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في هذا العدد

"مّية باملّية"... لبنان و"أمن عام"
بني يدي القارىء الطبعة رقم مئة. هي ليست رقام من ضمن سلسلة ارقام، بل يوميات مهنية مضنية همها لبنان 

واللبنانيون. 
والعام، فشكلت  الخاص  الذوقني  وراعت  العقل،  احرتام  معها  ورقة. حملت  كل  تتقلب يف  واملفردات  عدد،  مئة 

خالصة مجلة شهرية تطورت من عدد الصفر اىل املئة.
مل تكن املجلة لتصدر اوال، وتستمر ثانيا بشكل تلقايئ وال روتيني، لوال جهد العاملني من صحافيني واداريني، ولوال 
املتابعة الدقيقة تصويبا وتوجيها من املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي حرص عىل الدوام ليك 

تكون مجلة كل اللبنانيني ومنربهم.
قدمت "االمن العام" يف كل عدد من اعدادها تنوع االراء وحتى التضاد يف ما بينها مبا ميكن القارىء من بناء وجهة 
نظره بحرية. وبهذا املعنى، قدمت املجلة ايضا منوذجا يف التنوع، فكانت شبيهة بلدها لبنان. ما من عدد اال وحاكت 
فيه كل فرد، وكل قضية، فشكلت موقعا امنيا بامتياز، وحالة سياسية واقتصادية واجتامعية متوازنة، وزاوية ثقافية 

هادفة وفنية راقية، وفسحة رياضية مواكبة.
العام  لالمن  العامة  املديرية  مكانة  مع  تتناسب  صحيحة  اسس  تكوين  يتطلب  جامع،  اعالمي  منرب  تكوين  ان 
كافة  لبنان  استهداف رشائح  اهمها  ووازنة،  متوازنة  واضحة،  رؤى  مبنيا عىل  االساس  العمود  كان  لذا  واهدافها. 

مبجتمعاته وبيئاته باسلوب متخصص هادف.
ال شك يف ان صعوبة تكوين مسار اعالمي من دون الوقوع يف افخاخ املهنة، تتطلب جهدا مكثفا ووعيا متقدما. 
فحرصت "االمن العام" عىل مواكبة االزمات واالحداث بقدر كبري من املوضوعية، وعىل ايالء كل موضوع اهتاممه 

الخاص، وطرحه من منظار وطني، يحرتم عقل القارئ، ويلتزم املهنية. 
اولت "االمن العام" مساحة كبرية للملفات االمنية التي تقلبت طيلة االعوام بوجوه مختلفة. فمن العدو االرسائييل، 
اىل االغتياالت والجرائم املنظمة، اىل ارهاب داعش والنرصة. كانت املواكبة عبارة عن تغطية دقيقة للوقائع مع 
توعية وطنية ملعنى املواجهة مع شبكات التجسس االرسائيلية، وهجامت التنظيامت التكفريية، والخطر السيرباين.

العام يف مجاالت التصدي  لالرهاب والرضبات االستباقية، والخدمات االدارية  بالتوازي مع عمل مؤسسة االمن 
التي تقدمها للمواطنني واملقيمني وغريها من صالحيات، كرمت املجلة ابناء مؤسستها ورافقتهم يف نجاحاتهم، كام 

واستهم يف االمهم عندما كان املوت او االستشهاد يدخل منازل ابناء املؤسسة وعائالتهم.
من  لبنان  يف  حصلت  التي  املستجدات  بشاعة  رغم  حالها  عىل  املجلة  بقيت  االخريتني،  السنتني  يف  اعدادها،  يف 
تصدعات سياسية واقتصادية ونقدية وصحية واجتامعية، وصوال اىل الكارثة الكربى التي متثلت يف تفجري مرفأ بريوت 
الذي شكل مفصال صعبا يف حياة اللبنانيني. امل الفاجعة بتدمري جزء من بريوت واستشهاد عنارص من املؤسسة اىل 

جانب املدنيني، قضايا بقيت من صلب عمل املجلة التي مل تغب عن مواكبتها.
طورت املجلة نفسها مع تطور العمل املتقدم بالتكنولوجيا واملكننة وغريها، ودخلت االبواب بشكل تقني منتظم 
ومنظم، واصبحت رفيقة قارئها يف كل امكاناته وظروفه، ورقيا وتكنولوجيا وعرب وسائل التواصل االلكرتونية، بحيث 

استمرت تصدر ورقيا مع خفض االعداد املطبوعة.
"االمن العام" تستمر اليوم مع املواطن علها تكون نورا ولو خافتا ييضء شيئا من ظلمة، وامام وطن انهكه كل يشء. 

فبالوعي واالرصار والعزمية يستمر االمل ويتحقق. واذا كانت االوطان تتوعك فانها ال متوت اال متى استسلم ابناؤها.
وكام كان االساس يف اصدار املجلة قامئا عىل اهتاممني: لبنان واللبنانيني، فستبقى "االمن العام" مرآة املؤسسة التي 

مل ولن توفر فرصة اال وتستثمر فيها من اجل الحرية والوعي الوطني املشرتك. 
يف الطبعة املئة، ال تحىص "االمن العام" بالسنوات، بل باالنجازات وروحية العمل التي اعطت املجلة ما اعطته من 

صدقية ومهنية وموضوعية، ودامئا بروح وطنية جامعة.
"االمن العام"
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المقابلة

عىل جاري العادة كل سنة، اجرى املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم جردة عام 2021 رغم االزمات الخانقة التي واجهتها 
البالد واللبنانيون، وال تزل تلقي باثقالها عليهام. اال انه اكد مجددا ثقته باالجهزة االمنية "التي تتحمل كلفة ضامن االمن يف لبنان"، 
ألن اللبنانيني "ال يرغبون يف تكرار تجربة الحرب". وقال انه يجهد من اجل تعزيز الصمود االقتصادي واملايل للعسكريني يف مواجهة 

االزمة، ولن يوفر سبيال اىل هذه الغاية. 
واكد اللواء ابراهيم ان "الضامنة الكربى هي يف االمن واالستقرار السيايس، وهو ما يلجم اي تفلت امني"، لكن ما يخشاه ان  "ترتفع 
نربة الخطاب السيايس ربطا باالستحقاق النيايب". وبعدما لفت اىل املساعي املبذولة لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، توقع انه سيكون 

لدينا قريبا ما يوفر حواىل 10 ساعات يومية من التغذية الكهربائية. واكد ان االنتخابات النيابية يجب ان تجري يف موعدها.

اللواء عّباس إبراهيم في جردة السنة:
• ال وجود لإلستقرار املالي واالجتماعي قبل اإلستقرار السياسي

• أخشى ارتفاع نبرة الخطاب الطائفي ربطًا باإلستحقاق النيابي
• االنتخابات النيابية يجب ان تجري في موعدها

• اللبنانيون ال يريدون مجددا العودة الى الحرب األهلية

املدير العام لالمن اللواء عباس ابراهيم يتحدث اىل "االمن العام".

حاوره العميد منير عقيقي وجورج شاهني 
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اال  الحايل  الوقت  يف  بها  للعسكري  يسمح 
ببلوغه السن القانونية، كام ان القانون مينع 
يف  العسكرية  القوى  يف  والترسيح  التطويع 
اال  فارا  يتحول  ال  العسكري  الراهن.  الوقت 
يف حالة عدم التزامه املدة القانونية الجازته 
االمن  يف  جدا  قليلة  الحاالت  هذه  ولكن 

العام.

لتقديم  العام  االمن  يف  امكان  من  هل   ■
خدمات اضافية للعنارص ملواجهة الصعوبات 

املعيشية؟
من  العديد  لتقديم  امكان  هناك  نعم   □
يف  وخصوصا  واملساعدات  الخدمات  انواع 
فنحن  واالدوية.  والطبابة  الصحية  املجاالت 
وهناك  نقدا،  االدوية  اسعار  فروقات  نؤمن 
دول صديقة تؤمن بدورنا وباملؤسسة، توفر 
وفرنا  كام  املهمة.  االدوية  من  انواعا  لنا 
صندوق  من  للعسكري  شهرية  مالية  مبالغ 
االحتياط يف املديرية وهو ال يقل عن %30 

من راتبه.

واوضاع  لحاجات  تفهم  هناك  هل   ■
دعام  تتلقون  وهل  العام.  االمن  عسكريي 

كام الجيش اللبناين؟
تصلنا  ولكن  امواال،  نتلقى  ال  طبعا   □
مساعدات طبية كاملستلزمات واالدوية وهي 
اولوية يف عملنا. وقد وصلتنا اخريا دفعة من 

االدوية من احدى الدول االوروبية.

■ هل انعكست االوضاع الداخلية سلبا عىل 
املامثلة  واملؤسسات  بينكم  القائم  التواصل 
يف الخارج وخصوصا لجهة تبادل املعلومات 

االستخبارية؟ 
املستوى  عىل  قامئة  زالت  ما  عالقاتنا   □
السابق نفسه، ولكن همنا االسايس واولويتنا 
عىل  صامدين  وبقاؤهم  عسكريينا  رعاية 

قاعدة ضامن االمن واستمرار الحياة.

■ هل انعكس تردي الوضع االقتصادي عىل 
ظل  يف  واجهتم  وكيف  العام،  االمن  اداء 
اللبنانيني  تهافت  التجهيزات،  ونقص  االزمة 

للحصول عىل جوازات السفر؟

اثبت اللبناني انه 
ال يريد ان يعيش مرة اخرى 

تجربة الحرب االهلية

الكبرى  الضمانة 
هي في االمن واالستقرار 

السياسي وهو ما يلجم اي 
تفلت امني

ما اخشاه ان ترتفع 
نبرة الخطاب السياسي ربطا 

النيابي باالستحقاق 

االنهيار  ذروة  يف  انه  مصادفة  هي  هل   ■
امني  استقرار  لدينا  واالجتامعي  االقتصادي 
بثقلها  تلقي  معادلة  انها  ام  واجتامعي، 
وكلفتها عىل االجهزة االمنية وخصوصا االمن 

العام؟ 
تتحّمل  االمنية  االجهزة  اوال  معا.  االثنان   □
لتثبيت  محمول  وغري  مسبوق  غري  ضغطا 
ال.  ام  مكلف  انه  القول  استطيع  وال  االمن، 
من  تعّلم  اللبناين  ان  ما  مكان  يف  اعترب  فأنا 
التفّلت  السابقة يف ان يصل اىل حد  تجاربه 
يريد  ال  اللبناين  الوراء.  اىل  يعود  ثم  االمني 
ان يعيش مرة اخرى تجربة الحرب االهلية، 
واملآيس التي خربها، وال يجب عليه التفريط 
السبب  لهذا  عليه.  ينعكس  لئال  بأمنه 
تبقى محصورة.  لكنها  تفلت  حاالت  تحدث 
لذلك  ضبطها.  عىل  قادرة  االمنية  فاالجهزة 
يقوم  الذي  الجهد  معا.  الحالتني  نعيش 
قناعة  يالقي  االمنية  واالجهزة  الجيش  به 
املايض  تجارب  اىل  العودة  بعدم  املواطنني 

الذي مل ينس بعد.

