قدمية  تحالفات 
تأثرت  التي  تلك  وبخاصة  العامل،  حول  كثرية  فدول  االزمة.  من  الخروج  بعد 
بهذه الكارثة، سرتاجع اوراقها سياسيا واقتصاديا. لذا، ال بد للبنان عىل مستوى 
الخارج، من خطة ديبلوماسية ملواجهة ردود االفعال من الدول االخرى، عىل ان 

تحمل هذه الخطة صبغة اقتصادية.
دولة  اننا  الكورونا السيام  بعد  ماذا ستكون خطتنا  الداخيل،  املستوى  اما عىل 
تغري  ان  اما  خيارين:  امام  سنكون  االستهالك؟  عىل  تعتمد  اقتصاديا  صغرية 
الثقافة االستهالكية للشعب وهذا لن يأيت بني ليلة وضحاها،  او انها  ستعتمد 
تستفيد من هذا  ان  لذلك يجب  ايجابيا.  املتوقع  بدائل محلية وهذا هو  عىل 
املخاطر  االستفادة من  االستثامر، ومحاولة  االعامل وتشجيع  لدعم رواد  االمر 
من خالل تحويلها اىل فرص خاصة يف بعض الصناعات البسيطة، ويف جانب آخر 
دعم البحث العلمي وخاصة ان االموال املخصصة يف ميزانيات البحث العلمي 
يف  روتيني  اغلبها  ان  علام  نتائجها.  تؤثر  ال  البحاث  لالسف  ويا  حاليا  تذهب 

اتجاه االنسانيات، والباقي يعود اىل موازنة الدولة.
الدور  ألن  املستويات،  كل  عىل  سلبيا  الكورونا  بأزمة  تأثرنا  لبنان  يف  نحن 
فقد  للعيان.  وواضحة  كثرية  واالسباب  مهني،  وغري  متواضعا  كان  الحكومي 
مع  للتعامل  اسرتاتيجيات  او  رؤية  متلك  ال  الرسمية  االدارة  ان   لدينا  ثبت 
الكوارث واالزمات، عىل الرغم من ان لبنان يزخر بالقادرين عىل العطاء لكنهم 

مل يحصلوا عىل فرصتهم بعد.
ما يهمنا ان تقوم الحكومة اىل جانب مهامتها امللقاة عىل عاتقها لحل مشاكل 
الوضع النقدي واملرصيف واالقتصادي، وتطاول بتعديالت قانونية وترشيعية كل 
املجاالت وخاصة ريادة االعامل واالستثامر واالعالم، ووضع مواصفات قياسية 
وليك  كفرصة،  االزمة  هذه  من  لالستفادة  واملواطن  الوطن  لحامية  جديدة 
تستفيد من سلبية االجراءات السابقة.  يف بداية االمر يجب اختيار االشخاص 
العالقات  من  بعيدا  االيجايب  التغيري  واجراء  العمل  عىل  القادرين  االداريني 
التحدي هو جزء من تحديات كثرية  الطائفية، ألن هذا  الشخصية واملحاصصة 
وملفات عالقة سببها االداء الحكومي املايض. من هنا، نحن يف حاجة اىل قوانني 

ناظمة للعمل االجتامعي يف الحاالت الطبيعية وغريها من الحاالت. 
حامنا الله من الكورونا التي زادت يف كشف عوراتنا.

عصام شلهوب
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رئيس هيئة التحقيق الخاصة:
أموال املصارف ُصرفت لتسديد عجز املوازنة

رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.

دويل،  لتقويم  وفقا  املميز  النجاح  هذا  ترجم 
بريادته يف تأسيس مجموعة العمل املايل االقليمية 
الدورة  يف  ترأسها  وقد  غايف،  ملجموعة  التابعة 
مجتمع  ثقة  وباستقطابه  نشأتها،  بعد  االوىل 
واوصل  والدويل،  العريب  واملودعني،  املستثمرين 
والدولية،  العربية  االسواق  اىل  املرصيف  قطاعه 
بحيث بات حجمه يساوي اربعة اضعاف الناتج 
القومي يف لبنان. لكن، بعد االزمة التي وقعت 
فيها املصارف وبدء الحديث عن عمليات دمج ال 
بد منها العادة قوته، برزت مواقف متباينة حول 
اكرب مبرات  القطاع  ان يكون حجم  مدى صحة 
لهذا  ان  اخرى  ورأت  االقتصاد،  من حجم  عدة 
الحجم ايجابيات كثرية مثل متويل هذا االقتصاد 

النهاضه وتنشيطه وليس لتمويل عجز الدولة.
رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور 
اكد لـ"االمن العام" امتثال لبنان ملعايري مكافحة 
تبييض االموال ومتويل االرهاب. وشدد عىل ان 
حجم العمليات الذي تقوم به مؤسسات الصريفة 
محدود جدا، داعيا من ميلك اي معلومات حول 
لتأخذ  القضاء  اىل  بها  ليتقدم  فساد  عمليات 

مجراها القانوين.

■ ما هو الحد الفاصل بني دور الهيئة واحرتام 
االموال  تبييض  مكافحة  يف  الدولية  القرارات 

ومتويل االرهاب؟
االرهاب  ومتويل  االموال  تبييض  مكافحة   □
 1989 العام  منذ  اذ  دولية.  مبعايري  محكومة 
الحظت املجموعة الدولية تفيش عمليات تبييض 
آليات  من  املنظمة  الجرمية  واستفادة  االموال، 
مجموعة  شكلت  لذا  متويلها.  عمليات  الخفاء 
والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  العرشين 
واسست مجموعة غايف التي اصدرت معايري دولية 

عىل  واالحالة  والتحقيق،  واالستقصاء  التحري 
النيابة  عىل  ثم  ومن  التمييزية،  العامة  النيابة 
العامة، لتأخذ تاليا مسارها القضايئ العادي. يأيت 
ليس  وهو  القضايئ،  القانوين  العمل  قبل  عملنا 
استنسابيا او عفويا بل نتحرك بعد تسلمنا بالغا 
بطرق  املعلومات  نتبادل  مشبوهة.  عملية  عن 
رسية وآمنة مع جهات محلية ودولية، ونعمل 
عىل جمع املعلومات املتعلقة بكل قضية لضمها 

اىل امللف املتصل بها.

معايري  املرصيف  القطاع  يطبق  مدى  اي  اىل   ■
االمتثال الدولية؟

□ لبنان ملزم ذلك، وهو الدولة االوىل يف املنطقة 
تبييض  مبكافحة  املتعلقة  القوانني  التي رشعت 
االموال، ولدينا وحدة اخبار ودورنا مميز وريادي 
العمل  لبنان هو مؤسس مجموعة  املنطقة.  يف 
الرئيس  وكان  االوسط،  الرشق  ملنطقة  املايل 
االول لها عام 2006 وهي تضم 21 دولة عربية. 
تستغرق عملية التقييم الدولية فرتة سنة ونصف 
باملعايري  املعني  البلد  التزام  مدى  ملعرفة  سنة، 
املنظومة  التزام  الدولية وليس املصارف، ومدى 
املالية والقضائية، قبل ادراج اي اسم يف الالئحة 
السوداء او يف  الئحة الدول غري امللتزمة. للبنان 
دور فاعل يف تقييم بلدان منطقة الرشق االوسط 

وحتى العامل، وله باع طويل يف هذا املجال.

يواجه  لبنان  يزال  ال  ذلك،  من  الرغم  عىل   ■
ضغوطا يف هذا االطار، وتصدر يف كل فرتة الئحة 

عقوبات جديدة، فام هي االسباب؟
ضمن  ليس  لكن  باملوضوع،  ترابط  هناك   □
لبنان  حقق  التقييم  عمليات  يف  ذاته.  االتجاه 
نجاحا والتزاما. لكن لدى دول كربى معايري اخرى 
لتصنيف قضايا االرهاب، وهذه التصنيفات غري 
تصنيف خاص  بل هو  املتحدة،  باالمم  مرتبطة 
بكل دولة اوروبية او بالواليات املتحدة االمريكية، 
هذه  ادراج  من  متكنها  ذاتية  تصنيفات  ولديها 
وبالتايل  االرهاب،  لوائح  يف  تلك  او  املجموعة 
لوائح  مثل  معها،  التعامل  من  مؤسساتها  متنع 
العقوبات االمريكية التي متنع مؤسساتها املالية 
لوائحها.  يف  املدرجة  االسامء  مع  التعامل  من 

وتعامل  دولية،  كعملة  الدوالر  وجود  لكن 

عىل الدول التقيد بها وادراجها ضمن ترشيعات 
الدول  تقيد  مدى  غايف  تتابع  كذلك  محلية. 
بالترشيعات التي وضعتها. توجد ايضا مجموعة 
العمل املايل ملنطقة الرشق االوسط، ولبنان عضو 
العامل منضوية ضمن  فان كل دول  لذلك  فيها. 
هذه املجموعات، يك يتمكن النظام املايل العاملي 
من العمل حتى ال يكون هناك اي مكان لالموال 
غري النظيفة. البعد الدويل بالنسبة اىل الهيئة، يف 
ما يتعلق باحرتام القرارات الدولية، ليس خيارا 
بل هو التزام، واال ستكون خارج املنظومة املالية 
اللبناين  املرصيف  النظام  لدى  فان  لذا  الدولية.  
ولبنان كدولة، كل القوانني واالجراءات للمكافحة 
مثل بقية دول العامل. فاذا مل نطبقها سنعزل عن 

دول العامل، وسيقطع عنا اي تواصل مايل عاملي. 
من هنا جاء ما يعرف بالالئحة السوداء، مبعنى 
ان الذي ال يلتزم سيدرج يف تلك الالئحة. لبنان 
ان يكون  االنفتاح والتواصل، وال ميكن  بلد  هو 

خارج هذه املنظومة والتعاون الدويل.

■ ماذا عن دور الهيئة اليوم، يف ظل ما منر به من 
معوقات مالية ومرصفية؟

ولكل  مايل  اخبار  الدولية هي وحدة  الهيئة   □
دولة اسم خاص. يف لبنان اسمها هيئة التحقيق 
الخاصة، وهي وحدة اخبار مركزية تتلقى بالغات 
عن عمليات مشتبه فيها. تحلل املعلومات الواردة 
وتحيلها عىل االجهزة القضائية، اي ان دورها هو 
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املؤسسات املالية االمريكية مع كل دول العامل، 
امتدادات  امريكا  تصدرها  التي  للقوانني  يصبح 
دولية، مبعنى ان املصارف اللبنانية التي تتعامل 
مع البنوك املراسلة، يفرض عليها مراعاة مصلحة 
القوانني  التزامها  خالل  من  االمريكية  املصارف 
االمريكية، واال ستتعرض املصارف مع سمعة لبنان 

للخطر.

■ كيف تتابعون امللف؟
□ عرب مراقبة تصفية الحسابات، كونها آلية دولية 
معتمدة يف كل الدول وتحصل حتى يف اوروبا. 
معينة  لدولة  استهداف  انه  يعني  ال  املوضوع 
كلبنان مثال، ال بل تعاين بعض الدول االوروبية 
من ذلك، عىل الرغم من وجود قوانني واجراءات 

خاصة بها.

احيانا  لبنان  تصيب  التي  الحثيثة  املالحقة   ■
بشكل مبارش، هل هي مستمرة لتجفيف منابع 
خصوصا  يقولون،  كام  االرهاب  متويل  مصادر 

حزب الله؟
وقف  املصارف  عىل  الئحة،  اي  لدى صدور   □
فيها، وال يقترص  ادرج  الذي  االسم  التعامل مع 
هذا االمر عىل املصارف املحلية بل الدولية ايضا. 
عندما تصدر القرارات ال خيار لك فيها، اذ تقوم 

كل الدول بالتزامه بهدف االستمرار يف عملياتها 
العادية مع بقية املواطنني.

تحويل  عمليات  من  اللبناين  املجتمع  عاىن   ■
اموال اىل الخارج، هل ميكن الهيئة تحديد ما اذا 
او تحمل طابع  قانونية  التحويالت  كانت هذه 

تهريب اموال؟
□ هذا املوضوع يدخل يف االطار القضايئ. فاذا 
قرر ان هذه التحويالت غري قانونية، يكون ذلك 

مدخال للهيئة يك تتحقق من وضعها.

الحر يسمح لالشخاص  ■ وفق قانون االقتصاد 
العاديني بتحويل ايداعاتهم اىل الخارج، لكن هل 
يحق للسياسيني والزعامء ومن يعمل يف الشأن 

العام تحويل ايداعاتهم؟
اظهر  فاذا  القانون،  اىل  نحتكم  ان  يجب    □
وجود مخالفات يتم فتح امللفات القضائية عىل 
ان تتبعها تحقيقات ادارية وقانونية. لكن اذا تم 
ذلك خارج اطار القانون، فال اعرف كيف ميكن 

الحكم عليه.

■ اذا كانت املصارف ال متلك الدوالرات، فمن 
اين يأيت الرصافون بها؟ اال يدخل هذا االمر يف 

موضوع تبييض االموال؟

مؤسسات  به  تقوم  الذي  العمليات  حجم   □
تنفذ  املصارف  تزال  وال  جدا،  محدود  الصريفة 
عن  الحديث  سهال  ليس  املطلوبة.  االجراءات 
او  كالم  اىل  استنادا  اموال  تبييض  عمليات 
اشاعات يتم التداول بها، تزيد بال ادىن شك من 
مشاكلنا. لو مل تكن العمليات محدودة، لتمكن 
يرتفع  ومل  الدوالر  عىل  الحصول  من  الجميع 

السعر بهذا الشكل.

يحملون  الذين  العمالء  ميكن  حد  اي  اىل   ■
جنسيتني من تحويل اموالهم اىل الخارج مستغلني 

قانون التهرب الرضيبي؟
ان  يبدو  لكن  كبرية.  كلمة  االموال  تهريب    □
من  الناتجة  االموال  تهريب  هو  بها  املقصود 
عمليات فساد، اي ان هناك رشوة او ارتشاء او 
النقاط ال ميكن مقاربتها اال  رصف نفوذ. هذه 
من القضاء الذي عليه ان يؤكد عملية الحصول 
عىل االموال من خالل الفساد، ومن ثم تهريبها. 
فساد  عمليات  حول  معلومات  اي  ميلك  فمن 
القانوين،  لتأخذ مجراها  القضاء  اىل  بها  ليتقدم 

وبغري ذلك فالكالم يبقى كالما.

بعضها  قوة  اظهرت  اليوم،  املصارف  ازمة   ■
وضعف اخرى، فهل هناك توجه لعمليات دمج 

مرصفية؟
اكرب  املرصيف  القطاع  كان  اذا  مشكلة  ال   □
عرب  ايجابياته  له  بالعكس  بل  االقتصاد،  من 
امواله  ان  حصل  ما  لكن  امواله.  استعامل 
يستطيع  وال  الخزينة  سندات  يف  وظفت 
عجز  لتسديد  رصفت  النها  اليوم،  اسرتدادها 
املوازنة اكرث مام انفقت عىل مشاريع منتجة. 
واحدا  فريقا  ان  اعتقد  وال  خسارة  هناك 
سيتحملها بل الجميع، ومنها املصارف. عندما 
الدين  هيكلة  اعادة  ان  من  املصارف  تتيقن 
الرسملة،  اعادة  عن  فضال  خسائر  ستكبدها 
تستمر.  لن  القادرة  غري  املصارف  فان 
اتخاذ  اىل  النقدية  السلطات  عندها ستضطر 
عن  العاجزة  تلك  لدمج  الالزمة  االجراءات 
لن  الحجم.  سيقلص  ما  اخرى،  مع  الرسملة 
يكون الدمج املرصيف طوعيا، بل بحكم الواقع.
ع. ش. حجم عمليات مؤسسات الصريفة محدود جدا. 



7475
عدد 79 - نيسان 2020عدد 79 - نيسان 2020

إقتصاد

املستشار املالي لرئيس الحكومة:
العمل مع صندوق النقد مطروح لكنه دقيق

ال يخرج من وراء ابواب قاعات االجتامعات املخصصة لرسم خريطة طريق انقاذ اقتصاد لبنان اي تفصيل او معلومة عن 
الخطة التي تعدها حكومة الرئيس حسان دياب، وذلك حرصا منها عىل الجدية يف اعالن خطة متكاملة مؤكدة يف آلية التنفيذ 

تعتمد عىل عدم ترسيب اي يشء منها قبل انجازها 

هذه الخطة ال تزال ضمن مهلة املئة يوم التي 
نيلها  الرئيس حسان دياب يوم  طلبتها حكومة 
ثقة املجلس النيايب يف 11 شباط املايض العالنها. 
هذا ال يعني ان ايا من بنود هذه الخطة سينتظر 
حتى نهاية املئة يوم. اذ كلام انجزت العمل عىل 

بند او قطاع، ستعلنه ضمن هذه املهلة.
املستشار املايل لرئيس الحكومة الربوفسور جورج 
الخطة  ملفات  ان  العام"  لـ"االمن  اكد  شلهوب 

االقتصادية تدرس بالتدرج. 

■ مثة وجهتا نظر متضاربتان حول سعر رصف 
اللرية يف مقابل الدوالر، االوىل ترى رضورة حتمية 
مستواه  عىل  االبقاء  عىل  تشدد  والثانية  لرفعه 

الرسمي الحايل اي 1500، ما هو التوجه حاليا؟
لذا  كليا.  متضاربتني  ليستا  الفكرتان  هاتان   □
السعر  عىل  االبقاء  الحرص  باب  من  يفضل 
الرسمي الحايل، يف انتظار ما ستؤول اليه اعادة 
ملنع حصول حركة  اليوروبوند،  هيكلة سندات 
الطويل  املدى  عىل  لكن  العملة.  عىل  كبرية 
سيتحرك مستوى اللرية يف مقابل الدوالر، انطالقا 
من نظرية ان قوة العملة تعكس قوة االقتصاد 
يف البلد، اي يف حال نجحت الخطة االقتصادية 
سعر رصف  سيقوى  الصحيح،  الطريق  وسلكنا 
اللرية يف مقابل الدوالر. الجميع يعرفون ان ثبات 
سعر الرصف هو اصطناعي، ويف النتيجة سيتحرك 
ان  العامل  دول  كل  التجارب يف  بينت  اذ  قليال، 
تثبيت العملة يف شكل اصطناعي ستقابله سوق 
موازية. فاذا حددته السلطة عىل مستوى 1500 
اىل 2500،  السوق  او 2000، فسريتفع يف هذه 
وهذا االمر يصعب لجمه. العرض والطلب افضل 
من الطريقة االصطناعية التي يحاول فيها البنك 
املركزي ابقاء العملة قوية. ال يخفى ايضا ان 80 
يف املئة من حجم االستهالك هو مستورد، وهذا 

االمر يف ذاته يخلق طلبا عىل الدوالر ويفيض اىل 
بعض التضخم، ويسبب ايضا منع ثبات اللرية يف 
شكل طبيعي. لذا يجب الحفاظ عىل االحتياطات 
املتوافرة لدى البنك املركزي، وعدم رصفها عىل 
تثبيت اللرية، لالستمرار يف متويل فاتورة استرياد 
الحاجات االستهالكية. لن اتفاجأ بحصول حركة 
ان  السنة، مبعنى  نهاية هذه  التسعري حتى  يف 
السوق  اكرث يف  او  اىل 2500  اللرية  يرتفع سعر 
املوازية. اما بالنسبة اىل البيان الصادر عن البنك 
 1950 اىل  يصل  سقفا  فيه  حدد  الذي  املركزي 
لرية، فهو يهدف اىل تنفيس الضغط يف السوق، 
والحد من حرية الرصافني يف رفع السعر اىل اعىل 
من هذا املستوى. وهذا القرار الذي مل يرق اىل 
الرصافني.  يرتافق ذلك مع خطة لضبط  قانون، 
يف  حاليا،  املوازية  السوق  استمرار  نتوقع  لذا، 
ظل الطلب الكثيف عىل الدوالر،  وعدم قدرة 

املصارف عىل تلبيته.

االقتصادية  الخطة  امللفات يف  تتدرج  ■ كيف 
نتائجها  لربوز  طويل  وقت  اىل  تحتاج  التي 
هناك  بأن  الدويل  واملجتمع  املواطن  واشعار 

عمال جديا يحصل؟ 
التي  االمور  ندرس  نحن  دور.  ملف  لكل   □
ظهور  اىل  للوصول  فيها رسيعا  التحرك  ميكن 
املواطن  ثقة  استعادة  بهدف  ايجابية،  نتيجة 
مجددا وكذلك املستثمر االجنبي يك يعود اىل 
توظيف امواله يف لبنان. منها مثال، تطبيق رفع 
الرسية املرصفية عن العاملني يف الشأن العام، 
بصدور القانون الخاص بذلك وتفعيل املجلس 
ايجابية  اشارة  يشكالن  وهام  للقضاء،  االعىل 
واملالحقة،  باملراقبة  الحكومة  عمل  اىل جدية 
وتعزيز الثقة بالنظام القضايئ. اما يف ما يخص 
قطاع الكهرباء الذي يشكل مصدر كلفة كبرية 

عصام شلهوب

عىل الخزينة بسبب كلفة فاتورة املواد النفطية 
املجال  مليار دوالر. ففي هذا  اىل 1.7  وتصل 
اجرينا بحثا، ووجدنا امكان خفض الكلفة ما 
بتعديل  مليون،  مليون دوالر و400  بني 350 
تراجع سعر  االسترياد، خصوصا يف ظل  عقود 

برميل النفط اىل 29 دوالرا.  

■ هل التوجه هو االبقاء عىل البواخر او انشاء 
معامل؟

يف  بالتوازي  السري  عىل  العام  التوجه  يقوم   □
للبواخر  املعامل.  وانشاء  البواخر  عىل  االبقاء 
االنتاج،  زيادة  يف  الرسعة  هي  واحدة  حسنة 
وتكمن قوتها يف استخدام الغاز الطبيعي، وتكون 

كلفتها اقل ومحافظة عىل البيئة.

جدل  محور  كان  البواخر  استئجار  موضوع   ■
طويل، كيف ميكن تفادي ذلك؟

□ سيدرس االمر مجددا باجراء مناقصة جديدة، 
قضية  وستناقش  الكلفة،  من  املزيد  لتقليص 
املعامل التي تحتاج اىل استثامرات ووقت اطول 

لبدء االنتاج. 

التدخالت  من  الحكومة  قرار  سيتجرد  هل   ■
السياسية؟

□ هناك دامئا تدخالت. لكني اشعر ان التدخالت 
ستكون اقل هذه املرة ألن الجميع يدركون ان 
التأخري. فالخزينة والبلد  الوضع مل يعد يحتمل 
مل يعودا قادرين عىل التحمل. الحكومة ورئيسها 

حريصان ودقيقان يف هذا املوضوع. 

■ ماذا عن املعابر غري الرشعية؟
□ ادرجنا هذا البند يف جدول االعامل والنقاش 
تفاصيل  عن  الحديث  املبكر  من  لكن  قائم، 

الخطة. لكن اجراءاتها ستكون مختلفة ومنطقية 
عام نوقش يف السابق، وهي ستشمل كل املرافق 
العامة ومنافذها وكل ما يتعلق مبلكيات الدولة. 
وستحقق  جيدا،  املواطن  عىل  وقعها  سيكون 
منظمة  وستكون  االيرادات،  يف  الفتة  زيادة 

وشفافة ومتنع حصول اي فساد او تفلت.

■ هل ميكن تفادي برنامج صندوق النقد الدويل 
والتعاون معه يف ضوء ما تضعونه من خطط؟

يف  تنفيذها  ويجب  مستقلة،  الخطة  بنود   □
معزل عن الصندوق، سواء حصل اتفاق معه او 
مل يحصل. اذا نجحت الخطة سينظر املستثمرون 
والصندوق والبنك الدويل اليها بايجابية، مبعنى 
ان الدولة وضعت خطة جدية ملكافحة الفساد 
بافكار  وخرجت  املايل،  الوضع  وتقوية  والهدر 
جديدة ستطبقها. اود التأكيد عىل ان ال مانع من 
العمل مع الصندوق. اما بالنسبة اىل التمويل، 
فهو امر مطروح لكنه دقيق جدا، فاذا وافقوا 
عىل الخطة وارادوا اعطاءنا االموال التي تساعد 
يجب ان نضع رشوطا، وهناك رشوط ننتظرها 
تعترب اساسية ويجب ان نقوم بها. لكن اذا رأينا 
من  املرشوع  عىل  عبئا  ستشكل  الرشوط  ان 
دون اي مردود من هذا العبء، ميكن ان نقول 

ان ذلك ال يوافقنا، يعني هذه العملية تخضع 
لالخذ والرد، ويتوقف قرار التعاون التقني مع 
حول  النقاش  حصيلة  برنامج،  عىل  الصندوق 
الخطة. لذا، ال اجد بابا مقفال امام العمل مع 
الصندوق عىل اساس برنامج، لكننا سنصل اىل 
مرحلة يكون لدينا دقة يف الخطة االقتصادية، 
رد  عىل  وبناء  عليها،  الصندوق  فعل  رد  لرنى 
الفعل، نرى اذا كان هذا الربنامج لصالحنا. كام 
خيارات  عىل  والحكومة  الوزراء  رئيس  يعمل 

اخرى للحصول عىل مساعدات من دول عدة.

مع  والتعاون  الخطة  وجود  شأن  من  اليس   ■
مؤمتر  يف  املانحني  وعود  ترتجم  ان  الصندوق 

باريس؟
□ الصندوق ومؤمتر سيدر واردان، والهدف من 
تحصني الخطة االقتصادية يكون بالصدقية تجاه 
املجتمع الدويل. يجب ان تكون الخطة متامسكة، 
مبعنى ان ال تكون مجرد وعود من دون تطبيق. 
منطقية  فيها  الواردة  االرقام  تكون  ان  ينبغي 

وواقعية وتكتسب صدقية وثقة.

■ هل تشمل االستحقاقات سندات اليوروبوند؟
اليوروبوند،  سندات  استحقاقات  كل  نعم   □

مع  النقاش  نحاول  دوالر.  مليار   30 مبلغ  اي 
الدائنني الجراء خفض يف القيمة، اي 30 او 25 
يف املئة من السعر االسايس. اذا افرتضنا 30 يف 
املئة من 30 مليارا اي 9 مليارات دوالر. عندئذ 
تبقى 9 مليارات  مليارا،  الغى 21  لبنان  يكون 
ستعاد برزمة جديدة بحيث توضع فائدة ادىن 
التسعة مليارات، وهي حاليا بني 6  عىل مبلغ 
و 6.5يف املئة. يف كل االحوال يجب ان تخفض 
نكون  املئة،  يف   3 انها  لنفرتض  النصف.  اىل 
خفضنا الدين والفائدة وتعاد هيكلته مبعنى ان 
ال يدفع قبل خمس اوعرش سنوات من نهاية 
تصبح  الدين  خدمة  ان  يعني  هذا  النقاش. 
لبنان  يستفيد  كام  عليه،  كانت  عام  متدنية 
توزيعها  وليس  لتسديدها  الطويل  الوقت  من 
لو  الدوالرات.  عىل كل سنة وتسديد مبليارات 
لكنا  السنة،  الدفع هذه  التخلف عن  نعلن  مل 
و2.5  فائدة  دوالر  مليار   2.1 دفع  عىل  اجربنا 
مليار استحقاق، مبعنى 4.6 مليارات. فمن اين 
سنأيت بهذه املبالغ، والجميع يعلم ان االحتياط 
مليار دوالر؟ كام هو  اىل 22  يصل  املركزي  يف 
معلوم، علينا انفاق مبلغ 7 مليارات دوالر سنويا 
السترياد املواد االستهالكية، لذا اجربنا عىل هذا 

القرار فوفرنا كل هذه الدفعات.

■ ما هي رؤية الحكومة لحامية الودائع؟
□ اؤكد حرص دولة الرئيس الشديد عىل هذه 
الودائع، والحديث ال يتوقف عن ذلك مع جميع 
املعنيني. االمر الوحيد الذي ميكن ان اجزم به، 
هو وجود 2.750 مليون حساب يف لبنان، وما 
الحسابات  هذه  من  املئة  يف   90 عن  يقل  ال 
حصول  كيفية  عن  يحىك  ما  ابدا.  متس  لن 
Hair cut، وما يحدد من قيم للحسابات التي 
ألن  صحيح،  وغري  تنظري  مجرد  هو  ستطاولها، 
هناك عوامل كثرية تحكم هذا املوضوع وهي 
غري واضحة وثاتبة بعد، منها مثال عدم معرفة 
سندات  عىل  ستحصل  التي  الخفض  نسبة 
املساعدات  قيمة  هي  ما  وايضا  اليوروبوند، 
التي سيتلقاها لبنان او لن يتلقاها، ويف االمور 
التي ميكن ان نحققها يف الخطة االقتصادية اي 
مدى نسبة امناء البلد، حتى نخفف الوطأة، وما 
قيمة املساعدات االضافية التي ميكن ان نحصل 

عليها، عام نتوقعه. 

املستشار املايل لرئيس الحكومة جورج شلهوب.
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في زمن الَحجر... 
الثقافة الرقمية للجميع

يف زمن الوباء، اكتشف الناس العزلة من جديد. فجأة بات عليهم ان يتخلوا عن صخب 
الحياة الحديثة، ويحصنوا انفسهم يف منازلهم، كأنها الحرب الكونية. وهي حرب فعال، امنا 
من نوع آخر. هذا التنسك القرسي، املفروض عىل املواطنني يف اهم دول العامل، وليس 
فقط يف لبنان، لفرتة قد تقرص… او تطول، اعاد البرش اىل االساسيات، ودفعهم اىل التخيل 
عن كل املوبقات، التي تجعلهم يركضون بال جدوى، كام يذكّر الكومندان كوستو عاشق 
املحيطات، يف وثائقي شهري، تاركني خلفهم بساطة االشياء، وهدف كل حياة: اي السعادة، 
والتوازن الصحي، جسديا وعقليا وروحيا، وتوزان العالقة بني البرش، وتوازن عالقة االنسان 

بعنارص الطبيعة... الذي ادى فقدانه اىل الكورونا وغريه.
اليوم من معتقالتنا الطوعية املستحدثة، وجدنا انفسنا فجأة نسأل عن معنى وجودنا، 
وكيفية ملء كل هذا الوقت. صار لدينا الوقت يك نسمع: نسمع انفسنا، نسمع اآلخر 
القريب. صار لدينا الوقت يك نفكر، يك نطرح االسئلة الصحيحة التي اجلناها طويال، او 

تهربنا منها بشتى الذرائع، او ببساطة مل نسمعها يف اعامقنا من االساس.
أليست هذه الوضعية املثالية العادة اكتشاف حاجتنا اىل الثقافة؟ الثقافة هذه املرآة 
امليتافيزيقية التي تعيدنا اىل ذواتنا، اىل عالقتنا بأنفسنا، بجامعتنا واهلنا، بشعبنا ووطننا، 
والعدالة  البرشية،  باملشاعر  واملوت،  بالحياة  عالقتنا  وايضا  والكوكب...  باالنسانية 

والحرية، باملايض واملستقبل واملاوراء...
صحيح ان االقبال عىل الثقافة يف بعض وجوهه اجتامعي. نذهب اىل السينام واملرسح 
وصاالت العرض لنتفاعل مع االبداع، بشكل مشرتك مع الناس، قد يصل اىل االنصهار 
واالندماج مع الجمهور احيانا، وهذا احد مفاتيح الطقوس املشهدية املختلفة. لكننا يف 
زمن الحجر املنزيل، الجرس الوحيد الذي يربطنا بالعامل هو الجرس الرقمي. ما تخترصه 
العامة بتسمية االنرتنت. ميكننا اليوم عرب هذا الجرس ان نعيد اكتشاف الفن والفكر 
واالدب. من انظمة التعلم عن بعد التي تبنتها املؤسسات الرتبوية، وتلفزيون لبنان، اىل 

زيارة متاحف العامل من دون مغادرة غرفة الجلوس.
لقد فتحت اهم متاحف العامل كنوزها للناس من دون مقابل، عرب صفحاتها ومواقعها. 
يف باريس مثال تضع االوبرا الوطنية يوميا عمال جديدا من روائعها املصورة يف متناول 
الجمهور مجانا. عرشات املؤسسات الكربى فعلت االمر نفسه، حتى ان بعض املؤسسات 
املعهد  واملهمة...  الراقية  االفالم  من  كنوزا  ومشاهديها  قرائها  عىل  تقرتح  االعالمية، 
الوطني لالرشيف املريئ واملسموع يف فرنسا ايضا فتح للجمهور مجانا جزءا من ارشيفه، 

بحيث ميكن مشاهدة برامج التوك شو الثقايف والسيايس واالجتامعي من الثامنينيات.
"زيارة  اىل  املواطنني  الثقافة،  وزارة  ارشاف  يف  لآلثار،  العامة  املديرية  دعت  لبنان  يف 
افرتاضية للمتحف الوطني وعدد من املواقع االثرية يف لبنان، يف ظل االقفال القرسي 
للمرافق واملؤسسات العامة والخاصة". متحف رسسق العريق بدوره فتح نافذة مجانية 
عىل عدد من معارضه القدمية والحديثة التي ميكن االطالع عىل تفاصيلها ومحتوياتها 
عرب االنرتت، عىل الشاشات املختلفة التي تسيج وجودنا. كثري من الغالرييهات الخاصة 
يف بريوت حذت حذو رسسق، نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص "زملر صفري" حيث ميكن 

مشاهدة معرض ايتل عدنان الذي نتناوله يف هذه الصفحات.
عندما ينتهي هذا االمتحان الصعب ونستعيد حياتنا الطبيعية، سنخرج بدروس كثرية، 
يف طليعتها اهمية الثقافة يف حياتنا، والدور الحيوي الذي يلعبه االنرتنت يف ايصالها اىل 

اوسع دائرة من املواطنات واملواطنني.

نقطة على السطر "إنتفاضة األلوان" معرض يحتفي بالحياة في بيروت
إيتل عدنان... طفلة الشعر والرسم التي لم تكبر

الحدث الثقافي

جزءا  تحتضن  التي  البقعة  تلك  هو  لبنان 
عدنان  ايتل  تنظر  هكذا،  العامل.  تاريخ  من 
قيامة  "ال  الذي  الطفولة  بلد  اىل   )1925(
العامل  رهان  انه  دونه".  من  العريب  للعامل 
الخراب  كل  رغم  فيه  الضوء  وكوة  العريب 
سفكت  التي  واالحالم  والخيبات  والحروب 
عىل ارضه وترابه. هل تلك نظرة رومانسية 
املسيح  قدما  وطئت  الذي  البلد  اىل  حاملة 
انها  ام  مرة،  عدنان  ايتل  قالت  كام  جنوبه 

وجهة نظر مدعومة باحداث التاريخ؟ 
قلام يهم، اذ ستبقى بريوت ذاكرة متوهجة 
التسعينية  الطفلة  وكتابات  لوحات  يف 

واآلخر،  الذات  الكتشاف  رحلة  السفر 
بكل  معها  تعايش  كثرية  هويات  واعتنق 

سالم، لكنه مل يلغ هويته االوىل؟ 
عرب معرض يحمل عنوان "انتفاضة االلوان"، 
الهويات  ابنة  زملر"  "صفري  صالة  تكرم 
نقول  )هل  الكثرية  واالنتامءات  املتعددة 
التي غطت  االبداعية  والتجارب  متناقضة؟( 
لكنها  واملرسح،  والرواية  والتشكيل  الشعر 
كأننا  والرسم،  االلوان  تحب  طفلة  ظلت 
املعرض  يغطي  االول.  وجودها  سبب  به 
من  اكرث  عىل  امتدت  فنية  مامرسة  البريويت 
التي  الوسائط  مختلف  كام  قرن،  نصف 
االبداعية:  العملية  يف  عدنان  اليها  لجأت 
رسومات،  قامش،  عىل  مرسومة  لوحات 
ودفاتر "لوبوريلو" يابانية اشبه باالكورديون 
البرز  عربية  قصائد  من  ابياتا  عليها  َنقشت 
وادونيس،  الحاج  كانيس  العرب  الشعراء 
باالستناد  حديثا  انتجتها  سجادات  وايضا 
من  الستينات  يف  انجزتها  مسودات  اىل 
مساحات  مرشقة،  شموش  املايض.  القرن 
خرضاء مضيئة، جبال وقمم وبحار وحروف 
وقصائد عربية ال تعرف عدنان فك شيفرتها 
عندما  طفلة  ذاكرتها  طبعت  وسجادات 
الشام مع  الحميدية يف  كانت تجوب سوق 
حملته  مرشقي  عريب  ارث  كلها  والدها... 
يف  الفنانة  اقامات  رغم  طفولتها  ذاكرة 
ما  االرث  هذا  لكن  كثرية،  غربية  عواصم 

انفك يحرض يف لوحتها واعاملها الفنية. 
تضاهي  الشخصية  عدنان  ايتل  سرية  لعل 
يف  املولودة  عدنان  اثارة.  الفنية  مسريتها 
بريوت ألم مسيحية يونانية من سمرينا يف ازمري 
كان  مسلم  سوري  ووالد  االناضول(  )غرب 
التنوع  ترشبت  العثامين،  الجيش  يف  ضابطا 
بصفته غنى انسانيا وفكريا يف منزل العائلة. 
متسامحا  االفق،  واسع  رجال  كان  والدها 
ومنفتحا، قابل مامرسات زوجته التي كانت 
وقبول  التسامح  من  بكثري  ومتدينة  مؤمنة 
االم ستظل  بلغتها  لكن عالقة عدنان  اآلخر. 