■ اىل متى ميكن ان تتحمل االجهزة االمنية 
عىل  قدرتها  حدود  هي  وما  الضغوط  هذه 

لضبط الوضع يف ظل االنهيار الحاصل؟
انهار  تقول  عندما  املفارقة.  هي  هذه   □
ان  يعني  اللرية  قيمة  وتراجعت  االقتصاد 
اليس  فقدت.  العسكري  اسباب صمود هذا 
االعجوبة  فان  السبب  لهذا  الناس.  من  هو 
نجهد  ونحن  صامدا،  زال  ما  العسكري  ان 
لضامن ذلك. انا ال اعرف ما يقوم به الزمالء 
الباقون من قادة االجهزة االمنية، وما اعرفه 
صمودهم  لتعزيز  كبريا  جهدا  ابذل  انني 
مسؤوال  ليس  العسكري  واملايل.  االقتصادي 
واوالد  وعائلة  اهل  فله  نفسه وحسب،  عن 
وحليب  طعام  من  االساسية  حاجاته  وله 
الطبية  التغطية  وطبابة.  مدرسية  واقساط 
وبات  قبل،  من  كانت  كام  متوافرة  تعد  مل 
ما  الفروقات  يغطي  ان  العسكري  عىل 
تتامىش  تعد  مل  التي  الرسمية  التسعرية  بني 
ذلك  عن  عدا  املستشفيات.  تسعرية  مع 
عىل  فرضت  اخرى  معيشية  ضغوط  هناك 
يقوم  فهو  ذلك  من  وبالرغم  العسكري، 

ترددات  بعض  عىل  نشهد  لذلك  بواجبه. 
حاالت  ومنها  االقتصادي  الوضع  وتداعيات 

االنقطاع عن العمل.

االمنية  ■ هل من حاالت فرار من االجهزة 
االمن  نصيب  هو  وما  الوضع  هذا  نتيجة 

العام منها؟
حاالت  نتيجة  معاناة  عن  الحديث   □
فيه.  مبالغ  توصيف  العمل  عن  االنقطاع 
صحيح انها موجودة، ونحن نعالجها بطريقة 
ال تستدعي من العسكري الوصول اىل مرحلة 
الفرار. نحن مقتنعون ان عىل العسكري ان 
يفتش عن سبل اخرى للعيش ونؤكد انه لن 
تركنا  لذلك  وسيعود.  عمله  من  بديال  يجد 
له باب العودة مفتوحا. مبعنى ان العسكري 
الذي يطلب اجازة لشهر او شهرين او اكرث 
مع  حظه  ليجرب  فرصة  ونعطيه  له  نوافق 
وعدم  لعودته  مفتوحا  القانوين  الباب  ترك 
استطيع  العسكرية.  للمحاكمة  خضوعه 
استجد،  ما  استيعاب  يف  نجحنا  اننا  القول 
به  يقول  مام  ونستفيد  الوضع  مع  وتأقلمنا 
معا.  واملؤسسة  العسكري  ملصلحة  القانون 
ال  القانون  ألن  استقالة  طلبات  توجد  ال 
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□ نجهد لنستطيع االستمرار يف العمل يف 
انا  الصعبة. وبالتأكيد،  الحالية  الظروف  ظل 
اضمن ان ال  تتوقف الخدمات االدارية. اما 
االقبال عىل جوازات السفر فامر آخر. هناك 
يف  ان  تصور  قبل.  من  نشهدها  مل  ظاهرة 
من  سفر  جواز   7000 حواىل  اليوم  املديرية 
بينها حواىل 1200 جواز سفر يف دائرة بريوت 
وحدها مل يحرض اصحابها لتسلمهام بعد. كام 
انجزت  التي  الجوازات  من   %90 حواىل  ان 
ظاهرة  وهي  اآلن.  حتى  استخدامها  يتم  مل 
تؤكد ان هناك  فئة من الناس تخوفت من 
الجواز  عىل  الحصول  رسم  ارتفاع  امكان 
غري  سبب  انه  رغم  اصدراه  اىل  فسارعت 
االموال يف  منطقي. فلامذا رصفت كل هذه 
امر مل يستخدم بعد، وخصوصا انه ال مشكلة 
ما  متوافرة.  فهي  الجوازات،  بوجود  لدينا 
التي  االرباك  وحال  االخرية  باالزمة  تسبب 
السفر  جوازات  طلبات  عىل  الهجمة  عربت 
الجوازات.  طبع  يف  امكاناتنا  تجاوزت  التي 
جواز   3500 عن  يقل  ال  ما  توفر  فقدرتنا 
طلب   8000 نلبي  ان  ميكننا  فكيف  يوميا، 
كل  يف  الـ1000  دون  كانت  ان  بعد  يوميا 
لبنان وهو ما اجربنا عىل زيادة ساعات دوام 
وعطلة  واالحد  السبت  ايام  فيها  مبا  العمل 

الطلبات  االعياد ملواجهة ما حصل، ولتجاوز 
جواز.  الف   50 من  اقرتبت  التي  املرتاكمة 
القيود والضوابط عىل  اىل ذلك فرضنا بعض 
الطلبات لتتناسب وقدراتنا ومواجهة االقبال 
مثل  ملحة  حاجة  لديه  ومن  املنطقي.  غري 
او  ما،  بلد  يف  "اقامة"  صالحية  تجاوز  عدم 
ميكنه  سفر،  وتذكرة  دخول  سمة  يحمل  انه 
ان يتقدم عرب دائرة العالقات العامة ليحصل 

عىل جوازه يف وقت وجيز. 

ورق،  بال  عام  امن  خطة  اصبحت  اين   ■
نتيجة  املراكز  اقفال بعض  تفكرون يف  وهل 

تردي االوضاع؟
عىل  الصعب  االقتصادي  الوضع  اجربنا   □
خطة  من  املقررة  املراحل  بعض  تأجيل 
اىل  تحتاج  النها  الورق  عن  االستغناء 
قطعنا  بعدما  الستكاملها  اللريات  مليارات 
شوطا بعيدا يف الخطة. نحن نعاين اليوم من 
النقص يف العديد لالسباب التي ذكرتها انفا. 
انتشارنا  مساحة  من  وسعنا  ان  سبق  فقد 
البلد قبل االزمة ولن يكون هناك اغالق  يف 
عن  سنعلن  وقريبا  حاليا،  اقليمي  مركز  ألي 
عام  امن  "مركز  باسم  منوذجي  مركز  افتتاح 
يف  االقليمي"  حدرج  الكريم  عبد  الشهيد 

ويغطي  القديم  املركز  مكان  ليحل  الغبريي 
الجنوبية. الضاحية  مناطق 

الوضع  يتسبب  بأن  يخىش  من  هناك   ■
املجتمعية  املناعة  وضعف  االقتصادي 
تدخال  يسهل  وقد  امني  تفلت  او  بتدهور 
فهل  الخارجي.  لالرهاب  تسلال  او  ارسائيليا 

هناك ما يربر ذلك؟
□ نعود اىل النظرية او املعادلة التي نتكلم 
يوجد  ال  انه  فطاملا  ثابتة.  وهي  دامئا  عنها 
عىل  مفتوحة  االمور  تبقى  سيايس  استقرار 
هو  الكامل  االمن  ضامن  االحتامالت.  كل 
وهام  االجتامعي  وبالتايل  السيايس،  الضامن 
يف  هي  الكربى  الضامنة  االمني.  االمن  قبل 
يلجم  من  وهو  السيايس  واالستقرار   االمن، 
اي تفلت امني  ويعزز االستقرار االجتامعي 

ايضا.

■ هل تعتقد ان الطبقة السياسية  الحاكمة 
ما زالت قادرة عىل انقاذ الوضع؟

ذلك.  عىل  قادرون  هم  بالتأكيد،  نعم   □
لالنقاذ. هم  االرادة  تتوافر  وخصوصا عندما 
الذي  ما  وعليه  السابق،  يف  نجحوا  انفسهم 
ازدياد  يف  السبب  ان  ميكن  تغري؟  او  طرأ 

يحاوره العميد 
منري عقيقي 
وجورج شاهني.
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التنسيق  من  مزيد  اىل  والحاجة  الضغوط 
والتعاون يف ما بينهم وتصحيح الخلل القائم 

بني املسؤولني. 

ورمبا  الحكومة،  اجتامعات  جمدت   ■
دورة  تفتح  مل  ان  النواب  مجلس  يشل 
استحقاقات  ابواب  عىل  ونحن  استثنائية، 
من  تخىش  هل  النيابية،  كاالنتخابات  مهمة 

انعكاسات ما يجري؟
□ ما اخشاه ان ترتفع نربة الخطاب السيايس 
سريتفع  وعندها  النيايب،  باالستحقاق  ربطا 
داخل  كل  العصب  لشد  التشّنج  مستوى 
بشكل  ذلك  سينعكس  وبالتايل  محازبيه، 
سلبي جدا عىل البلد، وستتعبأ الناس بشكل 

طائفي وهذا ما يثري خويف.