موضع حرية ومتزق واسئلة. فهي من الجيل 
بريوت،  يف  الراهبات  مدارس  يف  تعلم  الذي 
يقابل  كان  العربية  يتحدث  من  كل  حيث 
بالعقاب والقصاص. كان ُينظر اىل لغة الضاد 
واالميني  والفقراء  املهمشني  لسان  بوصفها 
هذه  كانت  اختصار،  يف  القوم.  واسفل 
كليا  غائبة  تعليمها  وحصص  ممنوعة،  اللغة 
امها  كانت  املنزل،  يف  الرتبوي.  املنهج  عن 
تتحدث معها باليونانية، فيام تتكلم الزوجة 
االشكالية  العالقة  هذه  بالرتكية.  زوجها  مع 
مع اللغة العربية، ستدفع ايتل عدنان الحقا 
لغات  بني  تشتت  الذي  انتامئها  حسم  اىل 
عدة، واختيار الرسم هوية اساسية، بدال من 
الشعرية  دواوينها  كتبت  انها  مع  الكلمة، 
التي  الحرية  لكن  واالنكليزية.  بالفرنسية 
الهوية  هذه  بان  اشعرها  الرسم،  لها  اتاحها 
ان  ميكنها  بل  اخرى،  هويات  اي  من  اوسع 
داخل  املتالطمة  االخرى  الهويات  تحتوي 

الفنانة. 
ميكن القول ان ايتل عدنان ولدت وترعرعت 
بحق،  الكوسموبوليتية  بريوت  يف  وكربت 
حيث تعدد اللغات كان امرا عاديا وبديهيا. 
بجنسيات  تعج  العاصمة  كانت  حينذاك، 
وروس  وانكليز  ويونان  طليان  من  مختلفة 
بلغتهم يف شوارع  يرطنون  وارمن  وفرنسيني 
وهذا  التنوع  هذا  ابنة  هي  وكانت  املدينة، 
من  واالهم  االخرى.  العوامل  عىل  االنفتاح 
عىل  اساسيا  شاهدا  استحالت  انها  ذلك 
مختلف  عاشت  فقد  الحديث.  لبنان  تاريخ 
والسياسية  واالجتامعية  التاريخية  املراحل 
االول  الجيل  من  كانت  مثال،  بها.  مر  التي 
من الفتيات اللوايت نزلن للسباحة يف منتجع 
"السان جورج" يف خطوة هي االوىل يف رحلة 
تحرر املرأة. كام كانت من الجيل االول من 
النساء الذي خرج للعمل خارج اسوار املنزل، 
من  السادسة عرشة  مراهقة يف  حني عملت 

عمرها يف مكتب صحايف خالل االنتداب.
عىل  واملرشع  املفتوح  املناخ  هذا  يف 
)سقوط  عوامل  موت  وعىل  االحتامالت 
والدها  جعل  الذي  العثامنية  االمرباطورية 
رجال مكسورا، واحرتاق ازمري مدينة والدتها 
وعي  تفتح  اخرى،  وقيام   )1922 عام  يف 

الهويات  ان  عىل  فطمت  التي  االبنة 
سمير مراد

عىل  حي  شاهد  بانها  وصفها  ميكن  التي 
ومفرتقاته  مراحله  مبختلف  لبنان  تاريخ 
فاعالن  فاالنتداب،  العثامين،  االحتالل  منذ 
اىل  وصوال  االوىل  والجمهورية  االستقالل 
التي  السنوات  يهم عدد  قلام  وايضا،  اليوم. 
يف  والتشكيلية  الرائدة  الشاعرة  امضتها 
وملعبها  الطفولة  مرتع  تبقى  فهي  بريوت. 
االول  واالحتكاك  االوىل،  التجارب  وميدان 
ذاكرة  طبعت  التي  والعنارص  باالشياء 
الفنانة، وانسلت اىل لوحتها وشعرها وادبها 

لتقيم فيها اىل االبد. 
عشق  النسان  متشعبة  بسرية  نبدأ  كيف 

الرسامة والشاعرة والروائية ايتل عدنان.

نشاطها  اوج  الرائدة يف  العربية  والتشكيلية  الشاعرة  زالت  ما  العمر،  الـ95 من  يف 
االبداعي. معرضها "انتفاضة االلوان" خري دليل. لكن مسريتها الشخصية ال تقل اهمية 

عن مشوارها االبداعي الذي غطى الرسم والتشكيل والشعر واملرسح والرواية
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يف  قاتلة.  تكون  ان  رضوريا  ليس  املتعددة 
الفرنيس  االدب  درست  بعدما  الـ24،  عمر 
حيث  باريس  اىل  رحالها  ستشد  بريوت،  يف 
جامعة  من  الفلسفة  يف  شهادة  ستنال 

الواليات  اىل  ستنتقل  ذلك،  بعد  السوربون. 
يف  الفن  فلسفة  ستدرس  حيث  املتحدة، 
سان  "معهد  يف  الفلسفة  وتعلم  كاليفورنيا، 

رفاييل" من عام 1958 حتى عام 1972. 

جعلها  الجزائرية  التحرير  حرب  اندالع 
"املستعِمر  لغة  بالفرنسية،  الكتابة  ترفض 
الرسم،  اىل  التحول  فقررت  واملحتل"، 
التجريدية  الزيتية  لوحاتها  وانجزت 
بدأت  الفيتنام،  حرب  عىل  وردا  االوىل. 
تكتب القصائد باالنكليزية. عادت بعدها 
الثقافية  الصحافة  يف  لتنطلق  بريوت  اىل 
الفرنسية،  "الصفا"  صحيفة  منرب  عىل 
الشعرية  الحركات  مختلف  وتواكب 
بريوت  كانت  التي  والتشكيلية واملرسحية 
حضنا سمحا ورحبا لها. لكن ايتل مل تكن 
تعرف انها ستكون عىل موعد مع فقدان 
التي  الفتاة  قلبها.  عىل  عزيز  آخر  عامل 
فقدان  منذ  الخسارة  مع  التأقلم  تعلمت 
والديها عامليهام، سرتى مدينة االحتامالت 
التامس  وخطوط  والنار  للحديد  ميدانا 
سينفطر  الطائش.  والرصاص  املشتعلة 
قلبها كام قالت مرة، لكنها لن تفقد االمل 
الذي  الواسعة  االمكانات  ذي  البلد  بهذا 
يتكئ اىل ارث عريق وماض سحيق جعله 
يوما ما منارة للرشق كله. جعلتها الحرب 
املرة،  هذه  باريس  اىل  ادراجها  تعود 
حيث تفرغت لروايتها "الست ماري روز" 

 .)1978(
بالفرنسية وترجمت اىل  التي كتبتها  الرواية 
االدب  كالسيكيات  من  استحالت  العربية، 
اللبناين عن الحرب. يف هذا العمل، تحدثت 

اعدمت  التي  بولس  روز  ماري  عن  عدنان 
مع  تعاطفها  بسبب  الرشقية  املنطقة  يف 
القضية الفلسطينية. الرواية تتخطى اطارها 
وتيامت  قضايا  لتقارب  واملكاين،  الزماين 
االختالف  وتصفية  اآلخر  كرفض  متعددة 
املجتمع وسقوط  املرأة يف  ودور  والكراهية 
الحرب. ترجم  الطائفي يف  االخالق والعنف 
العمل اىل عرش لغات، واستحق جوائز عدة. 
االبداعية،  عدنان  ايتل  مامرسة  يف  الغريب 
ان الكتابة عندها التزمت بالنضال واقرتنت 
املنطقة،  لقضايا  الحاد  السيايس  بالوعي 
باملوت واملنفى والظلم االجتامعي  فعجنت 
والسيايس والحرب وقضايا العامل العريب عىل 
رأسها فلسطني والنكسة التي شكلت صدمة 

قوية اليتل عدنان. 
السياسية  الشعرية  اعاملها  ابرز  من  لعل 
التي  العريب"  القيامة  "سفر  مطولتها 
من  وتعترب   ،1989 عام  باالنكليزية  صدرت 
االهلية  الحرب  قاربت  التي  االعامل  ابرز 
قصيدة  فهي  اكتوبر"،   27" اما  اللبنانية. 

فرنسية طويلة كتبتها عىل اثر الغزو االمرييك 
للعراق 2003. 

السياسية  التيامت  هذه  حضور  مقابل  يف 
والنضالية يف شعرها وادبها، نرى وجها آخر 
اللوحات  مناقضا يف لوحاتها. اذ تظهر هذه 
تشبثها بالطفلة االبدية التي ما زالت عليها. 
وخصوصا  والتجريب  اللهو  تحب  طفلة 
والقمم  الجبال  تحتلها  لوحتها  االلوان. 
تطلع  كانت  عندما  طفولتها  يف  بها  )تأثرت 
الجبال  وترى  برمانا  منطقة  اىل  العائلة  مع 
والوديان  يسارها(  اىل  والبحر  ميينها  اىل 
النور  واالنهر والبحار والنوافذ املرشعة عىل 

واالمل والذات واالخر واملساحات الشاسعة 
التجريدية  لوحاتها  والنظر.  للعني  املبهجة 
قوية  وبرضبات  بالسكني،  رسمتها  االوىل 
يف  احمر،  مربع  دوما  واحتلها  ومباغتة، 

اهتامم قوي بجامل اللون الفوري. 
يف  العريب  الخط  ادخلت  الستينيات،  يف 
تنقل  ساعات  امضت  ولوحاتها.  اعاملها 
كلامت القصائد العربية التي ال تفهمها لكنها 
مفتونة بها، اىل اللوحة. يف الواقع، تأثر فنها 
العراقي  امثال  االوائل  الحروفيني  بالفنانني 
الفلسطيني  والرسام  والكاتب  سليم  جواد 
جربا ابراهيم جربا والعراقي شاكر حسن آل 
سعيد الذي رفضوا الفن الغريب، وذهبوا اىل 
فنية حديثة، لكن منبثقة من  لغة  استنباط 
وتقنيات  العربية من وسائط  املحلية  الرتبة 

ومرجعيات حضارية وثقافية.
بني كتابة الشعر والروايات واملرسحيات من 
ايتل  اخرى، وجدت  جهة  من  والرسم  جهة 
عدنان ان الرسم )او الصورة( ذو تأثري اقوى 
نفسها  تفرض  فالصورة  الكلمة.  من  واوضح 
بصفتها لغة قامئة يف ذاتها، واللوحات تحمل 
فكرة  وتكتنف  نفكر،  تجعلنا  حية،  فلسفة 
ليكشفها.  املتلقي  تنتظر  طياتها  يف  مخفية 
كثرية،  وتكرميات  جوائز  عدنان  ايتل  نالت 
ودخلت لوحاتها مجموعات اهم املؤسسات 

الفنية حول العامل. 
الطفلة  هذه  تقسم  عمرها،  من   95 الـ  يف 
باريس  يف  شقتها  بني  وقتها  تكرب  مل  التي 
تحلم،  زالت  ما  كاليفورنيا.  يف  وشقتها 
كانت  )هل  فردية  ليس  احالمها  لكن 
مستعيدا  بلبنان  تحلم  هي  يوما؟(.  كذلك 
يتمتع  شبابه  وان  خصوصا  الكاملة،  عافيته 
البلد  يعود هذا  بان  تحلم  كثرية.  بامكانات 
بان  العربية، تحلم  العواصم  نورا يشع عىل 
اىل  ويلتفتوا  انانيتهم،  عن  الناس  يتخىل 
والغاء  البرش،  فبالحب وحده يشفى  االخر، 
انسانية  صفة  ليس  وقتله  وتصفيته  االخر 
ابدا. هكذا تعترب ايتل عدنان التي تتمنى ان 
يذكرها الناس بانها كائن احب الحياة حتى 
التطرف، وعاشها حتى االمتالء وعانق اآلخر 
بالحياة  النابضة  لوحاتها  التامزج.  حتى 

اجمل دليل عىل ذلك. 
س.م.
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عايدة الجوهري في دراسة تفكيكية لـ"ألف ليلة وليلة"
شهرزاد البطلة العربية التي رّوضت املنظومة الذكورية

كتاب الشهر

لطاملا اخذ بعض البحاثة عىل شهرزاد انها متثل صورة املرأة التقليدية الخاضعة لسلطة الرجل. اال انه يف كتابها "دروس شهرزاد" 
تقدم عايدة الجوهري مطالعة ملفتة، معتربة ان شهرزاد متردت عىل العقلية والعادات الذكورية من خالل... الرسد

خصوصا  وليلة"،  ليلة  "الف  كتاب  احتل 
للحكايا  االطار  الحكاية  قصة شهرزاد )هي 
الذاكرة  مكانة خاصة يف  االخرى(،  الفرعية 
فالقصص  العريب.  الجمعي  والوجدان 
من  نسجت  الكتاب،  ضمها  التي  والحكايا 
واالدب  الشعبية  واالساطري  املخيال  رحم 
القرون  يف  العربية  املجتمعات  يف  الشفوي 
ال  الرشقية،  الحضارات  عند  كام  الوسطى، 
سيام الهندية والفارسية. قصص حملت عربا 
ودروسا يف نهايتها، لكن جلها عكس القيم 
سادت  التي  الذكورية  واملنظومة  االبوية 
امللك  شهرزاد  فتنت  املجتمعات.  تلك 
شهريار، وفتنتنا جميعا، فرتكت بصامتها يف 
السابع، عرب مئات  االدب والتشكيل والفن 

الروائع املستلهمة من قصتها. 
اال ان الباحثة واالكادميية عايدة الجوهري 
الشخصية  لهذه  مغايرة  قراءة  تقدم 
شهرزاد"  "دروس  كتابها  يف  النسائية 
الوحدة  دراسات  "مركز  عن  الصادر حديثا 
اىل  شهرزاد  رمزت  وقت  ففي  العربية". 
الخانعة،  الضعيفة،  العربية  املرأة  "صورة 
الخاضعة الرادة الرجل وسلطويته املهيمنة 
منذ  والرشقية  العربية  املجتمعات  يف 
سوسيولوجية  قراءة  الكتاب  يقدم  عصور، 
جندرية لشخصية شهرزاد تربز قدرة املرأة 
مظامل  مواجهة  عىل  ارادت،  ان  العربية، 
عليها،  الذكورية  والثقافة  االبوي  املجتمع 
يستند  ال  املرأة  ضد  التمييز  ان  وتوضح 
ثابتة، بل هو  اىل فوارق ومميزات طبيعية 
االقتصادية  بالعوامل  ترتبط  ثقافية  مسالة 
اي  يف  السائدة  والرتبوية  واالجتامعية 

مجتمع". 
يسمح  الذي  البنيوي  التحليل  اتباع  عرب 
والتعمق  ومكوناته  الخطاب  بتفكيك 
وخلفيتها  وخصالها  شهرزاد  شخصية  يف 
اضافة  الجوهري  تقدم  واالدبية،  الثقافية 

الجوهري،  عايدة  طرح  يف  التعمق  قبل 
لنسرتجع معا قصة شهرزاد بشكل وجيز: 
الزمان،  قديم  يف  انه  الحكاية  تقول 
الهند  جزائر  يف  ساسان  ملوك  الحد  كان 
من  "افرس  كبريهام  ولدان،  والصني، 
الصغري وملك البالد وحكم بالعدل واحبه 
اهل بالده ومملكته" وكان اسمه شهريار. 
من  للخيانة  تعرض  الشاب  امللك  ان  اال 
مع  جنسية  عالقة  اقامت  التي  زوجته 
يف  الحادثة  هذه  وضعته  اسود".  "عبد 
عقب  عىل  رأسا  حياته  وقلبت  صدمة، 
هكذا،  االخر.  الجنس  اىل  نظرته  وغريت 
الجواري  اعناق  وكذلك  زوجته،  نحر 
انتقامه  يتوقف  ومل  قرصه،  يف  والعبيد 
هنا. قرر ان يتخذ كل ليلة بنتا بكرا يفض 
ان  درجة  اىل  يقتلها،  ثم  ومن  بكارتها، 
ويف  بناتهم.  يخفون  راحوا  املدينة  اهل 
احدى الليايل، امر شهريار وزيره بأن يأيت 
له كالعادة ببنت بكر، اال انه مل يجد ولو 
منزله،  اىل  مهموما  الوزير  دخل  واحدة. 
وخائفا عىل مصريه يف حال مل يحقق مراد 
الكبرية  ابنتان:  الوزير  لهذا  وكان  امللك. 
كانت  دنيازاد.  والصغرية  شهرزاد،  تدعى 
االدب  كتب  يف  تبحرت  مميزة،  شهرزاد 
انها  قيل  حتى  امللوك  وسري  والتاريخ 
التواريخ  كتب  من  كتاب  الف  "جمعت 
الخالية  وامللوك  السالفة  باالمم  املتعلقة 
عن  سألته  مغموما،  رأته  وملا  والشعراء". 
عزميتها  تحفزت  هنا  لها.  فحىك  مصابه، 
"رغبة  امللك  يزوجها  ان  اليه  وتوسلت 
منها يف خوض املغامرة يف حياتها، وانقاذا 

املسلمني".  لبنات 
شهريار  قرص  شهرزاد  ستدخل  هكذا، 
لكن  محتملة،  وذبيحة  اخرى  كعذراء 
الذكية  الفتاة  هذه  الن  يحصل،  لن  ذلك 
الحكيمة ستحدث انقالبا يف شخصية امللك 

شهرزاد  ان  املؤلفة  ترى  الجملة،  بهذه 
عىل  القائم  العلني  التفاوض  باب  فتحت 
االستاملة واالغواء بالرسد املؤجل واملوعود، 
بالرسد  يقيض  مكتوم  رسي  لعقد  مؤسسة 
"هبني  تقول:  بها  كأننا  الحياة  مقابل  يف 
واملعرفة  واللذة  الرسد  اهبك  الحياة، 
ما  هذا  الخيال".  اجنحة  عىل  بك  واحلق 
"والله  نفسه:  يف  القول  اىل  شهريار  دفع 
امر  حديثها".  بقية  اسمع  حتى  اقتلها  ال 
الصبح  اىل  الليلة  "يباتا  ان  اىل  سيؤدي 
عرب  لفظيا،  شهريار  يقله  مل  وما  متعانقني، 
الحيك  دورة  بافتتاح  مؤذنا  بالعناق،  عنه 
جديدة  مرحلة  الثنايئ  وبدخول  والحب، 
تقترص  تعد  مل  التي  الخدمات  تبادل  من 
مبادلة  عىل  بل  بالحياة  الرسد  مبادلة  عىل 

الحب بالحب ايضا". 
وتخلص الباحثة اىل ان الرسد الشهرزادي 
وانتباه  ومشاعر  ووجدان  بعقل  استأثر 
شهريار بفضل الكم الهائل من الحكايات 
التي  واالسطورية  والغرائبية  العجائبية 
"بفضل  ايضا  لكن  ذاكرتها،  اختزنتها 
لفقد  لواله،  الذي  التشويق  فن  اتقانها 
عىل  عالوة  شغفه".  من  بعضا  شهريار 
اهمية  الحديثة  الدراسات  اثبتت  ذلك، 
عىل  "للقارصين  عالجية  كوسيلة  الرسد 
من  لتحريرهم  كام  النفيس"  النضج 
فرسد  وعليه،  وهواجسهم.  مخاوفهم 
املبتىل  شهريار  اىل  اعاد  البديع  شهرزاد 
ذاتيته ووعيه وساهم  العاطفي  بالقصور 
الطفولية  افعاله  من  وانقاذه  نضجه  يف 
حكايات  برواية  قلقه  وسكن  الخطرية 
الخري  قيم  اىل  االساطري  ككل  تنحاز 

واالصالح وفق ما ترى الباحثة. 
استثارت  التي  شهرزاد  فان  املحصلة،  يف 
العواطف،  ال  والخيال  والوجدان  العقل 
بنات  وحياة  حياتها  يف  انقالبا  احدثت 
عىل  رمزي  مجازي  "انقالب  وهو  جنسها، 
القامئة  املتطرفة  املغالية  الذكورية  العقلية 
وهذا  املرأة.  نقصان  جوهرانية  عىل 
االنقالب مل يكن ليتم لوال ان شهرزاد مل تربز 
التافهة،  املتخيلة،  للمرأة  نقيض  كنموذج 
كام  واخالقيا  عقليا  والقارصة  والالمسؤولة 

التقليدي".  االنثوي  للنموذج 

غالف الكتاب. 