■ هل ُفقد االمل يف ان يكون هناك وسيط 
بني القوى السياسية التي ال ميكن ان تلتقي، 
الوزراء، واعاقت  فالخالفات جمدت مجلس 
التحقيق العديل، كام حول مسائل عدة وكأنه 
مل يعد هناك من وسيط يغرّي املعادالت بني 

املتخاصمني؟
االمور  هذه  كل  يعيق  ما  اهم  من   □
والتي  النيابية،  االنتخابات  موعد  اقرتاب 
فان  ولذلك  الرئاسية.  االنتخابات  تليها 
الداخيل  وضعه  ترتيب  يحاول  طرف  كل 
يف  املقبلة،  املرحلة  يف  استمراريته  لضامن 
بحثا  باملنطقة  تعصف  التي  املتغريات  ظل 
توجهاته  خدمة  يف  يستغله  ان  ميكن  عام 
السياسية. لذلك الجميع يعيش حالة ترقب، 
الرهانات  تسود  الحالة  هذه  مثل  ويف 
نعيش  نحن  ولالسف  الخيارات.  وتتقلص 

اليوم يف مرحلة الرهانات.

االنتخابات  اجراء  عدم  من  تخىش  هل   ■
النيابية يف موعدها؟

ان تجري يف موعدها  انه يجب  اقول  انا   □
وهذا جوايب. لكن ال ميكننا ان نغفل الظروف 
التي قد تطرأ، وال اعرف من اليوم ما الذي 
تحصل  ان  يجب  اقول  انا  يحصل.  ان  ميكن 
ولكن ال استطيع ان اضمن ذلك. فام اخشاه 
موجود،  غري  فهو  امني  بتهديد  يرتبط  ال 

وانعكاسه  املايل  الوضع  من  الخشية  ولكن 
اىل  الدوالر  وصل  اليوم  الناس.  حياة  عىل 
االخطر  التهديد  هو  وهذا  لرية.  الف   28
قد  االنتخابات  ان  قوله  ميكن  وما  واالكرب. 
فاالنتخابات  الطبقة،  هذه  رشعية  تكرّس 
يراهن  الذي  بالتغيري  االرجح  عىل  تأيت  لن 
عليه البعض وخصوصا الجو الدويل، فام هو 

ممكن ان يحصل تغيري طفيف اىل درجة ال 
يؤثر عىل اعادة تثبيت رشعية املوجودين.

مع  لقاءاتك  خالل  من  تلمست  هل   ■
يرون  انهم  والسفراء  االجانب  املوفدين 

الصورة القامتة كام يراها اللبنانيون؟
□ السفراء يحرضون الينا إلخبارنا بانه علينا 
ويقولون  ليساعدوننا،  االصالحات  انجاز 
تقوموا  ان  ويجب  البيت  اهل  انتم  لنا 
عليهم  ان  لهم  نقول  ونحن  بواجباتكم. 
قد  ما  وهو  بواجباتنا،  لنقوم  مساعدتنا 
ام  الدجاجة  قبل:  "من  القول  عليه  ينطبق 
مرهونة  االمور  كل  ان  رأيي  يف  البيضة". 
معجب  غري   الخارج  االقليم.  يف  بالتطورات 
مع  تعاطينا  وبطريقة  للبلد  ادارتنا  بطريقة 
بعضنا البعض، ويرص عىل ان نتواصل لنتفق 

عىل االصالحات.

ابذل جهدا كبريا لتعزيز صمود العسكريني االقتصادي واملايل.

سيكون لدينا قريبا 
ما يوفر حوالى 10 ساعات 

الكهربائية  التغذية  من 
يوميا
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 - اللبنانية  االزمة  مصري  هو  ما   ■
ام  ابواب تصعيد  الخليجية، وهل نحن عىل 

حلحلة؟
الشقيقة  الخليج  دول  مع  التواصل   □
فتح كوة يف  اىل  السعي  بد من  مستمر، وال 
هذه  ففي  املأزومة.  العالقات  هذه  جدار 
ودول  للبنان  مشرتكة  مصلحة  الخطوة 
الخليج معا بغض النظر عن العالقة االخوية 
العربية،  الجامعة  اىل  وانتامئنا  بيننا  ما  يف 
ولغتنا ووحدة الدم واحدة. نحن ال نتجاهل 
وال  لبنان  وكان  بيننا  مشرتكة  مصالح  وجود 
يزال درة بالنسبة اليهم، ولذلك ال اعتقد اننا 

سنذهب نحو األسوأ.

■ ماذا يف آخر تطورات التحقيق يف انفجار 
مرفأ بريوت؟

القايض  □ ال يوجد يشء جديد، وحاليا عاد 
ولكن  ماشية  االمور  عمله.  ليستأنف  بيطار 
او  ارتياب  دعوى  يقدم  ومن  تتوقف  متى 
طلب رد ال اعلم. وما حصل ان مسار العمل 
عاد اىل طبيعته والقايض يقوم بعمله. ما هو 
ثابت انه ال توجد نية لدى اي من االطراف 
كافة ال يريد الحقيقة، او ال يريد الوصول اىل 
النتائج املرجوة ولكن هناك خالفا ال يتعدى 

االختالف عىل تفسري القانون.
 

لالمم  الخاص  املبعوث  زيارة  احيت   ■
لبنان  اىل  بيدرسون  غري  سوريا  إىل  املتحدة 
فام  السوريني،  النازحني  ملف  عن  الحديث 

هو الجديد الذي يقوم به االمن العام؟
بيدرسون  غري  االممي  باملوفد  التقيت   □
وتكلمنا  بريوت،  اىل  اخريا  زيارته  اثناء  يف 
التي  العودة  آلية  وعن  املوضوع  هذا  عن 
لدى  ان  والالفت  العام.  االمن  ينفذها  كان 
املتطورة  االفكار  من  مجموعة  بيدرسون 
والعملية الستئناف هذه العودة، وسنتعاون 
يف ترجمة ما يؤدي اىل استكامل برامجها مع 

املعنيني اينام وجدوا. 

املجتمع  نظرة  يف  تغيريا  تلمست  هل   ■
عقدة  تجاوز  وهل  العودة،  اىل  الدويل 

االعرتاف بنظام الرئيس بشار االسد؟

□ ال اريد ان تناول املوضوع يف السياسة. ما 
اعتقده ان موضوع بقاء الرئيس بشار االسد 
اصبح خلف ظهر الناس، وبالتايل اذا تأمنت 
عودة  ضد  ليس  فالغرب  معينة  رشوط 

السوريني. النازحني 

برامج  الستئناف  خطط  اي  لديكم  هل   ■
العودة الطوعية العام املقبل؟ 

الطوعية  العودة  خطط  نجمد  مل  نحن   □
زالت  ما  فهي  لبنان،  يف  السوريني  للنازحني 
وجائحة  االقتصادية  الظروف  ولكن  قامئة، 
العودة  هذه  عىل  االقبال  جعلتا  كورونا 
تصل اىل مستوى الصفر. لكن هناك نازحني 

املستقبل  ويف  انفسهم.  تلقاء  من  يعودون 
بني  تنسيق  قام  اذا  تستأنف  ان  ميكن 
جهة  من  السورية  والدولة  الدويل  املجتمع 
من  يجهد  ما  وهو  للنازحني،  االيواء  ودول 

اجله السيد بيدرسون.

■ ما هو الجديد عىل مستوى انتاج الطاقة 
والكهرباء  املرصي  الغاز  استجرار  جراء 

االردنية؟
نقاط  من  اليه  النظر  ميكن  امللف  هذا   □
يصل  الذي  العراقي  الفيول  ان  ومنها  عدة، 
الغاز  بت  ننتظر  اتفقنا.  كام  بانتظام  الينا 
البنك  باجراءآت  رهنا  بات  الذي  املرصي 
قريبا.  منه  سينتهي  انه  واعتقد  الدويل 
من  جزء  هناك  املرحلة  هذه  والستكامل 
اللبنانية يف حاجة  االرايض  االنابيب يف  خط 
اعطال  وهناك  قريبا،  وستنجز  صيانة  اىل 
االردنية  االرايض  بني  الطاقة  نقل  خط  عىل 
العام  نهاية  جاهزا  وسيكون  والسورية 
حتى  الخط  ليصبح  علمت،  كام  الجاري 
وصوله اىل لبنان صالحا لنقل ما يقارب 250 
ميغاواط من الكهرباء االردنية. كام ان الغاز 
املرصي فور استجراره سيؤمن 450 ميغاواط 

لدى بيدرسون 
مجموعة افكار متطورة 
وعملية الستئناف عودة 

النازحني

االرقام الخاصة بالهجرة ما زالت يف املستوى نفسه كام يف السنوات املاضية.
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توجه املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل عسكريي االمن العام، يف عيدي امليالد 
املجيد ورأس السنة املباركة باملعايدة التالية: 

"ايها العسكريون،
اتوجه اليكم واىل عائالتكم يف شهر ميالد السيد يسوع املسيح الذي حملت والدته ومسريته 
انبل معاين االنسانية والفداء، بالتهنئة وانا كيل ثقة بانكم تحاولون بجهد كبري رسم هذه املعاين 
بصربكم ومسؤوليتكم وتفانيكم يف وطن مير يف اصعب الظروف، ويعيش مرحلة حساسة عىل 

املستويني السيايس واالقتصادي.

ايها العسكريون، 
بكل  الوضع  سوء  انعكاسات  وطأة  تحت  وترزحون  معه  تعانون  املجتمع،  هذا  صلب  انتم 
االمن  تأمني  وهي  وكبرية  حساسة  مسؤوليتكم  ألن  واشد  اكرث  اعباء  تتحملون  بل  مقاييسه، 
والخدمات. هذه املرحلة تتطلب جهدا مضاعفا، لذا يجب ان تبقوا عند اعىل درجات االستنفار 
العيش املشرتك،  لحامية اهلكم وضامن الحرية والكرامة والعدالة، النها ركائز اساسية تصون 

هذه الصيغة التي ميزت حضارة لبنان وقوة وجوده ودميومته.

ايها العسكريون، 
يف مناسبة االعياد املجيدة، عليكم ان تكونوا العني الساهرة لحامية وطنكم، والصمود والصرب 
لتجاوز االزمة بكل تجلياتها وسلبياتها مهام كانت ومهام طالت، فانتم العامد االساس يف كل 
املفاصل ويف كل االتجاهات ويف كل املحطات. فكام ساهمتم يف حامية لبنان من االرهاب انتم 
قادرون عىل احتضانه واملساعدة يف تخفيف وطأة الصعوبات عرب تطبيق القانون الذي طاملا 

عملتم بهديه والتزمتم به.