نوعية يف هذا املجال. هكذا، قسمت كتابها 
شهرزاد  اصل  اىل  اعادتنا  فصول  سبعة  اىل 
شهريار،  مع  الرصاع  يف  واسرتاتيجيتها 
متثل  انها  اىل  وصوال  الخالق،  ورسدها 
الحرة" الن شهرزاد  العباسية  "صوت املرأة 
انبثقت يف ذلك العرص، بغض النظر عن ان 
الهندي  االدب  من  مستلهم  الحكاية  اصل 

او الفاريس. 
عىل اي حال، ال بد من العودة اىل اصل "الف 
ليلة وليلة" رغم ان ذلك ما زال مدار جدل 
الخالصات  كانت  ايا  اليوم.  حتى  ونقاش 
الفرعية  الحكايات  حول  واالستنتاجات 
فان  وليلة"،  ليلة  "الف  كتاب  تضمنها  التي 
شهرزاد  حكاية  ان  عىل  اجمعوا  الباحثني 
)لحكاية االطار( مستلهمة من الرتاث االديب 
سابتايت  "شوكا  كتاب  من  وتحديدا  الهندي، 
يف  ان  اال  االربعون".  الببغاء  حكايات  ـ 
تلك  اىل  الهندية  الثقافة  من  انتقالها  رحلة 
)بني  تحديدا  العبايس  العرص  خالل  العربية 
ملتغريات  خضعت  ميالدي(،  و847   750
ابرزها  الحكاية،  عنارص  طالت  جوهرية 
الشخوص  اصابت  نوعية وجندرية  تغيريات 
الببغاء  "حكايات  ففي  القصة.  يف  الرئيسة 
االربعون"، يرسد الببغاء حكايا عىل الزوجة 
يلهيها  يك  ليال،  مدى  عىل  السكر"  "قمر 
اما  القرص.  عن  الغائب  زوجها  خيانة  عن 
االدوار  تعاكست  فقد  العربية،  نسختها  يف 
انقالب خطري  وحصل  كليا  جنسانيا  تعاكسا 
فـ"احتلت  والذكرية،  االنثوية  االدوار  يف 
شهرزاد مكان الببغاء العاقل واخذت ناصية 
الكالم واملبادرة وتزعمت االحداث وصنعتها 
فيام  حولها،  من  ومصري  مصريها  وصنعت 
اىل  وتحول  السكر،  قمر  دور  شهريار  شغل 

مستمع صاغر، مستسلم ذاهل، خامد".
االنثوي  النموذج  شهرزاد  غادرت  كيف   

النمطي ومتردت عليه؟ 

منذ هبوطها يف قرصه مرورا بالليايل االلف 
املوت  عىل  انتصارها  اىل  وصوال  وليلة، 
نجحت  وعقله.  شهريار  بقلب  وفوزها 
عرب  قمر،  اكتامل  كل  مع  موتها  تأجيل  يف 
اجزاء  ضمن  ترسدها  راحت  التي  الحكايا 
مرتابطة. واذ ينتهي الليل، ويدرك شهرزاد 
الصباح، فتسكت عن الكالم املباح، وتؤجل 
التالية وهكذا  السهرة  الحكاية حتى  بقية 

دواليك.
انصياعها  شهرزاد  عىل  الباحثني  بعض  اخذ 
معه  الدوين  وتعاملها  له  وتذللها  لشهريار 
واسرتضاؤه ولو بواسطة الرسد البارع. ورأوا 
بل  الرجل،  عىل  التمرد  املرأة  تعلم  ال  انها 
واملهادنة.  والتحايل  املراوغة  حيلة  اتباع 
يف  ذلك  تعاكس  الجوهري  عايدة  ان  اال 
الذهاب  قرارها  منذ  انه  ترى  اذ  دراستها. 
شهرزاد  انتقلت  واملواجهة،  شهريار  اىل 
ايجابية  "شخصية  عن  مفصحة  الفعل،  اىل 
من  وعزميتها  شجاعتها  متنعها  ال  مقدامة 
االمحاء،  ال  التفاوض  خيار  اىل  االنحياز 
لحل  تجانسا  واالكرث  االمثل  الخيار  بوصفه 

النزاع الدائر بني شهريار وبينها". 
حكمة  ابدت  شهرزاد  ان  الباحثة  تعترب 
فائقة بانحيازها اىل خيار التفاوض السلمي 
الخيار  دون  من  االستاملة،  عىل  القائم 
يف  كان  اذ  االيذاء.  عىل  القائم  العدايئ 
لكنها  شهريار،  لقتل  التخطيط  وسعها 
وتحويله  استاملته  قررت  ذلك  من  بدال 
هذه  تبني  خالل  من  لها.  حليف  اىل 
لنا  تقول  ان  شهرزاد  ارادت  االسرتاتيجيا، 
بالقوة  تستاصل  ال  الذكورية  "االمراض  ان 
والتسوية  والتثقيف  بالحوار  بل  والعنف، 
يف  انه  الجوهري  وترى  باملواربة".  وحتى 
كل االحوال، مل ترد شهرزاد اقتالع النموذج 
الذي ميثله شهريار من جذوره، بل معالجته 
وبكثري  العلل  من  الشايف  "بالرسد  وتقوميه 
بتقديم  ايضا  لكن  والحنان،  الحب  من 
تم  اللوايت  الصاغرات  للنساء  بديل  منوذج 
سوقهن كاكباش فداء اىل رسيره املسموم". 
الجوهري  تتوقف  االخرى،  الضفة  عىل 
يف  يصمت  كان  الذي  شهريار  موقف  عند 
حرضة شهرزاد، صاغيا ومستمتعا بحكاياها 
وبرسدها البديع واملحكم واملشوق، وبذلك 

"بكياسة مفرطة حق  منه  انتزعت شهرزاد 
وبانتزاعها  ضحاياه.  عىل  املمنوع  الكالم 
حق الكالم، تنتزع حق الوجود واالعرتاف". 
عليه  حصلت  الذي  بالكالم  االذن  لكن 
االوىل، قد يبطل مفعوله  الليلة  شهرزاد يف 
عىل  خطتها  قامت  لذا،  التالية.  الليلة  يف 
سري  من  حرجة  لحظة  يف  الرسد  ايقاف 
ادرك  فلام  الحكاية.  وتطور  االحداث، 
شهرزاد الصباح وسكتت عن الكالم املباح، 
خطتها  يف  معها  املتواطئة  اختها  لها  قالت 
هنا،  واعذبه".  والطفه  حديثك  اطيب  "ما 
تغتنم شهرزاد الفرصة يك تعد مبا هو اشد 
هذا  "واين  قائلة:  املقبلة،  الليلة  يف  اثارة 
عشت  ان  القابلة،  الليلة  به  احدثكم  مام 

وابقاين امللك حية". 

حلت عقدة شهريار من 
خالل ملكة السرد املشوق 

التي تمتعت بها
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نارشون"  للعلوم  العربية  "الدار  نقلت   ■
اخريا كتاب "نوفاسني ـ عرص الذكاء الفائق 
القادم" اىل املكتبة العربية. يف هذا الكتاب 
الذي وضعه جاميس لوڤلوك وبراين آپليارد، 
اىل  جديدة  كائنات  بظهور  املؤلفان  يتنبأ 
الوجود من انظمة الذكاء الصناعي، ستكون 
قادرة عىل التفكري بشكل ارسع بعرشة آالف 
مرة من البرش.  جاميس لوڤلوك الذي يعترب 
اعظم مفكر بيئي معارص، يناقش هنا فكرة 
ان حقبة االنرثوبوسني التي اكتسب فيها البرش تقنيات عىل مستوى 
وان عرصا جديدا هو  بعد 300 سنة،  نهايتها  اىل  الكواكب، وصلت 
عرص النوڤاسني قد بدأ لتوه. حقبة ستشهد الرشاكة بني االنسان وبني 

الذكاء الصناعي.

الرواية  عنوان  هو  وآراء"  وفواكه  "نساء   ■
اللبناين  الروايئ  اصدرها  التي  الجديدة 
هاشيت  "دار  عن  داوود  حسن  املعروف 
داوود  يغادر  ال  العمل،  هذا  يف  انطوان".  
والحرب  واملكان  الذاكرة  بني  الروايئ  ملعبه 
التي  السوسيولوجية  والتغيريات  االهلية 
شهدها لبنان. قرأنا ذلك يف رواياته السابقة 
االوتوماتيك".  "سنة  اىل  ماتيلد"  "بناية  من 
لبنان  اىل  يأخذنا  الجديد،  عمله  ويف 
الستينات املحّمل باآلمال واالحالم قبل االنفجار الكبري الذي سيجهز 
عىل كل هذا. نحن يف كلية الرتبية عام 1968، حيث "الطالب مل يكونوا 
يعرفون انهم يف زمن لبنان الجميل، غري انهم ال بد شعروا بذلك. كان 
هناك متسع للهو يف اقامة العالقات مع البنات ويف الحيك يف السياسة 
واطالق اآلراء عىل سجية قائليها. كان الجميع يلعب حتى يف ما ُعرف 
البرش  اىل  الخراب  شيئا، سيتسلل  بأنه ملعب خطر". شيئاً  بعد ذلك 

والحجر لحظة "ُأطلقت الرصاصة عىل خد عبد الهادي". 

الراهنة،  السياسية  التطورات  من  انطالقا   ■
تتعرض  التي  الفلسطينية  القضية  وتحديدا 
سمي  ما  ظل  يف  تصفية  ملحاوالت  حالياً 
الله  عبد  الكاتب  ينسج  القرن"،  "صفقة 
اىل  "الهجرة  الجديدة  روايته  الصالح  غلوم 

الجنوب" الصادرة عن "دار الفارايب". 
جردة  يف  فلسطني،  حول  الرواية  تتمحور 
بسبب  القضية  اليه  آلت  ملا  حساب 
خالل  من  الخاطئة،  السياسية  املامرسات 
اقدما عليه "كان  اللذين ما  الزوجني فهاد وصبحة  الرواية  شخصيتي 

البداية االوىل من فصول صفقة القرن او صفعة القرن بعبارة ادق".

واجهة املكتبات

والنرش"،  للتوزيع  املطبوعات  ■ عن "رشكة 
يوم  "كل  لكتاب  العربية  الرتجمة  صدرت 
الذي يعد شهادة مفصلة حول  اضافة"  هو 
السياسة االمريكية يف الرشق االوسط، خصوصا 
االمرييك  السيايس  كريي،  جون  بقلم  وانه 
مجلس  يف  سيناتورا  عاما  ثالثني  قىض  الذي 
يف  للخارجية  وزيرا  اعوام  واربعة  الشيوخ، 
عهد الرئيس باراك اوباما، وترشح قبلها عن 
الحزب الدميوقراطي للرئاسة يف وجه الرئيس 
جورج بوش االبن.  يف هذا الكتاب الصادر بلغته االصلية عام 2018، 
ميزج كريي بني حياته الشخصية وبني حياته العامة بدءا بحرب فييتنام 
وانتهاء بالحرب السورية. ينقل الكتاب الوقائع بالتفصيل، مستندا إىل 
مذكرات كريي اليومية، واىل وثائق رسية عن مختلف القضايا الساخنة، 
كاملفاوضات االمريكية ـ اإليرانية يف شأن نزع االسلحة النووية، والحوار 

الفلسطيني - االرسائييل، والحرب السورية وغريها.

■ يعرف املؤرخ جاميس بار بأنه متخصص يف 
كتابه  يف  االوسط.  للرشق  الحديث  التاريخ 
الربيطاين  االمرييك  الرصاع  الصحراء:  "سادة 
اخريا  انتقل  الذي  االوسط"  الرشق  عىل 
ماريا  ترجمة  ـ  الساقي"  )"دار  العربية  اىل 
بني  الخفي  الرصاع  بار  يكشف  الدويهي(، 
القوتني عىل الرشق االوسط يف فرتة ما بعد 

الحرب العاملية الثانية. 
عىل  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  ان  يرى 
بخالف  رصيحة  خصومة  اىل  االحيان  غالب  يف  تحّول  دائم  تنافس 

الصورة الشائعة بأنهام متوافقتان يف السياسات حول القضايا.

البحاث  استوكهومل  "معهد  مع  بالتعاون   ■
"مركز  اصدر  سيربي"،  ـ  الدويل  السالم 
العربية  الطبعة  العربية"  الوحدة  دراسات 
الدويل"  السالح  ونزع  "التسلح  كتاب  من 
ابرز  ليغطي  سنويا  املعهد  يصدره  الذي 
ما  يف  العاملية  الساحة  عىل  التطورات 
املسلحة.  والنزاعات  التسّلح  قضايا  يخص 
الكتاب الجديد يتابع التطورات التسلحية 
وتحتل   ،2018 عام  يف  العامل  يف  واالمنية 
عىل  املحورية  مكانتها  اىل  نظرا  منه،  مهام  حيزا  العربية  املنطقة 
التسلح  قضايا  يف  ودوليا،  اقليميا  املتشابكة  الرصاعات،  صعيد 
والنزاعات  والحروب  املحورية،  واالستقطابات  العسكري  واالنفاق 
املسلحة واالرهاب، وانكشاف الدول واملجتمعات فيها عىل التدخل 

الخارجي االقليمي والدويل.
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التربية
لئال يتراجع الذكاء االجتماعي لألطفال

مالزمة املنازل تزيد اإلضطرابات السلوكية
نورثهم  كأننا  بدا  االكتاف  عىل  بحملهم  اخريا.  لبنان  عّمت  التي  التظاهرات  يف  اطفالهم  االهل  ارشاك  يف  متثل  مقلق  مشهد 
مشكالتنا. مغامرة اقدم عليها اللبنانيون من دون ادراك تبعاتها السلبية عىل اطفالهم. لدى سؤالنا يف موضوع سابق عن كيفية 

حامية اطفالنا يف املرحلة املقبلة، كان الجواب التنبه من اصابتهم باضطرابات سلوكية

املقال

ما قبل اكتشاف وباء كورونا يشء وما بعد تفشيه يف الكرة االرضية يشء آخر. 
هذا  يترسب  لئال  الجسدية  الحامية  تأمني  املطلوب  وبات  االولويات،  تبدلت 
الوباء من انسان اىل آخر. ماذا عن الحامية النفسية املفرتض وجودها يف كل ازمة 

تهدد الوجود، كيف نؤمنها، ومن اين، وبأي سبل سنستعني؟ 
الحدث الذي سيطر عىل كل دول العامل له تبعات ال حدود لها. اولها تصّدر القلق 
املرتبة االوىل عند االنسان، ليس من الوباء، بل من املجهول الذي قد يطرأ مع 

مرور االيام. وهذا االمر هو يف ذاته وباء.
اذا نظرنا اىل النصف املآلن يف الكوب سرنى حدثا آخر، هو االلتقاء العائيل املفقود 
منذ فرتة بعيدة. فلنجعل من هذه العزلة االجتامعية فرصة لتأمني الدفء العائيل 
املهنية  الخاصة،  بأمورهم  اهلهم  انشغال  بسبب  االطفال  يفتقده  كان  الذي 
والذاتية، خصوصا طموحهم الشخيص، بشكل خاص عند املرأة التي تراجع دورها 
يف العائلة كأم تتحمل العاملة االجنبية مسؤولية تربية اوالدها. علام ان االنجاب 
مسؤولية وليس ترفا.  يف ما يخص االضطرابات السلوكية عند االطفال كمشكلة، 
كيف سيتعامل االهل معها الحاطتها واحاطة الطفل املصاب بها يف ظرف فرضت 
للتنفس  فرصة   هناك  يعد  فلم  معا،  والكبار  الصغار  اجتامعية عىل  عزلة  فيه 
خارج البيت او االختالط برفاقهم يف املدرسة؟ االمر الذي قد يزيد من احساس 
الطفل بعزلته النفسية حتى لو تواجد معه كل افراد العائلة. هنا ينصح االطباء 
النفسيون بجعل االطفال اشخاصا اجتامعيني، كوسيلة تحميهم من اضطراباتهم 

السلوكية التي تزيدهم عزلة عن اآلخرين حتى عن اهل بيتهم.
انها فرصة للعودة اىل الذات بغية تصحيح الشوائب التي اعرتت حياتنا العائلية. 
اكرث ما يحتاج اليه الطفل هو وجود ابويه اىل جانبه، فحتى لو مل يتحدثوا اليه 
فهو سيشعر بوجودهم يف ذاته واىل اي مدى هم يشعرون به. لتكن العائلة يف 
هذه العزلة االجتامعية الحضن املفقود عند الطفل الذي كان يبحث عن دفئه 
بعالقاته مع رفاق من خارج العائلة. االضطراب السلويك  يخترص عجز الطفل عن 
التعبري. ملاذا ال نكون كأهل، االب واالم معا، اللغة التي يريد الطفل استعاملها. 
يف هذه العزلة االجتامعية ستقرتب املسافات الداخلية بني ابناء العائلة الواحدة 

ألن الخوف واحد، والخوف عادة يوّحد الناس.
عالقة االب واالم باوالدهام منذ االيام االوىل لطفولتهم هي التي تحدد نوعية 
مصري مستقبلهم. فاذا كانت هذه العالقة سليمة، متينة ومبنية عىل صخر كام 
اي  امام  الحياة مبشاعر صلبة، ولن يرتاجعوا  اوالدهم صعوبات  يقال، سيواجه 
التي  الرتبية  اكتسبتها شخصياتهم عرب  مستحيل النهم ميتلكون حصانة داخلية 

تلقن الطفل كيفية املواجهة. 
امام  بدقة  املفردات  انتقاء  جدا،  الصعبة  الفرتة  هذه  يف  االهل  من  املطلوب 

اوالدهم مع حسن استعاملها طبعا. 
اخريا، ليس من الرضوري اطالعهم عىل الحقيقة كاملة، بل عىل جزء بسيط منها، 

اذ يكفيهم القلق من مجهول وضعناهم فيه.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

القلق هو الوباء

الطبيب النفيس لالطفال واملراهقني الدكتور رشاد الريس.

السن ال يصابون بهذه  □ من املعروف ان كبار 
تعود  الذي  االمر  فقط.  الصغار  بل  االضطرابات 
الكبار  ميتلكها  التعبري  عىل  القدرة  اىل  اسبابه 
يتقنون  ال  والنهم  اليها.  يفتقرون  الصغار  فيام 
استعامل جملة كاملة ووافية تعرّب عام يشعرون 
به، خصوصا االحاسيس املزعجة او ما ينتابهم من 
قلق، يلجأون اىل التعبري بحركات جسدية للفت 
ال  كونهم  بحالهم  بهم والعالمهم  املحيطني  نظر 
ال  والنهم  للتعبري.  االسلوب  هذا  سوى  ميتلكون 
ميتلكون القدرة الذهنية عىل اتخاذ قرار يخرجهم 
باجسادهم  االطفال  يستعني  مزعج،  امر  من 
كواسطة للتعبري باعتامد العنف، مثل الرضب او 
االفراط يف الحركة. شعورهم بهذا العجز يسبب 
التي  االسباب  عن  اما  سلوكية.  اضطرابات  لهم 
تؤدي اىل اصابة بعض االطفال بهذه االضطرابات، 
فيام البعض االخر منهم ال يصابون به، فريى علم 
النفس ان البيئة العائلية تكون مؤثرة احيانا عىل 
الطفل بشكل سلبي، خصوصا اذا كان االب واالم 
يخوضان شجارا دامئا يف البيت، او هناك تعنيف 
من الزوج لزوجته امام االوالد. يف بعض الحاالت، 
وراثية  مشكلة  السلوكية  االضطرابات  تكون 
المراض  متاما  املشابهة  بالجينات  الطفل  يحملها 
رغم  واالكتئاب.  والرسطان  والقلب  السكري 
يلجأ االهل  الطفل من هذه املشكلة، ال  معاناة 
هذه  من  اوالدهم  ملعالجة  نفسيني  كأطباء  الينا 
االضطرابات، بل يقصدون عياداتنا بسبب رسوبهم 
معالجتها،  بغية  املشكلة  يف  للبحث  املدرسة  يف 
خصوصا اذا كان هذا الولد من التالمذة الناجحني 
يف مرحلة سابقة. علام ان لجوء االهل اىل استشارة 
طبيب نفيس يف هذه الحال يكون متأثرا بنصيحة 
من معلمة يف املدرسة او من احد االداريني فيها، 
بهدف استعادة طفلهم قدرته عىل النجاح واحيانا 
كثرية يك ال يتم طرده من املدرسة. هكذا يكتشف 

االهل اصابة اوالدهم باضطرابات سلوكية.