ايها العسكريون، 
تأيت االعياد هذا العام  مثقلة بالهموم  اىل حد اليأس، عدا عن الخوف من الحارض واملستقبل، 
لكن املطلوب منكم  تحديدا االميان بهذه االرض التي هي امانة يف اعناقنا وضمرينا وقسمنا. هي 
ارض اجدادنا وابائنا، ألن التحدي الكبري يف املحافظة عىل هذا االرث، يكون بالتشجيع عىل البقاء 
فيها وبناء دولة حديثة تضمن االمن والعيش الكريم البنائها. اما العوامل الضاغطة، خارجية 
كانت ام داخلية، فال يجب ان تثنيكم عن االميان بوجودكم وحقكم يف هذا الوطن. فثقوا بأن 

ابن االرض االصيل ميكنه ان يهزم اي عدائية، ويتخطى اي صعوبة من اية جهة اتت.

ايها العسكريون،
املستقبل سيكون افضل، سيكون لصالح كل اللبنانيني بفضل تضحياتكم انتم املنترشون يف كل 
الدوائر واملراكز، حيث تقومون بكل تفان والتزام مبا يتطلبه الواجب والصالحيات القيام به، 
وعىل رأس االولويات ان تكونوا حامة للوطن، وسندا ملجتمعكم ومواطنيكم والسهر عىل تسيري 

اعاملهم وتسهيل طلباتهم بكل عناية وشفافية.
"الخدمة واجب واالمن امانة"، هو عنوان مسريتنا للعام املقبل. كيل ثقة بكم، فاعملوا لتجسيد 

مضمونه عىل ارض الواقع.
 كل عام وانتم بخري
عشتم وعاش لبنان".

معايدا عسكرّيي األمن العام بعيدي امليالد ورأس السنة
اللواء إبراهيم: الخدمة واجب واألمن أمانة

إضافية. وان اضيف ما يؤمنه الفيول العراقي 
بـ450 ميغاواط سيكون لدينا ما يوفر حواىل 
10 ساعات من التغذية اليومية. للوصول اىل 
ادارية ومالية  اجراءات  ننتظر  املرحلة  هذه 
عرب البنك الدويل لتكتمل هذه الخطوة. فام 
يطمنئ ان القرار السيايس موجود يف الداخل 

والخارج وال نقاش فيه.

هو  او  الدميومة  صفة  القرار  لهذا  هل   ■
والغاز  الكهرباء  استجرار  ان  وهل  موقت؟ 
معامل  بناء  وحتى  محددة  ملرحلة  سيكون 

االنتاج الجديدة؟ 
وطويل  مستدام  مرشوع  انه  بالتأكيد   □
للكهرباء  معامل  بناء  تم  وان  حتى  االمد، 
ألنه  متدفقا  سيبقى  املرصي  الغاز  لبنان.  يف 
دير  معمل  يف  الطاقة  سينتج  الذي  الوقود 
لتأمني  دويل  خط  هو  االنابيب  خط  عامر. 
قامئة  حاجة  وهو  والدميومة  االستمرارية 
اىل  سنحتاج  االنتاج  محطات  بناء  وبعد 

كميات اكرب يف املرحلة املقبلة. 

■ هل ان الدولة اللبنانية قادرة عىل تحمل 
تكاليف ما يبنى؟ 

الدويل سيمول هذا املرشوع بنسبة  البنك   □
90%، هو تكّفل بالتكاليف والباقي من الدولة 

اللبنانية ومبوجب قرض طويل االمد.

الهجرة  نسبة  عن  املتداولة  االرقام  هل   ■
صحيحة ام انها مضخمة؟ 

كام  نفسه  املستوى  يف  زالت  ما  االعداد   □
ترتفع  ان  طبيعيا  وكان  املاضية.  السنوات  يف 
يف فرتة االعياد، ولكن ما هو الفت ان حركة 
فاملغرتبون  معكوسة.  هي  العام  لهذا  السفر 
هم  حيث  اليهم  عائالتهم  دعوة  فضلوا 
االعياد.  فرتة  خالل  لبنان  اىل  القدوم  بدل 
رقم.  اي  اتبنى  وال  متوافرة  غري  االحصاءات 
توجد  بكاملها،  لعائالت  هجرة  هناك  فكام 
ايضا حركة رجوع مامثلة. الظروف يف الخارج 
ليست مريحة وما تسببت به جائحة كورونا 
تعد  مل  العمل  وظروف  عدة،  مفاهيم  غرّيت 
كام كانت ومل يعد يعطى اللبناين، بكل اسف، 

الرواتب التي كان يتقاضاها من قبل.
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املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

ازدهار  فرتات  يشهد  قد  والدول  االوطان  من  كغريه  لبنان 
مايض  لكن  اليوم.  حاله  ازمات حادة كام هي  او  انكامش،  او 
التاريخ كانت دوما لصالحه لكونه  البلد يخربنا ان حركة  هذا 
وطن الحريات واملبادرة الفردية الخالقة واالساس منهام نظامه 
االقتصادي الحر املنفتح عىل العامل. وهو وطن نهايئ لجميع ابنائه 
بوصفها  الحضارية  بعروبته  واالنتامء، ومتمسك  الهوية  وعريب 
العرب  باشقائه  ومتمسك  واخالقية،  وانسانية  ثقافية  رابطة 
متسكهم هم به. لذلك ستبقى صناعة االمل وتحويله اىل واقع 
مهمتنا االساس، ولذلك ايضا وايضا نحتفل بصدور العدد 100 من 

مجلة "االمن العام".

اخترصنا  افضل"،  وطن  صالحة  "مواطنية  شعارنا  اخرتنا  عندما 
الطوائف  دولة  العبور من  عرب  النجاة  ورسمنا طريق  املشهد، 
واملذاهب، اىل دولة املواطنة التي تضمن حقوق الفرد وهواجس 
جامعاته الثقافية والروحية يف آن انطالقا مام نص عليه الدستور 
ما  ايديكم  بني  املوجود  العدد  هذا  حتى  به.  نتمسك  والذي 
زلنا نحاول بحرب القلب ان ننتقل من حال الترشذم اىل الدولة 
كل  كانت  لذلك  واملؤسسات.  القانون  دولة  والقوية.  العادلة 
االعداد السابقة كام الالحقة تدور يف السياسة واالفكار والثقافة 
حول وجوب وعي اللبنانيني اىل معنى ومضمون اتفاق الطائف 
والدستور وتطبيقهام الصحيح كضامنة لعيش اللبنانيني املشرتك، 

مبا جعل من لبنان وطن "الرسالة". 

االمال  كل  كام  واالخطاء،  الثغر  كل  املئة  اعدادنا  يف  واكبنا 
واالحتامالت، بعني لبنانية صافية مئة يف املئة. فكان للمحررين 
والكّتاب وادارة التحرير فضاء من الحرية ال تقيده اال الثوابت 

اللبنانية التي يجمع عليها كل اللبنانيني، وكان ان خاطبنا االنقسام 
بالوحدة الوطنية، ولغة التشكيك بالوقائع الوطنية الصلبة. وثق 
بنا كبار املسؤولني واملعارضني يف آن فحلوا عىل غالفنا. مل تغب عنا 
حقوق االنسان، وانتَخْبنا "االمن شخصية العام النه رس البقاء". 

علينا،  دولية  حرب  هو  االرهاب  ان  االول  يومنا  منذ  اكتشفنا 
فرصخنا يف وجه الجميع بأن ال مناطق مقفلة يف وجه الدولة، 
وكنا السباقني يف التحذير من ان االمن سيايس اوال وكنا اول من 

نادى بالدولة االمنة ال الدولة االمنية القمعية.

االستقالل  لئال يصري  مرارا  اال وحذرنا  او عددا  مناسبة  نرتك  مل 
التي  املساحة  االرسائييل  العدو  االنتصارات عىل  منحنا  ذكرى. 
تليق بها وبنا وبتضحيات شعبنا. كشفنا ارسار اعرتافات شبكات 
والذئاب  واالنغامسيني  االرهاب  شبكات  كذلك  التجسس، 
املنفردة حتى صار وطننا مثار اعجاب دول وازنة. مل يغب حضور 
االنسان عن اهتامماتنا، فتساءلنا عن احوال عامل لبنان وبحثنا 
عن حقوقهم يف كل االتجاهات وعند كل النقابيني. سلطنا الضوء 
االنتخابات يف  االجنبية، واهمية  بالبرش، والعاملة  االتجار  عىل 
التغيري. وكان االرسى "املحررون يف االيدي االمينة"، وعربنا معا 
اىل االمن بالجواز "البيومرتي". حذرنا تقنيا وعلميا واقتصاديا، ال 
طائفيا وال عنرصيا من قنبلة الالجئني املوقوتة، وكنا جرسا للعودة 

االمنة والطوعية.

ادركنا مسبقا اهمية الحراك املدين ونصحنا بتصويب اولوياته. 
االلكرتونية  املواقع  وصعود  املكتوبة  الصحافة  نكبات  واكبنا 
وانتشارها، وخطر الفضاء السيرباين واخرتاقاته، عدا عن فوىض 

"املئة" حكمة... ال شيخوخة
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بث الكراهية واالضاليل والحقد عىل مواقع التواصل االجتامعي 
الصحافيني  مع  كثريا  تساءلنا  املجتمعي.  االمن  عىل  وتاثريها 
وقادة الرأي والكّتاب عن خطر افول مهنة الصحافة التي وقعت 
ضحية التطور. واكبنا مطاردة االرهاب عرب االمن االستباقي الذي 
"اصطاد الحزام". دعينا الطالب اىل صناعة التغيري بايديهم، وادركنا 
اهمية "استعادة العرب"، والعودة اىل الدولة، وسلطنا الضوء من 
الفاتيكان عىل اهمية لقاء االديان والحضارات، وتصدرت "وثيقة 

االخوة االنسانية وعىل االرض السالم" غالفنا.

مل يغب االقتصاد ال قبل االنهيار وال بعده، وتحدثنا عن "انتظار 
الصندوق". وعندما "ذعر الكوكب" بعد "اجتياح" كورونا، الحقنا 
اخبار "اللقاح ومناعة املجتمع" و"انتظار الرتياق"، ولفتنا اىل ان 
تفجري  جرمية  حرضت  املوجات.  من  وحذرنا  التزام"،  "الصحة 
املرفأ يف 4 آب بكل االمل والدموع "وانتظار العدالة". دعونا اىل 
عودة االدارة اىل الدولة. حرضت الهجرة وتساءلنا عن توقيت 
من  الجديد  الجيل  اخرتنا  املئة  قبل   99 عددنا  ويف  الرجوع؟ 

الحروب "الذباب االلكرتوين". 