■ مالزمة املنازل التي فرضت عىل كل اللبنانيني 
تقريبا بسبب انتشار وباء الكورونا، هل تزيد من 

حدة االضطرابات السلوكية عند االطفال؟
□ اعتقد ذلك، ألن الولد ال يعيش الحياة التي اعتاد 
عليها كالذهاب اىل املدرسة صباح كل يوم وااللتقاء 
برفاقه للعب معهم يف وقت ال يفهم فيه اسباب 
هذا التغيري املفاجىء الذي حصل معه، فيشعر انه 

امام مجهول، او يشء ال يفهمه. عادة كل ما 

اذا كان االهل سعداء يف حياتهم الخاصة، سيعيش 
باضطرابات  يصابوا  ولن  سعيدة  حياة  اوالدهم 
العائلية عامل مؤثر  البيئة  ان  سلوكية، ما يعني 
باتت  التي  النفسية  الصحة  عىل  ايجابا  او  سلبا 
مرتبطة ارتباطا وثيقا يف السنوات االخرية بصحة 

الطفل الجسدية بشكل عام.
يحدد الطب النفيس مرحلة ما بعد الصدمة، اي 
بعد مواجهة الطفل تغيريا طارئا يف حياته مل يفهم 
اسبابه ومل يجد تفسريات له، او مل يسع االهل اىل 
تقديم تربير له ملا حصل معه، ما سيضع الطفل 
امام يشء مجهول ويسبب له اضطرابات سلوكية 
مصدرها الخوف والقلق. هذه املشكلة ال يصاب 
الصغار فقط النهم عاجزون  السن، بل  بها كبار 
مشاعر  عن  للتعبري  الوافية  الكلامت  ايجاد  عن 
تزعجهم، فيلجأون اىل جسدهم للتعبري بواسطته 

عرب ترصفات الفتة للمحيطني بهم. 
مشكلة ال يكتشفها االهل اال مصادفة بعد لجوئهم 
اىل طبيب نفيس لالستعانة به يك ال يتم طرد ابنهم 

او ابنتهم من املدرسة.
هذا ما كان يحدث عادة وبشكل عام، تحديدا 
ما قبل مالزمة اللبنانيني، صغارا وكبارا، منازلهم 
الواقع  مع  لكن  الكورونا.  وباء  انتشار  بسبب 
يشهده  مل  حدثا  لبنان  تالمذة  عاش  املستجد، 
بواسطة  بعد  عن  التعلم  هو  قبل،  من  العامل 

االنرتنت.
يف حوار مع "االمن العام"، يوضح الطبيب النفيس 
لالطفال واملراهقني املتخصص يف جامعة هارفارد 
الدكتور رشاد الريس الحاالت املؤدية اىل االصابة 
االجتامعية  العزلة  وتأثري  سلوكية  باضطرابات 

والتعلم عن بعد عىل تالمذة لبنان.

■ يف موضوع سابق، نبهت احدى االختصاصيات 
يف العالج النفيس من اصابة االطفال الذين شاركوا 
اهلهم يف التظاهرات االخرية التي شهدها لبنان 

اىل شخص منزو  يرفض مغادرة البيت واالختالط 
باصدقائه او رفاقه او التعرف اىل رفاق جدد. فال 
يرغب يف التحدث اىل احد وال اىل النظر اىل من 
يخاطبه، ويتأثر برسعة بأي كلمة توجه اليه من 
خالل التعبري بكاء عن انزعاجه من االمر. الطفل 
املصاب باضطرابات سلوكية يسيطر عليه الخوف 
والقلق يف حال رغب اهله يف اصطحابه اىل مكان 
يجهله، فتكرث اسئلته عن االشخاص الذين سيلتقي 
يف  الزيارة.  هذه  سبب  يعرف  ان  ويحاول  بهم 
املجيء  عن  االهل  تأخر  اذا  اخرى،  حاالت 
الصطحاب اوالدهم من مكان معني يزداد القلق 
والخوف لديهم، ويف بعض االحيان يلجأ الطفل او 
املراهق املصاب بهذه االضطرابات اىل سلوكيات 

ضد القانون، كالرسقة مثال.

■ مثة اسباب تؤدي اىل هذه االصابة، ما هي؟

هي  ما  الحقة،  مراحل  يف  سلوكية  باضطرابات 
الدالئل التي تشري اىل وجودها؟

□ اصابة الطفل باضطراب سلويك يحصل عادة يف 
ما نسميه علميا مرحلة ما بعد الصدمة، وذلك من 
خالل تغيري يطرأ عىل ترصفاته. فيعرّب عن االضطراب  
الذي يشعر به باملشاغبة يف الصف وعدم  الرتكيز 
يف اثناء الدروس، فال يكرتث ملالحظات املعلمة او 
املعلم ما يؤدي به اىل  الرسوب يف املدرسة او  اىل 
الرتاجع يف معدل النجاح الذي حققه سابقا. هناك 
من يوصف مبهرج الصف الذي يكرث من الكالم، 
بني  واملرح  الضحك  من  جو  اضفاء  يف  ويرغب 
يلعب  رفاقه اللهائهم عن متابعة دروسهم. من 
هذا الدور بني رفاقه، يعاين من افراط يف الحركة 
التي نسميها  الحركة الزائدة والتي تعترب اضطرابا 
سلوكيا. االمر نفسه ينطبق عىل الطفل الذي يلجأ 
جدا  اجتامعي  طفل  من  التحول  او  العنف  اىل 
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هو مجهول، خصوصا عند الطفل، يسبب توترا 
وقلقا. علام ان هذا القلق يشمل االهل ايضا بعد 
الذي  االمر  املنزل.  ومالزمة  العمل  عن  توقفهم 
مستقبل  وعىل  انفسهم  عىل  قلقهم  من  سيزيد 
مع  العائيل،  املناخ  ان  يعني  هذا  ايضا.  اوالدهم 
هذا القلق، سيزداد تشنجا وستزداد معه املشكالت 
قد  التوتر،  هذا  االطفال  عاش  حال  يف  العائلية. 

تزداد حدة االضطرابات السلوكية لديهم. 

■ التعلم عن بعد كواقع جديد مل يعشه تالمذة 
لبنان من قبل، اي تغيري يف حياة االطفال سيحمل 

معه وما تأثري ذلك عليهم؟
بعد  ستبدأ  املوضوع  هذا  حول  الدراسات   □
االنتهاء من هذه املرحلة. فمالزمة الناس بيوتها 
يف كل دول العامل تقريبا مع اطفال يتعلمون عن 
بعد بواسطة االنرتنت هو حدث مل يشهده العامل 
من قبل. لذا، ستكشف الدراسات يف ما بعد عن 
انعكاسات هذا الوضع عىل الجميع، كبارا وصغارا. 
ما اراه يف هذا املجال هو خسارة الطفل الطاقة 
التي كان يختزنها من اللعب مع رفاقه والركض 
اذا كان يف ملعب املدرسة او يف مكان آخر واللهو 
والتسلية مع االصدقاء. بعد مالزمته البيت والتعلم 
من بعد، سيرتاجع الذكاء االجتامعي لدى الطفل 
الذي يكتسبه عادة من خالل االحتكاك مع الغري 

اجتامعيا، تحديدا رفاق املدرسة.

■ ما املطلوب من االهل فعله يف هذه املرحلة 
وما بعدها؟

رفاق  غياب  احدثه  الذي  الفراغ  يعبئوا  ان   □
اوالدهم الذين كانوا يشاركونهم اللعب والتسلية. 
لذا، املطلوب من االهل ان يكونوا هؤالء الرفاق 
يف هذه املرحلة، وان يلعبوا مع اوالدهم يف البيت 
املناخ  يتبدل  هكذا  لهم.  املرح  من  جو  لخلق 
الجميع.  عىل  الضاغط  الظرف  هذا  يف  العائيل 
بكالم اوضح، عىل االهل الدخول اىل عامل اوالدهم 

الطفويل ليعيشونه معا.

■ اي مؤرشات تساعد االهل عىل اكتشاف اصابة 
ولدهم باضطراب سلويك؟

بأمه  الطفل  بابحاث حول عالقة  العلامء  قام   □
ملعرفة حقيقة مشاعره تجاهها، والسبل التي يلجأ 
اعتمدت يف  التي  الخطة  للتعبري عن ذلك.  اليها 
هذه االبحاث، متثلت يف وضع كل طفل يف غرفة 
منفردة عىل ان تدخل امه اليه لتلعب معه مدة 
خمس  وتنتظر  وتخرج  لتعود  دقائق،  خمس 
الحظه  ما  مجددا.  اليه  تعود  ليك  اخرى  دقائق 
هو  تصويره  تم  الذي  االختبار  هذا  يف  العلامء 
وجود ثالثة انواع من ردود الفعل لدى االطفال: 
بابتسامة، يدور من حولها  الطفل المه  استقبال 
ويبقى قريبا منها، كشفت عن عدم سعادة الطفل 
لدى عودة امه اليه. حملت رسالة مزدوجة، هي 

بعيدا منها،  والبقاء  امه  الطفل من  اقرتاب  عدم 
يدبدب يف زوايا الغرفة يك يبعث رسالة اليها يقول 

فيها، انا سعيد وال اريد االقرتاب منك.

باضطرابات  الطفل  يصاب  عمر  بأي  بدءا   ■
سلوكية؟

□ من عمر السنتني، واحيانا ما قبل بلوغ الطفل 
عامه الثاين يف حال كانت امه تعاين من اكتئاب 
او  السادس  شهره  ببلوغه  بوضعها  سيتأثر  حاد 
الثامن. وألنه ال يتقن التعبري بالكالم عام يزعجه 
باضطرابات سلوكية، مبعنى سيعرّب عن  سيصاب 
القول  الرضوري  من  بترصفاته.  وقلقه  انزعاجه 
ان االهل السعداء يف حياتهم  الخاصة لن يصاب 
بل سيكون شخصا  باضطرابات سلوكية،  طفلهم 
سعيدا يف حياته مثلهم متاما. هذا ال يعني تحميل 
االهل مسؤولية حصول هذه املشكلة ام ال، لكن 
البيئة العائلية تساعد الطفل كثريا عىل تخطي ما 

يعرتضه من صعوبات صحية، جسدية ونفسية.

■ ما هو العالج املعتمد يف هذه املشكلة وهل 
هناك فرتة زمنية محددة له؟

 A.D.H.D  لالطفال املصابني بالحركة الزائدةـ □
ـ ال عالج لهم سوى باالدوية النها مشكلة صحية 
مركزها الدماغ. وقد اثبت هذا النوع من العالج 
فعاليته يف مدة قصرية جدا. فبعد نصف ساعة 
من تناول الطفل الدواء املخصص لهذه الحالة 
بالتعايف.  وبدأ  العالج  طريق  سلك  قد  يكون 
يكون  فيها  فالعالج  االخرى،  الحاالت  عن  اما 
مختلفا  بني طفل وآخر وفقا لوضعه الخاص، 
وتحديدا بيئته العائلية، اي بالعودة اىل االسباب 
التي ادت اىل اصابته باضطرابات سلوكية. هناك 
اطفال يتعافون برسعة يف مدة ال تتجاوز االشهر 
الشهر  يف  بالتعايف  يشعر  من  ومنهم  الثالثة، 
االول. لكن اذا كان االضطرابات السلوكية عند 
الطفل عميقة، سيدوم عالجه سنوات. لذا، نركز 
املبكر يف هذه  التدخل  يف عالجنا عىل رضورة 
من  لالطفال  الالزمة  املساعدة  لتأمني  الحاالت 
اجل الحد من تفاقم هذه املشكلة يف املستقبل. 
االنجازات  يف  خصوصا  العلمي،  التطور  رغم 
حتى  الطب  يتمكن  مل  تحققت،  التي  الطبية 
االن من ايجاد عالج لالضطرابات السلوكية التي 

تكون اسبابها وراثية. 
د. م

مهرج الصف هو طفل يعاين من اضطراب سلويك.

لبنان | أستراليا | المملكة المتحدة | ألمانيا | سلطنة عمان | قبرص | ا	مارات العربية المتحدة | نيجيريا |  غانا

70 فرعًا في لبنان
16 فرعًا في أستراليا

3 فروع في أوروبا
5 فروع في سلطنة عمان

3 مكاتب تمثيلية 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة 
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود.
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تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

ال شيء مؤكدًا باستثناء ممارسة الرياضة بانتظام
هل النظام الغذائي قادر على تعزيز املناعة؟ 
يحتاج الجهاز الصحي املناعي اىل تغذية جيدة منتظمة. ادرك العلامء منذ فرتة طويلة ان االشخاص الذين يعيشون يف 
حالة فقر ويعانون من سوء التغذية، هم اكرث عرضة لالمراض املعدية. كذلك ال تزال هناك دراسات، وان قليلة نسبيا، 

عن مدى تأثري التغذية عىل الجهاز املناعي للبرش

املختلفة،  املغذيات  يف  االدلة  بعض  تشري 
عىل سبيل املثال، اىل ان نقص مواد الزنك 
وحمض  والنحاس  والحديد  والسيلينيوم 
 Eو  Cو  B6و  A وفيتامينات  الفوليك 
لدى  املناعية  االستجابات  بنقص  مرتبط 

الحيوانات.
اذا كنت تشكك يف ان نظامك الغذايئ ال 
يوفر لك كل حاجاتك من املغذيات، عىل 
املثال، يف حال كنت من االشخاص  سبيل 
تناول  فان  الخرضوات،  يحبون  ال  الذين 
قد  يوميا  واملعادن  الفيتامينات  مكمالت 

يجلب لك فوائد صحية اخرى رمبا تكون 
املقابل،  يف  لديك.  املناعة  لجهاز  مفيدة 
الفيتامينات  من  كبرية  جرعات  تناول  ان 

يوميا قد ال يكون مفيدا بالرضورة.

تحسني املناعة واملكمالت الغذائية
املتجر، ستجد زجاجات  اىل  عندما تدخل 
تحتوي  التي  واملستحرضات  الحبوب  من 
مواصفاتها  تدعي  التي  االعشاب  عىل 
نظام  صحة  تعزز  او  املناعة  تدعم  انها 
تم  انه  من  الرغم  عىل  لديك.  املناعة 

لتغيري  املستحرضات  بعض  عىل  العثور 
انه  اال  املناعية،  الوظيفة  مكونات  بعض 
تعزز  انها  عىل  االن  حتى  دليل  يوجد  ال 
افضل  فيها  اىل درجة تشكل  املناعة  فعال 
ما  اثبات  واملرض.  العدوى  ضد  حامية 
او مادة يف  اية عشبة  اذا كان يف مقدور 
معقد  امر  املناعة،  تعزز  ان  الصدد  هذا 
للغاية. ال يزال العلامء يجهلون حتى االن 
مستويات  ترفع  االعشاب  كانت  اذا  ما 
يشء  اي  او  الدم،  يف  املضادة  االجسام 

الشاملة. للحصانة  مفيد 

االجهاد ووظيفة املناعة
العالقة  تقدير  اىل  الحديث  الطب  توصل 
ترتبط  والجسم.  العقل  بني  الوثيقة 
مجموعة واسعة من االمراض مبا يف ذلك 
اضطراب يف املعدة، وحتى امراض القلب 
من  الرغم  فعىل  العاطفي.  التوتر  بآثار 
العالقة  العلامء بنشاط  التحديات، يدرس 

بني االجهاد ووظيفة املناعة.
من الصعب تعريف االجهاد لسبب واحد. 
لشخص  مرهق  موقف  انه  يبدو  قد  فام 
ما، ميكن ان ال يكون كذلك لشخص آخر. 
يرون  لحاالت  االشخاص  يتعرض  عندما 
مقدار  قياس  عليهم  يصعب  مرهقة،  انها 
الضغط الذي يشعرون به، ويصعب عىل 
العامل معرفة ما اذا كان االنطباع الشخيص 
ال.  ام  دقيقا  الضغط،  مقدار  عن  لهؤالء 
ميكن قياس االشياء التي قد تعكس التوتر 
فيها  ينبض  التي  املرات  عدد  مثل  فقط، 
القلب يف الدقيقة، ولكن قد تعكس هذه 

الدقات ايضا عوامل اخرى.
معظم  فإن  ذلك،  من  الرغم  عىل 
بني  العالقة  يدرسون  الذين  العلامء 
يدرسون  ال  املناعية،  والوظائف  التوتر 
فهم  العمر.  القصري  املفاجئ  االجهاد 
من  املزيد  درس  يحاولون  ذلك،  من  بدال 

الضغوط املتكررة املعروفة باسم االجهاد 
مع  العالقات  تسببها  التي  كتلك  املزمن، 
او  العمل،  يف  والزمالء  واالصدقاء  العائلة 
التحديات املستمرة لالداء الجيد يف عمل 
اذا  العلامء عام  بعض  يبحث  فيام  الفرد. 
الجهاز  عىل  يؤثر  املستمر  الضغط  كان 

املناعي.

ال داعي للقلق من الربد 
االمهات  معظم  تقول  الشتاء،  زمن  يف 
بنزلة  ستصاب  او  سرتة  "ارتد  الوالدهن: 

برد". لكن هل هي عىل حق؟ 
الذين  الباحثون  يعتقد  االن،  حتى 
التعرض  بأن  السؤال  هذا  يدرسون 
من  يزيد  ال  املعتدل  للربد  الطبيعي 
خرباء  معظم  يتفق  لالصابة.  تعرضك 
الصحة عىل ان السبب يف االمراض خالل 
االنفلونزا  موسم  انه  هو  الشتاء  فصل 
ان  يعتربون  بل  تحديدا،  الربد  وليس 
قضاء وقت اطول يف املنازل مع االتصال 
اىل  يؤدي  قد  آخرين  باشخاص  الوثيق 

نسبة اكرب يف نقل الجراثيم.
بهذا  مهتمني  زالوا  ما  الباحثني  لكن 
مختلفة.  سكانية  مجموعات  يف  السؤال 
اىل  الفرئان  عىل  التجارب  بعض  تشري  اذ 

ان التعرض للربد قد يقلل من القدرة عىل 
البرش؟  عن  ماذا  لكن  العدوى.  مواجهة 
باردة  مياه  يف  اشخاصا  العلامء  وضع 
وجعلوا االخرين يجلسون عراة يف درجات 
االشخاص  ودرسوا  الصفر،  تحت  حرارة 
الذين  واولئك  انتاركتيكا  يف  عاشوا  الذين 
الجبال  يف  استكشافية  بعمليات  يقومون 
متفاوتة.  النتائج  كانت  وقد  الكندية، 
زيادة  الباحثون  رصد  املثال،  سبيل  عىل 
العلوي  التنفيس  الجهاز  التهابات  يف 
ميارسون  الذين  البالد  عرب  املتزلجني  لدى 
التامرين الرياضية بقوة يف الربد. لكن هل 
او  الربد  من  ناتجة  االصابات  هذه  كانت 
القوية  التامرين  مثل  اخرى  عوامل  من 
غري  يزال  ال  امر  فهو  الهواء،  جفاف  او 

معروف حتى االن.
الكنديني  الباحثني  من  مجموعة  خلصت 
الدراسات  مئات  استعرضوا  الذين 
الطبية حول هذا املوضوع واجروا بعض 
داعي  ال  انه  اىل  به،  الخاصة  االبحاث 

للقلق من الربد.