مل تنته املهمة بعد. نحن امام انطالقة جديدة نحو مئة اخرى، 
وكام كنا عىل قدر املسؤولية طوال هذه املدة ستكون املرحلة 
املقبلة مطبوعة مبزيد من االلتزام بالقضايا الوطنية. وسنكون 
اختار  زمن  يف  واملسؤول،  الهادف  االعالم  منارات  من  واحدة 
كرث من "اهل" هذه "املهنة" النبيلة العتمة لحرفها عن اهدافها 

االصيلة يف البحث عن الحقيقة. 

اذا كان للشعوب تاريخ يروى ويؤرخ انجازاتها، وتحتفي بعامها 

املئة تثبيتا لحضورها، واذا كانت الحضارات تحتاج اىل "املئة 
عام" يك تثبت ريادتها بني االمم، فان "املئة" من عمر اعدادنا 
املديرية  به  قامت  ملا  الصادق  القلب  بحرب  النجازاتنا  تؤرخ 
العامة لالمن العام كمؤسسة بكل معنى الكلمة، وملا قام به 
ضباط االمن العام ورتباؤه ومفتشوه، رجاال ونساء يف امليدان 
ويف املواقع االدارية، من واجبات كانوا امناء حق االمانة عىل 

ادائها وفاء لقسمهم. 

منذ اليوم االول، او يف معنى ادق، منذ االجتامع التحريري للعدد 
صفر، اخرتنا مواكبة الحارض بازماته وانفراجاته ونقاطه املضيئة، 
وعملنا  وانجازاته،  التاريخ  ننىس  ان  دون  من  املعتمة  وكذلك 
مستنرية،  عقول  تبنيه  مرشق  ملستقبل  التأسيس  عىل  ونعمل 
بناء  هدفها  حازمة،  وقرارات  قوية،  وسواعد  نظيفة،  وقلوب 

الدولة العادلة، واملواطنة الصالحة. 

بهذه الذهنية، وبهذه الروحية، وبهذه الصالبة، تعمل املديرية 
العامة لالمن العام وهي قدوة تستحق ان يحتذى بها. و"املجلة" 
الناطقة باسمها كانت وال تزال "مرآة" هذا النجاح منذ والدتها يف 
ترشين االول من العام  2013، فكان حضورها متألقا مع اصدارها 
االول، بفعل االعداد الجيد الذي قام عىل املهنية والحرفية والنية 
الطيبة الصادقة، والهدف النبيل، وُحسن االدارة والتوجيه. ولهذا 
مل تحتج اىل مخاض التجربة والوقت ليك تنضج، فكانت ان بلغت 

سن "الرشد" عند "الوالدة".

اليوم تحتفي مجلة "االمن العام" بعددها رقم مئة 100 وهو سن 
الحكمة ال الشيخوخة.
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تلّقى تهاني األجهزة العسكرية واألمنية في عيدي الميالد ورأس السنة
رئيس الجمهورية: آمل في بداية تصحيح الوضع املؤلم

اللواء إبراهيم: املطلوب أن يكون للبنانيني وطن يخافون عليه 
العامد ميشال عون يف  الجمهورية  امل رئيس 
الوضع  بداية تصحيح  املقبلة  السنة  ان تشهد 
املاضيني،  العامني  خالل  ساد  الذي  املؤمل 
وانعكس سلبا عىل حياة املواطنني ومعيشتهم 
يف  ولفت  والصحي.  االجتامعي  واستقرارهم 
خالل استقباله وفودا من القيادات العسكرية 
مناسبة  يف  لتهنئته  جاءت  االمنية،  واالجهزة 
الجديدة،  السنة  ورأس  امليالد  عيدي  حلول 
العام  لالمن  العامة  املديرية  وفد  بينها  من 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  املدير  برئاسة 
اىل  ادت  التي  االسباب  مواجهة  حتمية  اىل 
معاناة اللبنانيني من ازمات متعددة اقتصادية 
ومحاسبة  وتربوية،  وصحية  واجتامعية 
املسؤولني الذين تسببوا بها عىل مر السنوات 

املاضية. 
التي  لالخطاء  حد  "وضع  وجوب  عىل  وشدد 
اشار  والتي  اللبناين"  الشعب  حق  يف  ارتكبت 
مؤكدا  اللبنانيني،  اىل  امس  رسالته  يف  اليها 

الرئيس ميشال عون مستقبال اللواء عباس ابراهيم ووفد املديرية العامة لالمن العام.

لتصحيح  النضال  "مواصلة  عىل  تصميمه 
توضع  التي  العراقيل  رغم  عىل  االخطاء  هذه 
واملمنهج  املتعمد  والتعطيل  الطريق  يف 
للمؤسسات الدستورية والقضائية واالدارات".

به  تقوم  الذي  بالعمل  عون  الرئيس  ونوه 
وضباطها  واالمنية  العسكرية  املؤسسات 
اقتصادية  ظروف  يف  وعسكريوها  ورتباؤها 
"املحافظة  اهمية  عىل  مشددا  صعبة،  ومالية 
عىل استقرار لبنان وسالمة اراضيه واحباط اي 
محاولة لالساءة اىل هذا االستقرار"، واعدا بذل 

كل جهد ممكن لتقديم الدعم الالزم لهم.
عملها  اىل  االدارات  "عودة  رضورة  عىل  وركز 
املنتظم وتوفري االجواء املالمئة لتمكني املوظفني 
قدر  التخفيف  خالل  من  بعملهم،  القيام  من 
التي  االقتصادية  االزمة  حدة  من  االمكان 
من  "يتحقق  ذلك  ان  معتربا  فيها"،  يعيشون 
ان  يفرتض  التي  الدستورية  املؤسسات  خالل 

تعمل بانتظام من دون اي تعطيل".

املديرية  من  وفدا  عون  الرئيس  استقبل 
العام  مديرها  برئاسة  العام  لالمن  العامة 
قال  كلمة  القى  الذي  ابراهيم  عباس  اللواء 
فيها: "لثالث سنوات خلت، واالعياد تحل عىل 
من  بيشء  موصولة  حزينة،  واللبنانيني  لبنان 
اليأس العام. واالخطر ان وطننا، وطن الرسالة 
والنموذج يف العيش املشرتك، مطلوب اسقاطه 
العنرصية  الدولة  مناذج  لتعميم  خدمة 
التعايش  ملفهوم  رضبا  او  لفلسطني،  املحتلة 
عاملا  يريدون  النهم  واالديان،  الحضارات  بني 

يسوده رصاع الحضارات، نقيض لبنان".
اضاف: "كلنا يدرك صعوبة االوضاع وخطورتها، 
من  اكرث  الكيان  تهدد  التي  االزمة  وعمق 
خطوات  اىل  نحتاج  فاننا  لذا،  مىض،  يوم  اي 
القانون  ضمن  من  واستثنائية  تقليدية  غري 
الدولة  بناء  واعادة  الوطن،  النقاذ  والدستور 

الحديثة التي طاملا ناديتم بها".
وتابع: "وعدت ان تكرس ما تبقى من واليتك 

العيد
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تحية متبادلة.

اللواء ابراهيم يلقي كلمته.

الرئاسية لوضع االصالح عىل سكته الصحيحة، 
املبادرة،  ينتظرون  االصالحيني  اللبنانيني  وكل 
فهم يعرفون صدق نياتكم، وآن االوان مل يفت 
الشعب  ملنح  سانحة  الفرصة  تزال  وال  بعد، 
تعيد  يك  افضل  غد  يف  امل  بارقة  اللبناين 
الفساد، وغياب  ببلد تحول بفعل  الثقة  اليهم 
العدالة االجتامعية واالدارة الرشيدة، اىل قاتل 

لالحالم ومقربة للطموحات".
وقال اللواء ابراهيم: "نحن يف املديرية العامة 
وباللحم  طاقتنا  باقىص  نعمل  العام  لالمن 
ونتعهد  واالمان،  الخدمة  شعبنا  ملنح  الحي 
جهوزية  ويف  العهد  عىل  نبقى  بأن  امامكم 
العابثني بالسلم االهيل من تحقيق  تامة، ملنع 
مآربهم، ومواجهة اي خطر داخيل او خارجي 
سنقف  كام  القانون.  سقف  تحت  ودامئا 
او  املشبوهة  املشاريع  وجه  يف  منيعا  سدا 
زمن  من  اكتوى  وكلنا  املتهورة،  املغامرات 

البغيضة". الحروب 
الوطنية  مهامتنا  اداء  يف  "قدما  امليض  واكد 
عىل الرغم من كل الظروف الصعبة. ال تخاذل 
تداعياتها  تركت  التي  التحديات  مواجهة  يف 
وعسكرييها،  املديرية  عىل  واملعنوية  املادية 
اكمل  عىل  رسالتهم  يؤدون  يزالون  ال  الذين 
وجه ومبا امكننا من تأمني مقومات االستمرار. 

القانون. ال  ال تهاون وال استنسابية يف تطبيق 
تقاعس يف تنفيذ املهامت او تقديم الخدمات. 
من  الرغم  عالية عىل  مبناقبية  يتواصل  العمل 
قدر  التي حاولنا  الصعبة  االقتصادية  الظروف 
التحديات  اعبائها.  من  التخفيف  املستطاع 
مستحيلة.  ليست  لكنها  صعبة  املهمة  كبرية. 

يف  ليسا  واالستسالم  اليأس  ان  نعرف  نحن 
للبنانيني  يكون  ان  املطلوب  وان  قاموسكم، 
وطن يخافون عليه وليس دولة يخافون منها".

نتمنى  "اخريا  بالقول:  ابراهيم  اللواء  وختم 
لفخامتكم ميالدا مجيدا وكل عام وانتم ولبنان 

بخري". واللبنانيني 

الرئيس عون: ال بد من 
مواجهة االسباب التي ادت 

اللبنانيني  الى معاناة 

اللواء ابراهيم: كل 
املبادرة  ينتظرون  اللبنانيني 

لوضع االصالح على سكته 
الصحيحة
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تحقيق
رضوان عقيل

إنقسام سياسي حيال الالقرار للمجلس الدستوري
التعديالت نافذة ومطالبة بإعادة النظر في قانونه

املجلس  يتخذها  التي  القرارات  حيال  عادتها  غرار  عىل  النيابية  الكتل  تنقسم 
املصلحة  حساب  عىل  الخصوصيات  تتغلب  حيث  ومؤيد  مرحب  بني  الدستوري 
العامة ولو يف ملف يف حجم قانون االنتخاب. ومل تنج هذه املؤسسة من االتهامات 
التي وصلت اىل حد املطالبة باعادة النظر فيها للحد من تدخالت السياسيني والتأثري 

يف خيارات االعضاء

نجار: املجلس الدستوري 
فقد صدقيته والنصاب 59

اىل  الدستوري  املجلس  توصل  رأيت  ■ كيف 
الالقرار يف الرد عىل الطعن الذي قدمه تكتل 

"لبنان القوي"؟
□ ما ازعجني اوال هو االصطفاف الذي حصل 
داخل املجلس. تلقيت مفاجأة سارة وهو ان 
القايض ميشال طرزي شغل ضمريه ووجدانه 
عمدنا  اذا  ابوغيدا.  رياض  زميله  اىل  اضافة 
قانون  ان   نقول  افضل  بطرق  البحث  اىل 
املجلس الدستوري الذي عملنا عليه واعتامد 
من   2008 الثاين  ترشين   3 يف  الجديد  نصه 
كنا    ،2009 دورة  النتخابات  التحضري  اجل 
قد وضعنا  فيه ان يكون اعضاء هذا املجلس 
من قضاة الرشف الذين يكون قد مىض عىل 

جواب  اىل  الدستوري  املجلس  توصل  يكن  مل 
"لبنان  تكتل  عند  ترحيب  محل  الالقرار 
التي  التعديالت  يف  طعنا  قدم  الذي  القوي" 
يف  يأمل  كان  االنتخاب.  قانون  عىل  ادخلت 
النواب  مجلس  نصاب  احتساب  عن  الرتاجع 
االمر  هذا  احدث  الـ65.  وتثبيت  نائبا  بـ59 
مواقف  مستوى  عىل  الرقمني  حيال  انقساما 
الكتل واالراء الدستورية والقانونية. كان الرأي 
النواب  اعضاء  عدد  احتساب  هو  الغالب 
النيابية  املقاعد  يشغلون  الذين  فقط  االحياء 
وليس احتسابهم مع املتوفني او الذين قدموا 
من  الكثريون  ويؤيد  املجلس.  من  استقاالتهم 

املحامني  ومن  سنة   25 القضاء   يف  عملهم 
املحاماة  يف  نفسها  السنوات  امضوا  الذين 
يف  يدرسون  الذين  الجامعيني  االساتذة  اىل 
الجامعات يف الفرتة نفسها. يف نظري، لو قدر 
يل ان اطرح موضوع اعادة النظر يف املجلس  
املؤسسة  هذه  ان  يحصل  ما  الن  الدستوري 
عىل  القضاة  بعض  لتقاعد  موقع  اىل  تحولت 
يكون  ان  دون  من  املجانية  الرفاهية  سبيل 
الدستوري. من  القانون  احدهم متخصصا يف 
وليس  محامية  توجد  االعضاء  من   10 اصل 
املجلس  هو  هذا  ليس  رصاحة  اقول  اكرث. 
الترصيحات  ان  انشائه.  عىل  حرصنا  الذي 
التي صدرت بعد رد الطعن، اظهرت تحطيام 

ورضبا ملا ميكن ان يسمى القانون الدستوري. 
االلتزام   عىل  االعضاء  بعض  قدرة  يف  اشك 
انه  يقول  الذي  الرأي  من  انا  واالستقاللية. 
عىل هذا املجلس ان يضم رؤساء جمهوريات 
محامني  ونقباء  نواب  ومجالس  وحكومات 
يف  وقضاة  الدولة  شورى  مجلس  ورؤساء 

املجلس االعىل السابقني. 

املجلس  عضوية  اىل  هؤالء  ادخال  تريد   ■
اضافة اىل االعضاء العرشة الحاليني؟

اىل  القايض  يتوجه  ان  املقبول  غري  من   □
هذا  يف  تعيينه  اجل  من  السياسيني  مراضاة 
املؤسسة.  هذه  يف  ينتخبوه  ان  عىل  املوقع 

اي  االوىل،  النظر  بوجهة  السري  القانون  رجال 
59 خشية ان تتحكم اقلية نيابية بعرقلة تأمني 
من  جملة  صدرت  ولذلك  املطلوب،  النصاب 
التفسريات للامدة 57. كان تركيز تكتل "لبنان 
صاحب  باسيل  جربان  النائب  برئاسة  القوي" 
املغرتبني  تصويت  حرص  عىل  املقدم  الطعن 

بالدائرة الـ16 التي مل تبرص النور.
 بقيت التعديالت عىل حالها، السيام يف مسألة 
االفساح امام املسجلني يف الخارج باالقرتاع يف 
الدوائر الـ15. شكلت هذه النقطة لب الطعن 
خصوصا  االطراف،  اكرث  حسابات  عىل  بناء 
الذين  املغرتبني  اصوات  مع  منهم  املسيحيني 

تسجلوا ومدى تأثريهم يف املقاعد الـ128. عقد 
 7 تأمني  وتعذر  اجتامعات   7 املجلس  اعضاء 
نافذا  القانون  فبقي  الطعن،  لتمرير  اعضاء 
وتم تنظيم محرض ارسل اىل رؤساء الجمهورية 

ومجليس النواب والوزراء. 
ابراهيم  الربوفسور  سابقا  العدل  وزير  ييضء 
الدكتور  اللبنانية سابقا  الجامعة  نجار ورئيس 
زهري شكر لـ "االمن العام" عىل الخالصة التي 
انتهت  والتي  الدستوري  املجلس  اليها  توصل 
بعدم قبول الطعن الذي وصفه رئيس املجلس 
القايض طنوس مشلب بـ"السقطة، فبعضنا  قد 
يكون سببا يف هذه السقطة وليس السياسيني. 
مل اكن راضيا عىل القرار"،  مع تشديده عىل ان 
"ال خلفية  سياسية، وان النقاش كان بخلفيات 
قانونية". وقد اظهرت الوقائع ان بعض اعضاء 
دوائر  مع  مفتوح  تواصل  عىل  كانوا  املجلس 
سياسية كانت وراء تعيينهم، سواء يف الربملان 

او الحكومة.
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شكر: املجلس الدستوري سقط
والتصويت سياسي

الوزير السابق الربوفسور ابراهيم نجار.

الدستوري  املجلس  رأيت خالصة  كيف   ■
ورده عىل الطعن املقدم؟

النقاط  اغلب  ان  القانوين  رأيي  يف   □
رفضها،  يجب  كان  املقدم  الطعن  يف 
اكرثية  هناك  تكون  ان  املفروض  ومن 

اىل  اضافة  املجموعة  هذه  تكون  ان  مانع  ال 
االعضاء القضاة. كام ان تعديل قانون املجلس 
الدستوري حيال كيفية اختيار االعضاء اصبح 
التي  املحاصصة  من  نرتقى  ان  بغية  مطلوبا 
تتطلب تقديم خدمات معينة بهدف السعي 

اىل ارساء منطق الدولة. 

■ تريد تطبيق التجربة الفرنسية هنا؟
التجربة  يف  ألنه  ذلك،  من  ابعد  اريد   □
فرتة  انهاء  بعد  املسؤولون  يقبل  ال  الفرنسية 
الدستوري،  املجلس  يف  يكونوا  ان  والياتهم 
املجلس  اىل  دخل  ساركوزي  نيقوال  فالرئيس 

الدستوري ثم تركه.

يف  املادة 57  مع  التعاطي  اىل  نظرت  كيف   ■
وضع  ويف  حولها،  املفتوح  والسجال  الدستور 
الربملان الحايل انت مع نصاب من 59 ام من 65؟

□ انا اعود اىل التعداد الذي قدمه الرئيس بري 
وهو 59، الن َمن يريد التعطيل او االستقالة 
االعتكاف  او  االستقالة  اىل  بسهولة  يلجأ 
بالنصاب  اللعب  ميكننا  ال  يريد.  ما  لتحقيق 
الناحية  من  اتفهم  انا  الطريقة.  هذ  وفق 
نظر،  وجهة  وجود  النصية  اللغوية  القانونية 
لكن من الناحية السياسية ال. اكرر انا مع ان 

يكون النصاب 59.

■ ملاذا تعرتض عىل الـ65؟
"لبنان  تكتل  قدمه  الذي  املرشوع  الن   □
التي  التعديالت  تعديل  اجل  من  القوي" 
العدد  يأخذ  مل  االنتخاب  قانون  عىل  ادخلت 

الذي يريدونه.

الحر"  الوطني  "التيار  طعن  االقل.  عىل 
املطلوبة  االكرثية  يف  السيام  مواد،  بثالث 
االكرثية  موضوع  يف  املغرتبني.  وتصويت 
باعتامد  املجلس  عن  صدر  قانون  مثة 
من  وليس  االعضاء  مجموع  من  الكرثية 

االحياء خالفا لالجتهاد الذي قدمه الخبري 
الدستوري جورج فيدال سابقا. مع العلم 
االعتامد  عىل  بالعرف  استقر  املجلس  ان 
الذين  فقط  االحياء  هم  النواب  عىل 

يؤلفون املجلس قانونا.