هل التامرين جيدة للمناعة؟
الرياضية  التامرين  ان مامرسة  ال شك يف 
الحياة  اركان  من  ركن  هي  بانتظام 
القلب  صحة  تحسن  فهي  الصحية. 
الدم،  ضغط  وتخفض  الدموية،  واالوعية 
الجسم،  بوزن  التحكم  عىل  وتساعد 
من  متنوعة  مجموعة  من  وتحمي 

االمراض. 
تعزيز  يف  الرياضة  تساهم  هل  لكن 
وتحافظ  طبيعي  بشكل  املناعي  الجهاز 

عليه بصحة جيدة؟ 
اكتساب  عىل  التامرين  تساعد  ان  ميكن 
يف  تاليا  وتساهم  جيدة،  عامة  صحة 
مثل  متاما  الصحي،  املناعة  نظام  تحسني 
وهي  ومفيد.  صحي  غذايئ  نظام  اتباع 
تعزيز  يف  اكرث  مبارش  بشكل  تساهم  قد 
تسمح  التي  الجيدة  الدموية  الدورة 
للخاليا واملواد يف الجهاز املناعي باالنتقال 
بعملها  والقيام  بحرية  الجسم  خالل  من 

ونشاط. بفعالية 
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رياضة

مرة جديدة يثبت الريايض اللبناين انه قادر عىل تخطي الصعوبات التي تواجهه عرب االرادة والعزم. تؤكد الرياضة انها قادرة 
عىل رفع اسم لبنان يف املحافل الدولية، رشط ان تكون كل الظروف متوافرة. كام يربهن الجمهور عىل انه متعطش للربح 

وجاهز لتحدي كل املخاطر ملواكبة منتخباته وفرقه، والوقوف خلف الالعبني يف احلك الظروف 

واملالية  االقتصادية  االزمة  من  الرغم  عىل 
واالجتامعية والصحية الصعبة، نجح منتخب لبنان 
يف كرة املرضب يف تجاوز االمتحان الصعب الذي 
وحافظ  التايالندي،  املنتخب  ضيفه  امام  واجهه 
عىل موقعه ضمن املجموعة االسيوية - االوقيانية 
االوىل يف اطار مسابقة كأس ديفيس، وبات مرشحا 
للتأهل اىل املجموعة العاملية ودخول نادي دول 
النخبة بالتنس، وتحقيق الحلم الذي يراود عشاق 

التنس منذ سنوات طويلة.
ملنتخب  الوطني  املدرب  التقت  العام"  "االمن 
افق  جولة  وكانت  يوسف،  فادي  الكابنت  التنس 
التي  واالجواء  الظروف  من  بدءا  املنتخب  حول 
تايالندا  امام  املميزة  بالنتيجة  فيها، مرورا  تدرب 
املواجهة  ستسبق  التي  التحضريات  اىل  وصوال 

الحاسمة امام منتخب الربازيل يف ايلول املقبل.

املواجهات خصوصا  التحضري لهذه  يتم  ■ كيف 
وان غالبية الالعبني يف املنتخب يقيمون يف الخارج؟

□ عادة يتم جمع الالعبني قبل شهر يف معسكر 
تدريبي يف حال كانت املباريات ستقام يف لبنان. 
اما اذا كانت املواجهة ستقام خارج لبنان، فيقام 
مخيم تدريبي خارجي عىل مالعب ارضية شبيهة 

باالرضية التي ستقام عليها املباراة الرسمية.

تتوقع  كنت  وهل  الالعبني،  اداء  فاجأك  هل   ■
حسم اللقاء مع املنتخب التايالندي بنتيجة 3 - 1؟

بهذه  والفوز  النتيجة  هذه  اتوقع  اكن  مل   □
االوضاع  ابرزها  عدة،  عوامل  بسبب  السهولة 
الصعبة التي متر فيها البالد وغياب هادي حبيب. 
الالعب  باداء  ايجابيا  فوجئت  املقابل،  لكنني يف 
حسن ابراهيم الذي خاض مباراة قوية وكان قريبا 
الفارق يف  رغم  لصالحه  النتيجة  جدا من حسم 

املدير الفني ملنتخب لبنان يف كرة املرضب الكابنت فادي يوسف.

التعليامت رغم كل الظروف الصعبة وقدموا اداء 
جيدا ومستوى عاليا وبرهنوا عن مناقبية وحرفية 

وحب للوطن.

تابعه عن  فالذي  املنتخب،  امر الفت يف  ■ مثة 
والتفاهم  التجانس  قوة  مدى  اكتشف  كثب 
ماذا  اىل  الالعبني.  بني  املتينة  والعالقة  والتعاون 

يعود هذا االمر؟
جهة  من  انفسهم  الالعبني  بني  الثقة  عالقة   □
وبينهم وبني االتحاد والجهاز الفني من جهة ثانية، 
وتحديدا بيني وبني جميع الالعبني الذين اتواصل 
معهم منذ ما ال يقل عن اربع سنوات خصوصا 
الالعب جيوفاين سامحة الذي واكبته منذ بداية 
التنس. ال شك يف ان املواكبة لالعبي  مسريته يف 

مقال

كورونا يشّل الحركة الرياضية
 ويهّدد طوكيو 2020

ما هي تداعيات فريوس كورونا عىل الرياضة يف شكل عام وعىل اوملبياد طوكيو 2020 يف 
شكل خاص؟ هل سيؤثر عىل موعد افتتاح البطولة؟ وما هي االجراءات التي ميكن اتخاذها؟ 
اسئلة كثرية ترددت يف الوسط الريايض العاملي مع اقرتاب موعد انطالق االلعاب االوملبية 
املقررة يف العاصمة اليابانية طوكيو خالل الفرتة املمتدة من 24 متوز اىل 9 آب املقبلني، 

والتي من املتوقع ان يشارك فيها اكرث من 15 الف ريايض ورياضية من 206 دول.
خلق ظهور الفريوس القاتل حالة من الفزع والخوف بني الرياضيني يف كل دول العامل. 
وعىل الرغم من القلق الدويل، فان اللجنة املنظمة الوملبياد طوكيو اكدت قدرتها عىل 
الصحة  منظمة  اعالن  مع  موقفها  وتطابق  دون مشاكل.  االوملبية من  االلعاب  تنظيم 
العاملية عدم وجود مربر يتعلق بالصحة العامة لتأجيل او الغاء االلعاب بسبب الفريوس، 
االلعاب  موعد  اقرتاب  مع  نهايته  الفريوس سيكون يف  ان  اىل  تشري  تقارير  اىل  استنادا 
االوملبية، واخرى تؤكد القضاء عليه نهائيا مع نهاية نيسان املقبل، من دون ان تنفي 
املخاوف التي قد تتسبب يف عزوف عدد كبري من الجمهور ورمبا بعض الرياضيني عن 

الحضور اىل طوكيو.
كيف سيكون تأثري كورونا عىل الوفد الريايض الصيني؟ 

سؤال بدأ يطرح يف االروقة الرياضية االوملبية، خصوصا وان عديده يف االلعاب االوملبية 
السابقة يف ريو دي جانريو عام 2016 وصل اىل 416 رياضيا ورياضية، وحل يف املركز الثالث 

يف الرتتيب العام للميداليات برصيد 70 ميدالية )26 ذهبية، 26 برونزية، و18 فضية(. 
آثار الفريوس كانت قاتلة عىل الكثري من النشاطات الرياضية الدولية التي كان من املقرر 
اقامتها ليس يف الصني فقط بل يف كثري من الدول، فتم تأجيل العديد من النشاطات 
الرياضية لعدد من االلعاب مثل كرة القدم، كرة السلة، كرة املرضب، كرة الطاولة، العاب 
القوى، التزلج عىل الثلج، املالكمة، الدراجات الهوائية، وسباقات الفورموال واحد. فرض 
من  الجمهور  منع  بعضها  الرياضية.  النشاطات  قيودا صارمة عىل  الدول  العديد من 
حضور غالبيتها، والبعض االخر امر بوقف النشاطات يف شكل كامل كام حصل يف لبنان، 
حيث اصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا قىض بتعليق كل النشاطات الرياضية واغالق 
النوادي واملراكز الرياضية، يف حني امرت السلطات الصينية منتخباتها باجراء تدريباتها 

خلف ابواب موصدة.
يف مقابل شل الحركة، تربز الخسائر املادية الفادحة التي تتكبدها الرياضة العاملية خصوصا 
تلك التي تبلغ ميزانياتها ماليني من الدوالرات، وتحديدا يف الدول الرشق آسيوية مثل الصني 
واليابان وكوريا التي تناهز ميزانيات بطوالتها يف كرة القدم وكرة السلة 500 مليون دوالر. 
ما يقلق الوسط الريايض ايضا هو االصابات التي لحقت بالعبني ومدربني يف بطوالت كرة 
القدم يف دول اوروبية مثل اسبانبا، ايطاليا، فرنسا وغريها، ويف الدوري االمرييك يف كرة السلة 

.NBA للمحرتفني
من الواضح ان تداعيات فريوس كورونا عىل اوملبياد طوكيو 2020 ستكون صعبة جدا، كام 
ان آثاره عىل الرياضة الدولية يف املدى القصري باتت فادحة، ومواجهة هذه التداعيات تكون 
مبزيد من الحيطة والوقاية، خصوصا وان الصني سبق ان اعلنت عن ارسالها 600 ريايض 

اىل طوكيو. 
رمبا ال مربر للهلع. لكن هناك الكثري من املربرات التي تدعو اىل التفكري يف كل االحتامالت 

واالستعداد لها.
نمر جبر

تسلمي  اىل  وصوال  مدربا  كنت  منذ  املنتخب 
منصب الكابنت ولدت ثقة وعالقة قوية ال تقترص 
عىل عالقة بني مدرب والعب، بل خلقت مجموعة 
واحدة تعمل لصالح التنس، خصوصا وانني كنت 
العبا سابقا واحرزت لقب بطولة لبنان لسنوات 
تفكري  واعرف  ديفيس  كأس  يف  ولعبت  عدة، 

الالعب ووجعه وحاجاته.

الذي حققه  االول  االنتصار  اي مدى كان  اىل   ■
بنجامن حسن املصنف رقم 1 يف الفريق اللبناين 
عىل التايالندي جريات نافاسريي سومبون املصنف 
فنيا  منه  اكرث  معنويا  مهام  فريقه،  يف   2 رقم 

خصوصا وان نتيجة املباراة حسمت برسعة. 
□ يجب ان ال ننىس ان بنجامن عائد من اصابة، 
اليوم  يف  مباراتني  خوض  تجنيبه  كان  وهدفنا 
الواحد، وقد ساعدنا الطقس اليسء يف اليوم االول 
اىل خوض مباراة واحدة. رغم عودته من االصابة 
ساعد يف شكل كبري عىل تحقيق الفوز، والنتيجة 
عمليا مل تكن مفاجئة بسبب الفارق يف التصنيف 

الدويل بني الالعبني.

■ رغم الخسارة يف املباراة الثانية لحسن ابراهيم 
التايالندي ويشوا  املصنف رقم 2 يف فريقه امام 
ترونغ شايكول املصنف رقم 1 يف فريقه بنتيجة 
1 - 2، فوجئ املتابعون باداء ابراهيم الذي صّعب 
املهمة عىل شايكول ورمبا حرمه من املشاركة يف 

مباراة الزوجي؟
الالعب  ارهاق  ابراهيم  الالعب  من  طلبت   □
شايكول قدر االمكان وقد نفذ مهمته عىل اكمل 
وجه، ال بل كان قادرا عىل الفوز لو حالفه الحظ 
للفريق  الفني  الجهاز  ان  كام  الكرات.  بعض  يف 
التايالندي ارتكب خطأ تكتيكيا بعدم اختيار العبه 
الرقم واحد ملباراة الزوجي، وهذا صب لصالحنا. 

كل  وخالفت  سهلة  تكن  مل  الزوجي  مباراة   ■
التوقعات وكان الثنايئ التايالندي التوأم كيتارات 
تحقيق  عىل  قادرا  كرداليب  وفونفساباك  كرداليب 
الثنايئ  حسمها  التي  باملباراة  والفوز  املفاجأة 

اللبناين بنجامن حسن وجيوفاين سامحة 2 - 1؟
عىل  املعتاد  التوأم  التايالندي  بالثنايئ  فوجئنا   □

عىل  لكن  طويلة.  سنوات  منذ  سويا  nemer.jabre66@yahoo.comاللعب 

املدير الفني ملنتخب لبنان في كرة املضرب: 
النتيجة مع تايالندا مفاجئة وصعبة مع البرازيل 

ومستوى  التايالندي،  وخصمه  الدويل  التصنيف 
الالعب جيوفاين سامحة يف مباراة الزوجي والذي 

ساهم بادائه املميز يف حسم املباراة لصالحنا.

■ عوامل اساسية ساهمت يف تحقيق الفوز عىل 
تايالندا رغم كل الظروف الصعبة، ما هي؟

□ صحيح، وهي عدة ابرزها نجاح اللجنة االدارية 
كل  توفري  خالل  من  امللف  مقاربة  يف  لالتحاد 
نتيجة  لتحقيق  واالهتامم  الرعاية  مستلزمات 
آالن  العام  االمني  من  كل  من  وتحديدا  جيدة، 
اللذين حرصا عىل  اوليفر فيصل  والرئيس  صايغ 
عىل  الفني  الجهاز  سهر  املستلزمات،  كل  توفري 
تطبيق كل التفاصيل الدقيقة من خالل املتابعة 
كل  التزموا  الذين  الالعبني  اىل  اضافة  الحثيثة، 
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الرغم من هذا الفارق، نجحنا يف تحقيق الفوز 
ايام   10 قبل  بريوت  اىل  وصل  بنجامن  ان  علام 
من موعد املباريات، ومل يكن لديه الوقت الكايف 
ليتأقلم يف شكل كاف مع زميله جيوفاين سامحة، 
ورمبا هذا ما ساعد الفريق التايالندي عىل قلب 
فيها  وفاز  الثانية  املجموعة  يف  لصالحه  النتيجة 

بصعوبة.

لبنجامن  نسبيا  سهلة  كانت  الرابعة  املباراة   ■
حسن بدليل انه حسمها برسعة وبنتيجة )2- 0(. 
وان حسن خاض  النتيجة خصوصا  فاجأتك  هل 

مباراته الثالثة يف اقل من 48 ساعة؟
□ برصاحة مل اتوقع هذه النتيجة، خصوصا وان 
بنجامن يف  فاز عىل  ان  التايالندي سبق  الالعب 
دايفيس كاب يف تايالندا. رمبا ما ساهم يف الفوز 
تناسب  ال  التي  البطيئة  الرتابية  االرض  نوعية 
طريقة لعب الفريق التايالندي الرسيعة، اضافة 
به  وفاجأ  بنجامن  قدمه  الذي  املميز  االداء  اىل 
خصمه، وهذه ليست املرة االوىل التي يحقق فيها 
الالعب اللبناين انتصارات عىل العبني مصنفني بني 

اول 100 العب يف العامل.

يكون  لن  تايالندا  عىل  الفوز  بعد  التحدي   ■
و19  يف 18  لبنان  تنتظر  التي  واملواجهة  سهال، 
ما  نزهة،  تكون  لن  الربازيل  امام  املقبل  ايلول 
هي الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب 

للمرحلة املقبلة؟
□ ال شك يف اننا يف حاجة اىل دعم حتى يتمكن 
مكثف،  شكل  يف  التامرين  مواصلة  من  الفريق 
خاصة ان لدينا امكانات ومواهب وقادرين عىل 
املنافسة امام اي من الفرق. املواجهة مع املنتخب 
الالعبني  وان  خصوصا  سهلة  تكون  لن  الربازييل 
الربازيليني مصنفني يف الزوجني بني اول 50 يف العامل 
ويف الفردي بني اول 100 يف العامل. يف كرة املرضب 
االفضلية يف  لديهم  كان  لو  وارد، حتى  كل يشء 
التصنيف ويف االمكانات املادية والخربة. هذه كرة 

تدور وآمل يف ان تدور لصالحنا.

بالفوز عىل  اللبناين  املنتخب  ما هي حظوظ   ■
املنتخب الربازييل والتأهل اىل املجموعة العاملية 

والدخول اىل نادي دول النخبة بالتنس؟

الربازييل  املنتخب  مع  صعبة  املواجهة   □
مثل  عامليون،  ابطال  لديه  بلد  وانه  خصوصا 
روالن  دورة  لقب  حامل  كوارتن  غوستافو 
متقدمة  الربازيل  يف  التنس  لعبة  غاروس. 
وتحظى بامكانات مالية من اتحاد اللعبة ومن 
الدولة. نحن يف حاجة اىل دعم اضايف رغم ان 
وغري  وجه،  اكمل  عىل  بواجبه  يقوم  االتحاد 
مقرص يف موضوع البطوالت املحلية والدولية 
وكل النشاطات املرتبطة بالتنس. لكن منافسة 
كالربازيل،  ومواجهة خصم  عال  مستوى  عىل 
يتطلبان دعام عىل مستوى دولة. لدينا العبون 
لبنانيون من كل دول العامل وتحديدا يف املانيا 
هؤالء  ولجمع  االمريكية،  املتحدة  والواليات 
الخارج، يتطلب االمر  لبنان او يف  الالعبني يف 

ميزانية اضافية. 

■ هل ستشهد تشكيلة املنتخب التي ستواجه 
املنتخب الربازييل تغيريا يف االسامء؟

تشهد  ولن  ثابتة  االساسية  االربعة  االسامء   □
اي تغيري هي: بنجامن حسن، جيوفاين سامحة، 
احتامل  مع  حبيب،  وهادي  ابراهيم  حسن 
حصول تغيري يف املركز الخامس ولدينا الوقت 
الكايف حتى شهر ايلول الختيار االسم الخامس.

■ كيف يتم اختيار عنارص املنتخب الوطني، 
لوضع  اعتامدها  يتم  التي  املعايري  هي  وما 

التشكيلة النهائية؟
االساسية  الركيزة  هو  الدويل  التصنيف   □
الختيار الالعبني ولدينا اربعة العبني مصنفني، ما 
يسهل املهمة. رغم هذا املعيار الواضح، اجرينا 
وتأهل  والخامس  الرابع  للمركزين  تصنيفات 

بنتيجتها الالعبان نجيب فقيه وجالل صادق.

رياضة
■ هل تعاين من تدخالت يف اختيار االسامء من 

االتحاد وتحديدا من رئيسه اوليفر فيصل؟
□ اطالقا، ال انا اسمح بحصول ذلك وال احد من 
االتحاد، وتحديدا الرئيس، يتدخل يف عميل. لدي 
خيارايت،  مسؤولية  واتحمل  مطلقة  صالحيات 
لكن ذلك ال مينع حصول تشاور يف العديد من 

املواضيع ويبقى القرار النهايئ للكابنت.

تشكيلة  يكن هادي حبيب ضمن  مل  ملاذا   ■
املنتخب يف املواجهة امام تايالندا، وهل غيابه 
ام المور  االتحاد  مع  او  معك  بخالف  مرتبط 

مالية؟
الرتباطه  الحضور  من  يتمكن  مل  هادي   □
املتحدة  الواليات  يف  الجامعات  ببطولة 
فريق  يف  واحد  رقم  الالعب  كونه  االمريكية 
جامعته، وقد تواصل االتحاد رسميا مع مدربه 
الذي جاء رده واضحا بأنه ال يستطيع االستغناء 
عنه، ويعتمد عليه يف شكل اسايس يف البطولة، 
التي  املنتخب  تشكيلة  يف  موجودا  وسيكون 
املقبل.  ايلول  يف  الربازيل  منتخب  ستواجه 
خالف  اي  يوجد  وال  دائم  تواصل  عىل  نحن 
بلده  يحب  هادي  البعض.  يروجه  ما  عكس 

ومتحمس للدفاع عن قميص املنتخب.

■ كيف تصف العالقة مع الالعب نجيب فقيه 
مل  لكنه  املنتخب،  تشكيلة  ضمن  كان  الذي 
يشارك يف اي مباراة امام املنتخب التايالندي؟

اكرث  العالقة  معه.  خالف  اي  يوجد  ال   □
عن  للدفاع  املرشحني  احد  وهو  ممتازة  من 
يف  املقررة  املواجهات  يف  الوطني  املنتخب 

ايلول املقبل.