املستوى  عىل  الدستوري  املجلس  يكن  امل   ■
املطلوب منه؟

ان  سارة  غري  مفاجأة  كانت  برصاحة   □
عىل  محسوب  انه  املجلس  رئيس  يتحدث 
ال  الكالم   هذا  تلك.  او  الشخصية  هذه 
عليه  كان  انه طرف.  وتبني  يقال  ان  يجب 
ان ال يتحدث بهذه الطريقة. انا مع اعادة 
النظر يف تركيبة املجلس، وان االستمرار يف 
ان  يظهر  املنوال  هذا  عىل  املؤسسة  هذه 
خشبة.  عىل  علقت  وقد  فيها  صدقية  ال 
يف  ستجري  النيابية  االنتخابات  ان  يبقى 
تحت  اصبح  البلد  ان  خصوصا  موعدها، 

الدولية. الرقابة 

مع ضم رؤساء 
جمهورية وحكومات 

وبرملانات سابقني 
الى عضوية املجلس 

الدستوري
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ان  هذه  حالتنا  يف  كالمك  من  يفهم   ■
النصاب من 59 نائبا؟

املجلس  يف  عضوا  ليس  املتويف  النائب   □
قانونا وال يجب ان يحتسب، وانا مع هذا 
صدر  الذي  القانون  ان  اعترب  التفسري. 
من  االكرثية  باعتبار  املجلس  عن  سابقا 
يحصل  وما  خاطىء.  االعضاء  مجموع 
باللغة  متت  الدستور  صياغة  ان  هو  معنا 
عدة.  اشخاص  من  ترجمته  ومتت  العربية 
مل يقم شخص واحد بهذه املهمة وبصياغة 
لغويا  متامسكة  تكون  حتى  املواد  كل 
عدة.  تعابري  اعتامد  جرى  وقد  ومضمونا، 
املجلس  يؤلفون  الذين  ان  يقول  من  مثة 
من  املجلس  اعضاء  مجموع  من  او  قانونا 
ان  الجمهورية.  رئيس  يقول  كام  املجلس 
احتساب مجموع االعضاء يعني ان االقلية 
االستقالة  عىل  النواب  من  جزء  اقدام  مع 
فيصبح عندها من الصعب تأمني النصاب. 
اكرث من رأي.  النقطة تحديدا مثة  يف هذه 
النظر  برصف  الدستوري  املجلس  قرار  ان 
عن التصويت السيايس من االعضاء يحتمل 

النقاش والخالف يف الرأي.

■ ماذا عن تصويت املغرتبني؟
□ بالنسبة اىل موضوع املغرتبني ال يحتمل 
عىل  النواب  يوزع  الدستور  الن  النقاش 
اللبنانية. تقول املادة 24  مختلف املناطق 
بالتساوي  النواب  مجلس  بأن  الدستور  يف 
بني  ونسبيا  واملسيحيني،  املسلمني  بني 
بني  ونسبيا  الطائفتني،  من  كل  طوائف 
املناطق االدارية اللبنانية، والقارات ليست 
الناحية  من  هو  اقوله  ما  لبنانية.  مناطق 
العملية  الناحية  من  اما  الدستورية، 
يف  هم  الذين  املغرتبني  لتمثيل  واملفيدة 
يف  اقامة  حالة  يف  وليسوا  اغرتاب  حالة 

املهجر.

■ انت تؤيد تصويتهم يف الدوائر الـ15؟
□ اكيد. ومثة جهات حزبية تقول ان نحو 
وهربوا  اخريا  البلد  تركوا  لبناين  الف   150
الدائرة  يف  ينتخبوا  ان  اجل  من  ليس  منه 

العكس  عىل  بل  البعض،  يريدها  التي   16
اكرث  دوائرهم.  يف  االنتخاب  يفضلون  هم 
دول العامل تعتمد ما يتم العمل به عندنا. 

املجلس  يف  سياسيا  تصويتا  الحظت   ■
الدستوري؟

ال  وهو  االمر،  هذا  ملست  نعم،  حكام   □
يكن  مل  لالسف.  ويا  االوىل،  للمرة  يحصل 
يف  موفقا  مشلب  القايض  املجلس  رئيس 

ترصيحاته، وقد وقع يف اكرث من سقطة. 

الالقرار  اىل  الدستوري  املجلس  وصول   ■
ماذا يعني؟

الالقرار.  اىل  املجلس  يصل  االوىل  للمرة   □
او  كليا  الطعن  قبول  املفروض  من  كان 

غري  من  الحالتني.  يف  يرفض  او  جزئيا 
نقاط  ثالث  يف  اكرثية  توافر  عدم  املعقول 

يف الطعن املقدم.

يعد  مل  املجلس  ان  يقول  من  مثة   ■
موجودا؟

تناول  الذي  القرار  منذ  سقط  املجلس   □
سقوطه  وكان  املر،  غربيال  قضية  فيه 
نظام  يف  النظر  اعادة  اىل  نحتاج  مدويا. 
بل  فحسب،  قانونه  يف  وليس  املجلس 
ضامنات  تأمني  لجهة  الدستور  يف  حتى 
العضاء املجلس وطريقة اختيارهم ومدتهم 
السياسيني  من  تحريرهم  اجل  من  واليتهم 
يف  باب  مثة  فرنسا  يف  القضاة.  غرار  عىل 
موادا  يتضمن  الفرنيس  الدستوري  املجلس 
الطعن.  واتخاذ  التعيني  طريقة  يف  عدة 
واقرت،  صدرت  يتيمة  مادة  عندنا  توجد 
يجوز  ال  النواب.  عن  غصبا  جاءت  وكأنها 
الدستوري  املجلس  واحدة  مادة  تنظم  ان 
وما صدر جاء بقانون وهذا ال يجوز. ال بد 
القوانني املنظمة لعمل  النظر يف  من اعادة 
من  الداخيل،  ونظامه  الدستوري  املجلس 

اجل تأمني استقاللية االعضاء وتحصينهم.

الدكتور زهري شكر.

التصويت سياسي 
في املجلس الدستوري
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جورج شاهني

الملف

وزير الشؤون االجتماعية: خطواتنا موقتة 
ونحتاج إلى خطة نمو اقتصادي شامل

يف  الفقر  دائرة  توسع  اىل  االخرى  االزمات  مجموعة  مع  لبنان  يعيشها  التي  والنقدية  االقتصادية  االزمة  دفعت 
االف  مئات  حارص  البؤس  حزام  فان  واممية،  ودولية  محلية  بني  وتعددت  الدقيقة  االحصاءات  غابت  وان  لبنان. 
العائالت وبدل حياة امليسورين وقلص الطبقة الوسطى، مام فرض عىل الحكومة السعي اىل مجموعة برامج للدعم 

االجتامعي عىل اكرث من مستوى 

الدكتور  االجتامعية  الشؤون  وزير  رشح 
هيكتور حجار لـ"االمن العام" التحضريات 
واهدافها،  الربامج  من  ملجموعة  الجارية 
حامية  من  اليه  تؤدي  ان  ميكن  وما 
اعادة  اهمية  عىل  وشدد  اجتامعية. 
النازحني  ملف  يف  الدويل  املجتمع  نظر 
مبكيال  املضيفة  املجتمعات  ومساعدة 

واحد. 

■ اعد مقرر االمم املتحدة الخاص املعني 
اوليفييه  االنسان  وحقوق  املدقع  بالفقر 
دي شوتر تقريرا قال فيه ان "لبنان دولة 
تخذل  وحكومته  االنهيار،  شفري  عىل 

شعبها"، اىل اي درجة يعترب كالمه دقيقا؟
السيد  ان  وواضحني،  صادقني  لنكن   □
عىل  ومعلوماته  موقفه  ينب  مل  شوتر  دي 
احصاءات دقيقة بل عىل ما سمعه وراه يف 
االرض.  عل  ومشاهداته  امليدانية  جوالته 
املسؤولني  عىل  جال  نفسه،  الوقت  ويف 
ولقاءاته مل تكن ايجابية. ال بل فان بعضا 
بعض  مع  وخصوصا  عاصفا  كان  منها 
الزمالء الوزراء. ورغم اشادته باللقاء الذي 
جمعني به فقد كان عاصفا ايضا. وبالتايل 
ان ترصيحاته مل تكن صائبة، واستنتاجاته 
عىل  الواقع  تعكس  وال  دقيقة  تكن  مل 
حقيقته، لكن ذلك ال يعني ان نسبة الفقر 
عدة،  ابعاد  لبنان  يف  للفقر  موجودة.  غري 
مل  لكن طاملا  التصدي،  القدرة عىل  ولدينا 
اىل  نصل  مل  ملجتمعاتنا  الالزم  املسح  نجر 
التي  النسب  بتحديد  تسمح  التي  االرقام 
تحدث عنها املسؤول االممي. لدينا بعض 
تعطي  رسمية  محلية  جهات  من  التقارير 

للمفاوضات  ونستعد  الواقع،  عن  مؤرشا 
الدويل  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  مع 

لتعزيز قدرتنا عىل املواجهة.

■ رد املسؤول االممي االسباب اىل تقاعس 
الحكومة يف مواجهة االزمة غري املسبوقة، 
اىل اي درجة ميكن ان تعترب نفسك معنيا 

بهذا الكالم؟  
اكرث  الحكومة  □ مل ميض عىل وجودي يف 
مسؤوال  نفيس  اعترب  وال  اشهر،  ثالثة  من 
االوىل  اللحظة  منذ  لكنني  حصل،  عام 
تعرفت اىل ما كان قامئا من قبل وانا مل ات 
الذي  املجتمع  هذا  من  انا  آخر.  عامل  من 
لذلك  املهمشة.  الفئات  بهذه  يهتم  كان 
اعتقد ان ما وصلت اليه االمور يقودين اىل 
القول ان االزمة كانت اكرب من قدرة احد 

عىل مواجهتها واكرب من الجميع.

اليوم  اىل  الحكومة  به  قامت  الذي  ما   ■
للتصدي لهذا الواقع، وهل من خطة عمل 
ميكن االشارة اليها بعناوينها الكربى والتي 
الواقع  هذا  مواجهة  اىل  تؤدي  ان  ميكن 

الصعب؟
يف  نجتمع  مل  الحكومة  ولدت  ان  منذ   □
جلسات،  اربع  من  اكرث  الوزراء  مجلس 
شاملة.  خططا  نضع  ان  لنا  يتسن  ومل 
لكن البيان الوزاري عرّب عن رؤية واضحة 
همنا  فيام  عملنا،  يف  اليها  االستناد  ميكن 
االسايس التوصل اىل توفري الحد االدىن من 
املستويات  جميع  عىل  االجتامعي  االمان 
والبيئية  والصحية  واالجتامعية  االنسانية 
وجوه  مختلف  اىل  وصوال  والرتبوية، 

من  الخروج  نستطيع  ال  لبنان.  يف  الحياة 
املعطيات.  هذه  كل  نضمن  مل  ما  الوضع 
نحن ندرك حجم املصاعب ومرد معظمها 
ما  ملواجهة  الكافية  القدرات  منلك  ال  اننا 
حصل بعد رفع الدعم عن املواد الغذائية 
اللبنانيني  وحاجات  واالدوية  واملحروقات 
الحكومة  وضعتها  التي  الخطط  االساسية. 
الطبقة  مساعدة  اىل  تهدف  السابقة 
الفقرية لضامن صمودها يف انتظار مرحلة 
النمو والتطور االقتصادي. بدأت الحكومة 
تلت  مرحلة  يف  الربامج  بعض  السابقة 
من  الخارجي،  الدولة  دين  سداد  وقف 
من  يخفف  الذي  البديل  تؤّمن  ان  دون 
بشكل  نعمل  نحن  السلبية.  انعكاساتها 
منفرد او عرب لجان وزارية يف غياب مجلس 
الوزراء، ومهام اتخذنا من قرارات ال تتخذ 
بتها  دون  من  والكاملة  الشاملة  مفاعيلها 

يف مجلس الوزراء املعطل.