■ ماذا ينقص كرة املرضب اللبنانية ليك تتطور 
اكرث؟

للتنس يضم  اتحادي  ينقصها هو مركز  ما   □
الالعبون  يتمكن  ليك  املالعب  من  مجموعة 
من  االسبوع  مدار  عىل  التامرين  مزاولة  من 
املدربني  بني  التعاون  وتفعيل  عوائق،  دون 
عن  االهل  وابعاد  اوسع،  شكل  يف  واالتحاد 

التدخل يف شؤون التدريب وعمل املدربني.
ن. ج

لم اكن اتوقع الفوز 
بهذه السهولة امام 

التايالندي  املنتخب 
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رياضة
نمر جبر

أصولها هندية تمتد إلى أكثر من 3 آالف سنة قبل الميالد
اليوغا تجمع بني الطقوس الروحية والتمارين البدنية

نشأت رياضة اليوغا يف حضارة وادي السند، بعدما الحظ بعض العلامء ان ختم 
منطقة باشوبايت املكتشف، يصور شخصية يف وضع من اوضاع التأمل. ثم تطورت 
القرنني  يف  للبوذيني  التابعة  املبكرة  الرسامانا  حركات  مع  تزامنا  اليوغا  متارين 
من  العديد  تطور  الوسطى  العصور  شهدت  كام  امليالد.  قبل  والسادس  الخامس 

تقاليد ومامرسات اليوغا 

مل يحصل اجامع يف شأن التسلسل الزمني لرياضة 
اليوغا التي رمبا تكون نشأت يف الهند بني عامي 
مبجموعة  ارتبطت  امليالد.  قبل  و3300   1900
من التقاليد املختلفة للبالد، وبدأت الظهور يف 
نصوص الحضارات الهندية القدمية، ويف املدارس 

الفلسفية الهندوسية والبوذية واليهانية. 
الروحية  الطقوس  من  مجموعة  هي  اليوغا 
القدمية اصلها الهند. عرّف عنها الربيطاين جافني 
فلود املتخصص يف علم الهنديات )ولد يف العام 
1954 يف برايتون( بأنها تشري اىل طريقة فنية او 
ضوابط محددة من التصوف والزهد والتأمل، ما 

اىل  عرش  التاسع  القرن  منتصف  يف  املتعلم 
جانب موضوعات اخرى من الفلسفة الهندية. 
تصف النصوص البوذية املبكرة مامرسات اليوغا 
قدمية  تقاليد  من  بوذا  استعارها  التي  التأملية 
مواضع  ثالثة  عىل  تحتوي  بأنها  بايل،  لرشيعة 
يصف فيها بوذا الضغط عىل اللسان من اجل 

السيطرة عىل الجوع او العقل. 
بدأت الحركة التأملية يف بهاكتي الهندوسية يف 
االله  مفهوم  اىل  دعت  التي  الوسطى  العصور 
الشخيص. انطلقت هذه الحركة يف جنوب الهند 
تكتسب  وبدأت  والتاسع،  السادس  القرنني  يف 
القرنني  حلول  يف  الهند  انحاء  جميع  يف  نفوذا 

الثاين عرش والخامس عرش. 
خارج الهند، اصبحت اليوغا مرتبطة باملامرسة 
انها  يوغا(، كام  )هاثا  التامرين  من  يف وضعية 
اثرت بشكل كامل يف عائالت تدين الرباهامنية 

ومامرسات روحية اخرى حول العامل.
ال يشرتط مبامرس اليوغا ان يتبع ديانة محددة 
او ان يتخىل عن عقيدة ما، كام هي الحال يف 

معظم النظم الفكرية االسيوية الرشقية. 
التأمل  مصطلح  يستخدم  البوذية،  االدبيات  يف 
والعرب  الغرب  ان  اال  يوغا،  مصطلح  من  بدال 
من  اصبح  بحيث  يوغا  مصطلح  عىل  تعودوا 
 الصعب ادخال مصطلح آخر يحمل املعنى نفسه. 
اصول  اىل  متتد  والعقل،  للجسم  رياضة  اليوغا 
وتتعدد  الهندية،  الفلسفة  يف  قدمية  تاريخية 
التنفس،  تقنيات  بني  تجمع  التي  امناطها 
وقد  الجسدية.  والحركات  والتأمل،  واالسرتخاء، 
شكال  تعد  كونها  كبرية  شعبية  اليوم  لها  اصبح 
من اشكال التامرين الجسدية التي تعتمد عىل 
وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسني السيطرة 

عىل العقل والجسم، والحصول عىل الراحة.
التأكيد  اىل  الطبية  الدراسات  من  الكثري  توصل 
عىل ان البالغني الذين ميارسون اليوغا مع متارين 
التنفس واالسرتخاء، ثالث مرات عىل االقل اسبوعيا، 

غريهم.  من  اقل  لديهم  الدم  يكون ضغط  رمبا 
وقد اكد هذه النظرية الباحث يف علم حركات 
 )Connecticut( الجسم يف جامعة كونيكتيكوت
يف مدينة ستورز، وكبري الباحثني يف الدراسة يون 
اليوغا  ان  فقط  النتائج  تظهر  ال  قال  الذي  وو 
رمبا تكون يف فعالية التامرين البدنية ويف خفض 
مامرسة  اهمية  اىل  ايضا  تشري  بل  الدم،  ضغط 
متارين اليوغا للتنفس واالسرتخاء العقيل والتأمل 
اىل جانب الحركات، فاالمر ليس له عالقة فقط 

بخفض ضغط الدم. اال ان الباحثني كشفوا انهم 
مل يحصلوا عىل بيانات عن كيفية مامرسة اليوغا، 
مبا يف ذلك الفرتة التي حافظ عليها املشاركون يف 
كل وضعية ومدة انتقالهم من وضعية اىل اخرى، 
ما دفع االختصايص يف اعادة التأهيل يف مستشفى 
مايو كلينيك يف مدينة روتشسرت يف والية مينيسوتا 
يف  يشارك  مل  الذي  سينايك،  مهرشيد  الربوفسور 
يعانون من هشاشة  الذين  تحذير  اىل  الدراسة، 
يف املفاصل من االفراط يف مامرسة اليوغا تحسن 

التوازن والقوة واملرونة بشكل عام. لكن ميكن ان 
تقع مشاكل اذا سعى املرء اىل املرونة القصوى 

وكان يعاين من هشاشة يف املفاصل.
هناك اكرث من 100 منوذج مختلف من اليوغا، 
بعضها يتضمن حركات رسيعة ومكثفة، والبعض 
حركة  ابرزها  واالسرتخاء.  الراحة  حركات  االخر 
يني يوغا )Yin Yoga(  وهي منط تأميل، ينفذ 
ملدة ترتاوح من 3 اىل 7 دقائق حدا اقىص، ويتم 
البطن  عىل  االستلقاء  او  الجلوس،  وضعية  يف 
الجسم  التنفس، ومحاولة تهدئة  الظهر مع  او 
والعقل. يهدف السامح للنسيج الضام يف الجسم 
باالسرتخاء، وهو مناسب ملتدريب اليوغا الجدد، 
من  والتخلص  املرونة  بناء  عىل  يساعد  كونه 
 Ashtanga( التوتر. يسمى منوذج يوغا اشتانغا
الحركات  عىل  يركز  النه  القوة،  بيوغا   )Yoga
القوية، مثل الضغط الذي يتطلب القوة والقدرة 
الذين  لالشخاص  مناسبة  وهي  التحمل،  عىل 
يسعون اىل اعادة تأهيل اصابات الظهر لديهم، 
وراكبي  العدائني،  مثل  الرياضيني،  واالشخاص 
املرونة  زيادة  يف  يرغبون  والذين  الدراجات، 
او   )Bikram Yoga( البيكرام  يوغا  والتوازن. 
دافئة جدا،  تتم يف غرفة  النها  الساخنة  اليوغا 
وهي طريقة مناسبة لزيادة املرونة ألن الحرارة 
الجسم، ولكنها غري  انسجة  تساعد عىل متديد 
امراض  من  يعانون  الذين  لالشخاص  مناسبة 
القلب، واالوعية الدموية، بسبب الضغط عىل 
الجسم يف اثناء مامرسة التامرين بقوة يف بيئة 
التي تشمل   )Hatha Yoga( الهاثا حارة. يوغا 
بتدفق  تسمح  بحيث  الوضعيات،  من  سلسلة 
اعطاء  عىل  وتعمل  بحرية،  الداخلية  الطاقة 
تنفيذها  لكن  واالنتعاش،  بالنشاط  الشعور 

يتطلب التوازن بني القوة واملرونة.
كام  واسع،  شكل  يف  منترشة  اليوغا  محليا، 
مارست  التي  عوكر  داود  كلود  املدرّسة  تقول 
يف  وتعلمتها  سنة   15 مدى  عىل  املهنة  هذه 
قربص ثم يف الواليات املتحدة االمريكية. عملت 
واملؤسسات  النوادي  من  العديد  يف  عوكر 
الرتبوية الخاصة، مثل النادي اللبناين للسيارات 
وتراوح  هيلز،  وسربينغ   )ATCL( والسياحة 

سنة،   70 اىل   20 من  طالبها  اعامر 

رياضة ملختلف االعامر.

اليوغا تساعد االوالد عىل الرتكيز.اليوغا رياضة تجمع بني اسرتخاء الجسم وتركيز العقل.

نشأت اليوغا في الهند
بني عامي 1900 و3300 

قبل امليالد

يرمي اىل خربة روحية وفهم عميق جدا او بصرية 
يف الخربات. 

اليوغا عىل اهتامم الجمهور الغريب  استحوذت 
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رياضة
 Mudras Across مثل  مؤلفات  ولديها 
و  The Art Of Self Healingو  Time

 .The Stretching Deskو  Tapas Cycle 
اعرتفت عوكر انه يف مقابل االقبال الكثيف عىل 
اليوغا، فان "الطاسة ضايعة" بسبب وجود عدد 
كبري من االشخاص الذين يعلمونها من دون ان 
ميلكوا اية مؤهالت. واعتربت ان تدريس اليوغا 
"يحتاج اىل سنوات من الدراسة والخربة، اذ مثة 
بدرس  تبدأ  التعليم  مرحلة  اىل  للوصول  آلية 
لربنامج  الخضوع  ثم  عدة،  لسنوات  اليوغا 
Intensive Training Yoga يليه امتحان خطي 

يشمل االجابة عن 300 اىل 400 سؤال". 
الذهن  صفاء  يف  تساهم  اليوغا  ان  وكشفت 
ومقاومة الضغوط النفسية واالجتامعية: "لديها 
االخرى،  الرياضات  عن  متيزها  ذهبية  قاعدة 
العميق.  التنفس  تقنية  عىل  التدريب  وهي 
الحصص،  يف  بانتظام  العميق  التنفس  مامرسة 
تسمح بايصال االوكسجني اىل الدماغ الذي يحفز 

بدوره نشاط خالياه ويطور قدراته الفكرية".
بدوره، وضع املدرّب عالء غانم اليوغا يف اطار 
"دمج العقل والجسد ضمن وحدة متجانسة"، 
االعامر،  جميع  تناسب  الرياضة  "هذه  وقال: 
من  اي  استخدام  دون  من  تتم  النها  خاصة 
الرياضية، ومامرستها يف شكل مستمر  االجهزة 

يحقق الكثري من الفوائد للجسم".
وكشف ان  تقنية السوبر برين )الدماغ املتفوق( 
عىل  االوىل  الدرجة  يف  تعتمد  التي  الجديدة 
لدى  مذهلة  نتائج  "اظهرت  العميق  التنفس 
قلة  من  يعانون  الذين  االطفال  عىل  تطبيقها 
الرتكيز او من لديهم مشاكل فكرية منذ الوالدة، 
خصوصا يف زيادة الرتكيز والنشاط العقيل، حيث 
الرتكيز والتوازن  اليوغا مهارة  يكتسب مامرسو 
اىل  اضافة  استثنائية،  جسدية  ومرونة  الفكري 

تقوية عضالت الجسم".
نصح غانم، الذي يدرب اليوغا يف احد املراكز 
الخاصة يف بريوت، االشخاص املصابني بارتفاع 
من  يعانون  او  السكري،  مرض  الدم،  ضغط 
قبل  الطبيب  باستشارة  القلب،  يف  مشاكل 
للمصابني  االفضل  من  اليوغا.  متارين  بدء 
بهذه االمراض، االمتناع عن بعض الوضعيات 

التي قد ترض بصحتهم.

الكاحلني  وخصوصا  الجسم،  من  السفيل 
البدء  من  مانع  ال  ان  غانم  واكد  والركبتني". 
مبامرسة اليوغا يف سن متأخرة، اذ مثة دروس 
االجهاد  من  وحذر  العمرية.  الفئات  لكل 
الذي قد يسبب  الشد  االفراط يف  او  املتكرر 
االذى، عىل الرغم من ان التعرض لالصابة يف 

اثناء مامرسة اليوغا امر غري شائع.

اليوم العاملي لليوغا 
ناريندرا مودي، فكرة تخصيص يوم  الهندي  الوزراء  اليوغا طرح رئيس  نظرا اىل اهمية 
عاملي لليوغا خالل خطابه يف الجمعية العمومية لالمم املتحدة يف ايلول 2014. اقرتح 
يوم 21 حزيران من كل عام موعدا لالحتفال يف عدد من البلدان، عىل اعتبار انه اطول 
يوم يف العام يف نصف الكرة االرضية. وقد تم االحتفال بهذه املناسبة للمرة االوىل يف 21 

حزيران عام 2015.

اصول كلمة يوغا 
كلمة سنسكريتية )اللغة الهندية القدمية(، معناها الحريف التوحيد وتحمل اكرث من معنى. 
اصل الكلمة مشتق من جذورها السنسكريتية اي وصل، او ربط. مصطلح عام يتضمن 
آخر هو  تعريفي  مفهوم  والرتابط.  كالوحدة  مشابهة  التوحد ومصطلحات  او  االنضامم 
الكردية يه ك.  اللغة  الرقم واحد يف  الوسيلة. وهي مشتقة من جذور  السلوك،  املزاج، 
يطلق يوغا اسم عام عىل اي نظام عقيل - بدين متكامل يعزز التجربة الروحية ويؤدي اىل 

اتحاد روح الفرد بالروح الكونية.

فوائد اليوغا 
زيادة  والتوتر،  القلق  تخفيف  الوزن،  الدهون وخسارة  اىل حرق  التامرين  بعض  تؤدي 
الشعور باالسرتخاء، تخفيف االم الظهر واالكتاف، خفض االصابة باالكتئاب، تساعد عىل 
تساهم يف شد عضالت  الدموية،  والدورة  الجسم  اجهزة  تنشط  افضل،  النوم يف شكل 
من  ترفع  الجنسية،  الطاقة  من  تزيد  توازنا،  اكرث  وتجعله  بالطاقة  الجسم  متد  الجسم، 
مستوى  ترفع  تسبقه،  التي  واالعراض  الطمث  االم  من  تخفف  التنفس،  عملية  كفاية 

الهيموغلوبني يف الدم، تساعد يف عالج التهاب املفاصل.

افضل االماكن ملامرستها
كرياال يف الهند: مسقط تلك الرياضة والذي يعترب مثابة مزار لتعميق مامرسة اليوغا، حيث يتوافر 

العديد من املراكز والربامج الشاملة التي تتضمن فعاليات ومتارين متنوعة من رياضة اليوغا. 
مونتيزوما يف كوستاريكا: اذ تعد شواطئ كوستاريكا مكانا طبيعيا ملامرسة هذه الرياضة. 

ساحل امالفي يف ايطاليا: يصلح فيه عدد كبري من املساحات كمكان مثايل لتجربة روحية 
حقيقية، بحيث يستطيع مامرس رياضة اليوغا قضاء فرتات طويلة يف رياضة امليش بني 

طرق الكرمة والريحان الطازج وبساتني الزيتون واالشجار.

فوائدها واماكن ممارستها

فوائد  "تضخيم  يف  املبالغة  عدم  اىل  ودعا 
املساعد يف  العامل  اطار  اليوغا، وحرصها يف 
بديال  ليست  لكنها  الحاالت،  بعض  تحسني 
او  النفيس  او  الدوايئ  سواء  الطبي  للعالج 
منع  يف  اليوغا  تساعد  ان  ميكن  الجراحي. 
عرب  وذلك  املسنني،  لدى  وخاصة  السقوط 
الجزء  تقوية  طريق  من  التوازن  تحسني 

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

تعرض إذاعة "صوت لبنان" 93.3،  
برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ  

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عموديًاأفقيًا
-1 قرص كرسى – رشكة طريان املانية -2 

عاصمة دولة عربية يف القارة االفريقية – بني 
يديك – شهر هجري -3 شاعر هندي من 
اعالم االدب العاملي نال جائزة نوبل عام 

1913 ــ من الطيور – مقعد مصمم العتالء 
صهوة الجواد -4 مؤسسات تتوىل جمع 

االخبار املكتوبة واملصورة وتزويد الصحافة 
بها – مدينة سورية – مملكة قدمية حكمتها 

بلقيس -5 دهر – كائن اسطوري  ينفث 
النار من فمه – خصلة مطوية من خيوط 
الغزل او جامعة من االصدقاء لهم ميول 

واحدة – من االمراض -6 متحرّي من شدة 
الحب – تكّسب من عمله بلغة العامة – 

بقع تقع يف الجلد تخالف لونه -7 قرطاس 
او ورق صالح للكتابة – تحرك واضطرب 

 وزاغ – خط يرى فيه املشاهد السامء 
كأنها ملتقية باالرض – والدة -8 اسم 

خازن الجنة – املندوب السامي الفرنيس 
يف سوريا ولبنان )1941-1943( – خالف 
غرب -9 منخفض باالجنبية – عمل دائم 

ثابت ومستمر – ضمري متصل – يف القميص 
-10 اكرب سلسلة جبال يف اوروبا – اثنان 

باالجنبية – حرف نصب -11 ممثل فرنيس 
حصل عىل الجنسية الروسية كهدية بعد 

سخطه عىل الزيادة الرضيبية يف بلده -12 
من ماملك الهند القدمية – طيور جبارة – 

علم االعداد -13 وضع السم فيه – تحسني 
كفاءة استخدام الطاقة – خاصتك -14 لنّي 

– جزيرة سورية – مغنية مرصية -15 نزيف 
االنف – لقب اجنبي – ضد سعيد  

-1  مرسحي وممثل لبناين قدير – دولة 
عربية -2 يرافق التطور ومياشيه – من 

االزهار – اله الشمس لدى املرصيني 
القدماء -3 عاصمة بوركينا فاسو – اهم 
الواليات االملانية قدميا -4 رشه نهم كثري 

االكل – مرقّع الثياب – ابوالبرشية -5 
بياناته املكتوبة – نحجبهام عن االنظار 
-6 ترقد – تحّب – فر من املعتقل -7 

رفق به – يعامل االجري بالقسوة والشدة 
– وعاء الخمر – للندبة -8 صوت وقع 

السالح بعضه عىل بعض – صحيفة 
لبنانية باللغة االنكليزية -9 خالف غني 

– من اسامء الفأس – مدينة فرنسية -10 
مرتفع من االرض – الهة الحب والحرب 

والجامل والتضحية عند سكان ما بني 

النهرين – موسيقى عسكرية ُعرفت منذ 
القدم -11 من مؤلفات األديب اللبناين 

الراحل ميخائيل نعيمة – نعم باالجنبية 
-12 ارسة من مشايخ لبنان املوارنة 

وهبهم االمري يوسف الشهايب مقاطعة 
الفتوح -13 من االزهار – مدينة فرنسية 

– اخرج الجرح بعض االفرازات -14 
طعن بالرمح او الحديدة التي يف اسفل 
الرمح – بارجة ُتعترب اقوى قطع اسطول 

املانيا النازية خالل الحرب العاملية 
الثانية ُدمرت عىل يد االنكليز عام 1941 

– ايب من سهر عىل تربيتي -15 شاعر 
هجاء مخرضم من اهل البرصة عارص 
بشار بن برد وايب نواس وهجاهم – 

عاصمة دولة عظمى  

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

  ثل في الدائرةم   

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

---------
------ 

------------
--- 

------------ 

----------
----- 

------------
-- 

 

 و
 ن د

 ر

 ق

 ھ

 ط
 ھ

 ر

 م و
 ب

 ھ

 د
 ط

 ب

 د

ل
   

    

  
 ط

 ل

 ب
 و
 ر

 ل
 ق

 ق

 ظ ء

 ث

 ج ت
 ء
 ز

 ذ
 ال

  

 ر ش ع
 ى ظ ع  

 ا
 ذ

 ز

 ث
 ال ع

 ء
 ج

  

 ز
 ت ق

 ال

 ث
 ش

 ذ ظ
 ت ب

 ج
 ش

 ط

 و

 ا ه
 ص

 ب
 ث ذ

 م

 ه
 ص
 د

 ئ ر

 ذ
 ز ت

 ش
 آل و

 م ل

 ئ
  
 ب

 ن

 ز

 ر
 د

 ث

 ئ
 ط

 ص

  

 ث
 ا
 ش ذ

 م
 ز

 د

 آل ر
 ط

 ب
 و
 س

 ه
آل
ل
 ال

 ش

 ھ

 ف ؤ غ
 آ ض

 ي
 ئ

 ھ
 م

 ؤ

 ر
 غ

 ض
 ن

 ا

 ق
 ق ف

 ئ

 ت ر
 ي

 ھ
 آ ف

  
 ظ ؤ

 ر ن

 غ

 ض

 ئ
 ق   ي

 آ

 ز ش ال

 ب
 ھ
 ل

 خ

 ت

 ن

 ش
 ال

 ب ل

 ت

 م
 ل

 خ ب

 ن

 ن

 ز

 ا ال
 ت

 خ

  

  

 ى

 ى

 ت  

 ت

   ظ ظ ن

 ز

 ش

اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه واشطبها 

يف كل اإلتجاهات. أما الحروف املتبقّية 
بانتظام دون تشطيب فسوف تشكل 

الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 9 حروف: 

انتفاضة اهلية يف جبل لبنان اوائل القرن 

التاسع عرش                                                                                                                

                
امري لبنان – الحاكمية – استقرار – استقالل 

– انهزام – اندحار – اشتباك – احباط – 
بورجوازية – تهديد – تعويض – حراثة 

– حامية – حوار – حروب – حث – خلود 
– رضوخ – زعيم – زور – سيوف العز 

– رشير – شغف – شلل – شيخ – رشك – 
ضد – عراك – غموض – غضب – فالح – 
فساد – قيادة – قتل – مترصفية – مجازر 

– مشانق – مغانم – نفوذ  

الضائعة  انكهًح انعائعح الكلمة 
 
 

 ح و ح د ا ش ف ع ز ب ر ض و خ
 ر ا و ع ر ا ن ع و ذ و ف ٌ ا
 ا ز ا ل ل ش ل ر و ج د ا ي ق
 ث ھ ي ي ا ا ح ل ا ل ق خ ش ا
 ج ٌ ج ج ف ٌ خ ع و ي ض ج و ج
 ٌ ا ش و ي ح د ض و و غ ي ش ي
 د ا ي غ ا ف و ح ح ث ع ر ل ز
 و ش ٌ ح ف ل ر ا ا ز ن خ غ ا
 ل ل ا ب و ن ح ص ر ر ق ز ا و
 خ ل ض د ل ش ا ا خ و ح و ب ج
 ف ش ر ي ر ر ا ب ن و ج ر ح ر
 خ و غ ا ٌ و ي ٌ خ و ب ا ا و
 ي د ي د ھ خ ف و ق ش ي ض ز ب
 ش ا ش خ ق ر ا ر ا د ا ج غ ر

 
 

      اَتفاظح اههيح في جثم نثُاٌ اوائم انمرٌ انتاسع عشر :حروف 9انكهًح انعائعح يكىَح يٍ 
                                                                                                           

                                                  
                  

 –تهديد  –تىرجىازيح  –ثاغ اح –اشتثان  –اَدحار  –اَهساو  –استمالل  –استمرار  –انحاكًيح  –ايير نثُاٌ        
 –سيىف انعس  –زور  –زعيى  –رظىخ  –ذهىد  –حج  –حروب  –حىار  –حًايح  –حراحح  –تعىيط 

 –لتم  –ليادج  –فساد  –فالح  –غعة  –غًىض  –عران  –ظد  –شرن  –شيد  –شهم  –شغف  –شرير 
  َفىذ  –يغاَى  –يشاَك  –يجازر  –يتصرفيح 

                                         الكلمات المتقاطعة                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقٌاا

عاصمة دولة عربٌة فً القارة  -2شركة طٌران المانٌة  –قصر كسرى  -1
اعر هندي من اعالم االدب ش -3شهر هجري  –بٌن ٌدٌك  –فرٌقٌة اال

مقعد مصمم العتالء  – ــ من الطٌور 1913العالمً نال جائزة نوبل عام 
مؤسسات تتولى جمع االخبار المكتوبة والمصورة وتزوٌد  -4صهوة الجواد 
كائن  –دهر  -5مملكة قدٌمة حكمتها بلقٌس  –مدٌنة سورٌة  –الصحافة بها 

وٌة من خٌوط الغزل او جماعة خصلة مط –ٌنفث النار من فمه  اسطوري 
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متفرقات

ا ا ا ي ن ب لا و ز بت و ك س ن ي بغ ل ي ل ا

41 =

ع ل ا و جث م ك و لن ا ع ر مد ة ص ق

 21 =

ط ل و ت اف ف ة ل اس ن ا ل د ت اي ا س ز ب ن و

42 =

ك و و ا ن ي ا اف ز ا ش و ت يو ن ن غ س و دط ة ر و م م

32 =

װװװװ
37383130

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

سٌجارة من التبغ

حفٌرة تحت االرض ُتخبأ فٌها الحبوب او االموال
عائلة روائً فرنسً راحل احب اٌطالٌا وعاش فٌها وقتا طوٌال واشترك فً حروب نابلٌون

تكّبر وترّفع واعتدى

              حروف مبعثرة                   

ٌُعطى للفقراء من احسان ما 
مدٌنة جبلٌة فً الٌمن مركز قضاء فً محافظة صنعاء

معسكر اعتقال وابادة نازي فً بولندا خالل الحرب العالمٌة الثانٌة

اكبر كهف فً العالم ٌقع فً ادغال فٌتنام وسط االشجار الكثٌفة
كثٌر لحم الخدٌن والوجه

فٌلسوف هولندي راحل نبذه اهله بسبب آرائه التً تجعل هللا مرادفا للطبٌعة الكاملة
الماء الجاري على وجه االرض

اسم اطلق على االقمار االصطناعٌة الثالثة االولى زمن االتحاد السوفٌاتً

مدٌنة امٌركٌة عاصمة والٌة اٌداهو
اهواء القلب المحرقة

كبرى جزر ارخبٌل رٌوكو الٌابانً تنازعتها الٌابان والوالٌات المتحدة االمٌركٌة خالل الحرب العالمٌة الثانٌة

دولة آسٌوٌة ُتلقب بالد الشمس

حروف مبعثرة

1- ما ُيعطى للفقراء من احسان
مركز  اليمن  يف  جبلية  مدينة   -2

قضاء يف محافظة صنعاء
نازي  وابادة  اعتقال  معسكر   -3
العاملية  الحرب  خالل  بولندا  يف 

الثانية
والية  عاصمة  امريكية  مدينة   -4

ايداهو
5- اهواء القلب املحرقة

بالد  ُتلقب  آسيوية  دولة   -6
الشمس

فيها  ُتخبأ  االرض  تحت  حفرية   -7
الحبوب او االموال

8- عائلة روايئ فرنيس راحل احب 
طويال  وقتا  فيها  وعاش  ايطاليا 

واشرتك يف حروب نابليون

9- تكرّب وترّفع واعتدى
10- كربى جزر ارخبيل ريوكو الياباين 
املتحدة  والواليات  اليابان  تنازعتها 
االمريكية خالل الحرب العاملية الثانية

11- سيجارة من التبغ
يقع  العامل  يف  كهف  اكرب   -12
االشجار  وسط  فيتنام  ادغال  يف 

الكثيفة
13- كثري لحم الخدين والوجه

14- فيلسوف هولندي راحل نبذه 
اهله بسبب آرائه التي تجعل الله 

الكاملة للطبيعة  مرادفا 
15- املاء الجاري عىل وجه االرض

االقامر  عىل  اطلق  اسم   -16
زمن  االوىل  الثالثة  االصطناعية 

االتحاد السوفيايت

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

سيايس ياباين )1918-2019( اشتهر بتوجهه نحو 
خصخصة الرشكات اململوكة للدولة. ساعد يف انعاش 

القومية اليابانية خالل فرتة رئاسته الحكومة.
15+16+14+1+4+7+11 =  عاصمة الواليات 

املتحدة االمريكية سابقا
5+2+9+4+1 = عاصمة آسيوية
3+8+7+6+10 =  دولة عربية
12+13+8 =  رشكة نفط عاملية

حدث يف مثل هذا الشهر 
دورة  اول  افتتاح   :1896 نيسان 

العاب اوملبية يف اثينا. 
االمرييك  الكونغرس   :1917 نيسان 
العاملية  الحرب  خوض  عىل  يوافق 

االوىل ضد املانيا.
نيسان 1935: ام كلثوم تغني الول 

مرة من االذاعة املرصية.   
نيسان 1964: اليمن تتهم بريطانيا 
بشن هجامت جوية عىل اراضيها. 

معلومات عامة
بحجمه  االزرق  الحوت  يتميز 
 170 اىل  وزنه  يصل  الضخم. 
عرب  وجوده  يساهم  تقريبا،  طنا 
حجمه  عىل  املحافظة  يف  املحيطات 
بتأثري  الشعور  دون  من  الهائل 
الجاذبية. يتكون جسمه من الدهون 
املاء.  تحت  باملرونة  له  تسمح  التي 
االطالق  عىل  االقوى  صوته  يعترب 
يصل  بحيث  الحية  الكائنات  بني 
الرغم  عىل  شاسعة.  مسافات  اىل 
تتغذى  مفرتسات  وجود  عدم  من 
عدوها  يبقى  الزرق،  الحيتان  عىل 
يف  ساهم  الذي  االنسان  االسايس 
بواسطة  العصور  عرب  انقاص عددها 
الصيد ووضعها عىل قامئة الحيوانات 

املهددة باالنقراض. 

طرائف
قام رئيس الواليات املتحدة االمريكية 
اىل  بزيارة   1962 عام  كينيدي  جون 
فرنسا ترافقه زوجته جاكلني كينيدي. 
عىل غري ما هو متوقع سلط االعالم 
وابدى  االوىل،  السيدة  عىل  االضواء 
الرئيس الفرنيس الجرنال شارل ديغول 
مكرتث  غري  بها  الكامل  االهتامم 
يف  االمرييك.   الرئيس  وهالة  بصورة 
كينيدي  الرئيس  عقد  الزيارة  ختام 
قبل  بالقول:  استهله  صحافيا  مؤمترا 
كل يشء ال بد من ان اعرّفكم بنفيس، 
انا زوج السيدة جاكلني ومرافقها يف 
هذه الرحلة التي تقوم بها اىل فرنسا. 

اقوال مأثورة
اتضع، ومن وضع  نفسه  رفع  "من 
نفسه ارتفع".                                                                                                         
 )السيد املسيح( 

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد78 

عموديا
-1 دير القمر – ديكارت -2 ابو زيد الهاليل -3 فر – يك – رتاج – 
ولوج -4 ازرق – هد – اكوام -5 سام – امل – رومل – نح -6 نام 
– يوليانوس -7 صابر الرباعي – رب -8 اجناد – الحاح -9 را – د 

د ت – متجانس -10 لحام – ساحر – انكا -11 تقابله – هم – من 
– سن -12 كد – وهران – هب -13 رسل – سند – ريف – غدي -14 

ماردين – كاريبا -15 تهافت الفالسفة 

افقيا
-1 دافوس – صور – تكريت -2 يرب – انا – القدس -3 رو – امابا – 

اح – ملا -4 ازيز – مرج دابق – اف -5 ليكرا – اندمل – رست -6 قد 
– قليالت – هوندا -7 مار – مورد – هديل -8 هتلر – لب – ماهر 
– نف -9 هادريان – حامر -10 دلج – واع – مر – نيكا -11 يا – 

امنيات – فاس -12 كلوكلو – لجانه – رف -13 ايلو – رسحان – بغية 
-14 وان – بانكس – دب -15 تاج محل – حسان دياب 

حل كلمات متقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 ساخاروف -2 قرصان -3 

سباهي -4 اسارير -5 بكنغهام -6 
القرطبى -7 سوبيبور -8 مربم -9 
ماكالي -10 انفصام -11 سلجوق 

-12 فضفاض -13 دامودار -14 
حيزبون -15 شايان -16 الربطيل 

االمري بشري الثاين

ما بيمسح دمعتك اال ايدك

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
رويك مارسيانو

 SU DO KU SU DO KU

8 6
5 7 2

3 5 8 6
8 2 5 9

5 7
9 1

2 7 6 1
1 4

2

Sudoku مستوى صعب 

5 9 2 7
2 3 8 4
7 2 5 6 1

4 9 1
6 8 4 7
2 3 5

9 4 6 7 3
8 5 7 6

6 7 1 2

Sudoku مستوى سهل

5 7 9 6 8 4
2 8 7 5

6 1
9

5 2 4 7
2 4 6 5 8
1 7 6

9
7 8 5 9

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

3 9 7 2 1 8 4 6 5
2 1 6 7 4 5 8 9 3
4 5 8 3 6 9 7 1 2
1 2 4 5 8 6 9 3 7
7 8 3 4 9 2 6 5 1
5 6 9 1 7 3 2 8 4
6 4 5 8 3 7 1 2 9
9 3 1 6 2 4 5 7 8
8 7 2 9 5 1 3 4 6

Sudoku حل مستوى صعب 
7 5 8 9 2 1 3 6 4
9 1 3 6 5 4 2 7 8
2 6 4 3 7 8 5 1 9
3 9 2 5 6 7 8 4 1
1 4 7 8 9 3 6 5 2
6 8 5 1 4 2 9 3 7
8 2 1 4 3 5 7 9 6
4 3 9 7 8 6 1 2 5
5 7 6 2 1 9 4 8 3

Sudoku حل مستوى وسط
5 3 7 9 4 8 1 6 2
8 6 2 1 3 5 4 9 7
1 4 9 2 7 6 5 3 8
3 7 1 8 5 4 6 2 9
6 9 5 3 2 1 8 7 4
4 2 8 7 6 9 3 1 5
2 5 4 6 1 7 9 8 3
7 8 6 5 9 3 2 4 1
9 1 3 4 8 2 7 5 6

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطيالً. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند معرفة أحد األسئلة 
نضع الجواب داخل املستطيل 

مع رقم السؤال وهكذا 
دواليك. ملعرفة صحة األجوبة 
نجمع األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق مع 

األرقام املوجودة يف أسفل 
ويسار الشبكة.
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

العودة الطوعية اىل الدين التي اختارها كثريون اثر تفيش 
عامل  بفعل  مطلوبة  هي  حميدة.  من  اكرث  الكورونا  وباء 
مادي طغى عىل سلوك البرش، ما اضعف القيم االنسانية 
واضح  نحو  عىل  واظهرته  ومخيف،  فاضح  نحو  عىل 
املخدرات  تعاطي  الجرمية وانتشار نسبة  ارتفاع  معدالت 
وتجارة الجنس، ما جعل العامل يبدو عىل قدر من الجنون 

والعبث املخيف.
تنترص  وعقالنية  شديد  بهدوء  عنده  التوقف  يجب  ما 
استغالل  والجامل، هو  والحق  الخري  كونه  بالله  لالميان 
االرض  مشارق  يف  يرضب  الذي  القاتل  الوباء  البعض 
االعتقاد  لتكريس  وليس  الشخيص،  للتوظيف  ومغاربها 

الديني.
يف االساس، التوظيف واالستثامر يف الدين ليسا جديدين 
الشعوذات  عرب  االزل  منذ  موجودان  هام  طارئني.  وال 
القليل  البعض  بها  يقوم  التي  والتأويالت  والخرافات 
جدا. لكن املؤسف انه يوجد لهؤالء مريدون ومؤيدون. 
غالبا ما اسُتنزفت املرجعيات الدينية، وهي تكافح هذه 
حاليا  نحن  خطر.  اىل  تحولت  التي  املشينة  الظواهر 
العامل يف  االبحاث واملختربات يف كل  توّفق  امام وباء مل 
الحتوائه،  ثم  لكبحه  املناسب  اللقاح  وايجاد  تشخيصه 
اجراءات  هو  االن  حتى  نعرفه  ما  كل  فمعالجته. 
وبروتوكوالت للوقاية، ال تلبث تتزايد يوميا جراء تعقيد 
هذا "الفريوس القاتل". اوضح اشكال الخطورة من هذا 
اتفاقه  بقدر  اتفق عىل يشء  ما  برمته،  العامل  ان  الوباء 
اىل  االفراد  مبادرة  بوجوب  تقيض  موحدة  مقاربة  عىل 
عزل ذواتهم من تلقاء انفسهم، والتعاطي مع اآلخرين 
الترصف  يف  االوىل هي  مرعبتان.  كلتاهام  قاعدتني  عىل 
مع اآلخرين كأنهم مرىض، والثانية هي ان تترصف مع 

نفسك امام اآلخرين كأنك مريض. والعكس صحيح.
البعض  اليأس، يطل  امام هكذا واقع محبط، يبعث عىل 
هذا  الله.  من  وغضب  انتقام  هو  يحصل  ما  بأن  لينبئنا 
كالم ينتقص من قدسية االلوهية التي تسمو بالروح، وهي 
اصال ليست من طبيعة برشية لتتعاطى عىل قاعدة الفعل 
ورد الفعل. فام حصل منذ تحول الفريوس إىل وباء عاملي، 
ظواهر  امام  يتوقف  ان  سواه  قبل  املؤمن  عىل  يوجب 

توظيف الدين لشهرة شخصية، والحصول عىل مفاضلة من 
هنا او هناك. هذا يتطلب اميانا عميقا وصادقا. كام يتطلب 
شجاعة اخالقية للتصدي ملثل هذه الظواهر العبثية التي 

تتالعب بعقول واعصاب ومعتقدات البرش. 
كتب الصحايف الصيني وويف يو مقالة  يف صحيفة نيويورك 
البنجول  انتقام  الكورونا هو  "هل فريوس  بعنوان:  تاميز 
آكل النمل؟"، استشهد فيه مبقوالت من الكتب الصينية 
البنجول  مثل  الربية،  الحيوانات  اكل  من  تحذر  القدمية 
احتامالت  مثة  ان  الكاتب  يقول  والخنازير.  والثعابني 
بأن يكون الوباء قد انتقل من البنجول، ليعترب يف نهاية 
املقال ان كورونا قد يكون ثأرا بنجوليا من البرش الذين مل 

يسرتشدوا بالكتب الصينية القدمية.*
رون  بالفرنسية  الناطق  املتشدد  الحاخام  اعترب  بدوره، 
تشابا ان الوباء عالمة عىل ظهور املسيح، وقال ان "جميع 
املسيح اصبحت ظاهرة  التي تحذر من مجيء  العالمات 
ان نظل غري مبالني".   املأساة  اآلن ومتوافرة، ومن  للعيان 
مسجل  فيديو  يف  املسلمني  الدين  رجال  احد  وظهر 
املقدسة،  االماكن  يف  متشددة  تدابري  اتخاذ  عىل  معرتضا 
زيارة هذه  يقترص عىل  الوباء  الشفاء من هذا  "ان  قائال 
االماكن تحديدا"، وعىل اعتبار "الفريوس ـ الوباء ال يصيب 
املؤمنني"، وهو ما تدحضه ارقام املصابني من رجال الدين 
يف  البرش.  من  غريهم  شأن  شأنهم  الديانات،  كل  ومن 
الواليات املتحدة االمريكية، رفض بعض العلامء اإلنجيليني 
الحراري  االحتباس  وابحاث تحد من  الخوض يف دراسات 

ألن ذلك يف نظرهم "من عمل الرب". 
له  والتصدي  التوظيف،  هذا  وقف  الجميع  عىل  يتوجب 
تقع  املؤدلج. هنا  بالفكر  الصادق وليس  الحقيقي  باالميان 
املسؤولية عىل الجميع، واهمية الدور الذي يقوم به االعالم.

* املنصة الرقمية 180.
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