وضوحا  اكرث  عملية  مقاربة  من  هل   ■
وارتباطاً بني ظاهرة الفقر ووجود النازحني 

السوريني؟
□ صحيح، هناك ترابط كبري بني االمرين. 
منذ انطالق عميل يف الوزارة لدي مقاربة 
االجتامعية،  امللفات  من  بالعديد  خاصة 
كونه  السوريني  النازحني  ملف  منها 
االمان  بربامج  املتصلة  امللفات  من  جزءا 
بطريقة  مقاربته  ميكن  وال  االجتامعي 
بالعودة  ربط  بعدما  خصوصا  منفصلة 
السوريني  جميع  بأن  اقر  ال  فانا  االمنة. 
ومن  نازحون،  هم  لبنان  يف  املوجودين 

اليوم االول صنفتهم اىل ثالث فئات:
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• الفئة االوىل هم النازحون االقتصاديون، 
فالعاملة السورية رائجة يف لبنان موسميا 
عرب  تنظيمها  علينا  مستدامة.  وبطريقة 
العمل  اجازيت  عىل  عامل  لكل  الحصول 
عىل  يحتسبوا  ان  يجوز  وال  واالقامة، 
االممية،  املنظامت  من  النازحني  لوائح 
يف  باالقامة  لهم  يسمح  ان  يجوز  وال 
املخيامت وعليهم ان يستأجروا منازلهم 
تفرضه  وما  القانونية  الرشوط  وفق 

البلديات. 
اشخاصا ومجموعات  الثانية تضم  الفئة   •
ولديها  بلدها  اىل  العودة  قدرتها  يف 
غري  او  الرشعية  املعابر  عرب  االمكانات 
الرشعية، وال يجب ان تقطن يف املخيامت. 
نحن ال نعرف عددهم، لكن كل من قصد 
الئحة  من  شطبه  يجب  منها  وعاد  سوريا 
النازحني، وعلينا تحديد طريقة اقامتهم يف 

لبنان ضمن رشوط محددة.
• الفئة الثالثة هي من النازحني الحقيقيني 
الذي يعانون من الرصاع القائم يف بالدهم 
ان  يجب  وال  العودة،  صعوبة  ولديهم 
كل  لهم  تقدم  املخيامت  يف  اال  يكونوا 
اشكال املساعدة. علينا احصاؤهم لتسهيل 
وال  واغاثيا،  امنيا  حاجاتهم  ادارة  عملية 

يجب ان يكونوا يف موقع املنافسة مع اليد 
اللبنانية. العاملة 

يجعلنا  امللف  هذا  اىل  النظر  فان  عليه، 
ومظاهره  الفقر  اسباب  اىل  حكام  نتطرق 
يف لبنان وفق املعايري العاملية. هذه املعايري 
يزيد  بأن  بلد  اي  يف  نازحني  وجود  تحظر 
قد  ملا  قاطنيه،  من   %30 عىل  عددهم 
بالبنى  تتصل  يسببه وجودهم من مشاكل 
التحتية واالثر البيئي وتلوث االنهار القريبة 
والطاقة  الجوفية  واملياه  مخيامتهم  من 

الكهربائية والخبز واملواد الدعومة.

جديدا  ليس  الفقر  مواجهة  برنامج   ■
اي  فاىل  العائالت،  االف  منه  واستفادت 

مدى توسعت قاعدة الفقراء؟ 

لبنان،  يف  الفقر  حاالت  مواجهة  عند   □
املجتمعات  يف  انتشاره  تجاهل  ميكن  ال 
علينا  حقوق  فلها  للنازحني،  املضيفة 
توفريها. فمن يتحمل اعباء النزوح له الحق 
واملجتمع  الدولة  تحتية سليمة وعىل  ببنى 
الدويل تأمينها.  وقد سعيت لذلك، خصوصا 
قبل  الفقرية  املناطق  من  كانت  وانها 
استضافتها للنازحني وهي تستحق مشاريع 
تأمني  برضورة  قلنا  لذلك  وتنموية.  امنائية 
املساعدة الطارئة اىل 251 بلدية تعاين من 
هذا النزوح ونسعى اىل رفعها لتطاول 400 
بلدية. نتعاون مع املفوضية العامة لشؤون 
من  ومجموعة  املتحدة  االمم  يف  النازحني 
املساعدة  هذه  تعميم  اجل  من  الوزارات 
الطاقة،  هي  متخصصة  مجاالت  سبعة  يف 
البيئة،  الصحة،  العامة،  االشغال  الرتبية، 
الغاية  لهذه  االجتامعية.  والشؤون  املالية 
نسعى اىل زيادة موازنات مراكز الخدمات 
لوزارة  التابعة  واالجتامعية  االمنائية 
الشؤون لتوسع خدماتها الرتبوية والصحية 
املفوضية  مع  اليوم  نسعى  كام  واالمنائية. 
لتصل  الشتوي  للدعم  املساعدات  رفع  اىل 
 165 من  مبساعدة  الفا   45 ورمبا   40 اىل 

دوالرا ملرة واحدة.

■ تعددت اسامء برامج الدعم االجتامعي، 
منها،  يستفيد  ومن  الربامج  فام هي هذه 
فقرا  االكرث  مكافحة  برنامج  اصبح  واين 

الذي انطلق قبل سنوات؟
منذ  قائم  فقرا  االكرث  العائالت  برنامج   □
اكرث من 10 سنوات ملساعدة  حواىل  36 
 75 ليشمل  رفعه  اىل  ونسعى  عائلة  الف 
و145   100 بني  ما  لها  يوفر  عائلة  الف 
من  مساعدات  من  امريكيا جمعت  دوالرا 
هيئات املجموعة االوروبية وكندا والدول 
الغاية سيبدأ حواىل  االسكندينافية. ولهذه 
عامل  بينهم  من  اجتامعي،  عامل   600
االمنائية  الخدمات  مراكز  ومستخدمو 
عائلة  الف   39 الختيار  املسح  باجراء 
تسجلت  الفا   130 اصل  من  الفا   40 او 
شهرية  بكلفة  الربنامج  من  لالستفادة 

ايضا  هناك  دوالر.  ماليني   10 تبلغ 

وزير الشؤون االجتامعية الدكتور هيكتور حجار.

املطلوب من
املجتمع الدولي مقاربة 

جديدة للنازحني
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التي  االجتامعية  الحامية  دعم  شبكة 
"امان"  اسم  يحمل  االول  برنامجني،  تضم 
صدر  امان  التمويلية".  "البطاقة  والثاين 
قرض  من  ويستفيد   219 القانون  مبوجب 
بفوائد  دوالر  مليون  بـ246  الدويل  البنك 
ان  املدى، ويفرتض  متدنية والجال طويلة 
االكرث  من  عائلة  الف   130 منه  تستفيد 
الربنامج  من  املستفيدين  باستثناء  فقرا 
العون  يقدم  كام  تنفيذه.  الجاري  االول 
الخدمات  مراكز  عرب  طفل  الف   87 اىل 
كل  سينال  حيث  للوزارة  التابعة  االمنائية 
طفل من كل عائلة ويف حد اقىص 6 اطفال 
دوالرا   120 اعاله   بسقف  اي  دوالرا،   20
مجتمعة  للعائلة  دوالرا   25 اليها  يضاف 
دوالرا   145 اىل  الشهرية  الدفعة  فرتتفع 
القانون يف الجلسة  شهريا لكل عائلة. اقر 
االخرية للمجلس النيايب، وسيشمل تسجيل 
يف  عاما   18 دون  ما  املحتاجني  الطالب 
بني  ترتاوح  مبساعدة  الرسمية  املدارس 
التسجيل يف  300 و500 دوالر سنويا. بدأ 
املايض  االول  كانون   1 منذ  الربنامج  هذا 
الثاين  كانون   31 حتى  العملية  وستستمر 
املقبل  اذار   1 يف  الدفع  سيبدأ  الجاري. 
كانون   1 اىل  يعود  رجعي  مفعول  مع 
قابلة  شهرا   12 ومدته  الجاري  الثاين 

التي  التمويلية  البطاقة  الحقا.  للتمديد 
العائالت  ستشمل   230 بالقانون  اقرت 
امان  برنامج  من  تستفد  مل  التي  امليسورة 
التي ستعتمد  النهائية  وقد حددنا املعايري 
واملنصة  التطبيق  الية  اقرت  اجلها.  من 
ترتاوح   "INPACT" هي  ستستخدم  التي 
كلفتها بني 500 و550 مليون دوالر. لكن 
نتابع  فيام  بعد،  يتوافر  مل  الالزم  املال 
املقرضة  والجهات  الهيئات  مع  االتصاالت 
واملانحة والبنك الدويل لتوفريه. املفاوضات 
عملية  وهذه  ايجابية،  اجواء  يف  تقدمت 

ستخضع ملراقبة ديوان املحاسبة.

يرفض  الدويل  البنك  ان  صحيح  هل   ■
متويل البطاقة التمويلية قبل االصالحات؟

□ قال البنك الدويل كلمته بوضوح. طلب 

ان نقوم باالصالحات املطلوبة والبت بآلية 
البطاقة.  متويل  قبل  املستدان  املال  رصف 
ليتم  امان  بربنامج  االقالع  انتظار  يف  كانوا 
البت بقرار التمويل بعد التجارب املنتظرة. 
الالفت ان البرش لن يتدخلوا يف الية اختيار 
وذلك  البطاقة،  هذه  من  املستفيدين 
والتفتيش  الوزارية  اللجنة  بني  بالتنسيق 

املركزي لتحقيق اعىل معايري الشفافية.

كافية  الربامج  هذه  اعتبار  ميكن  هل   ■
ملواجهة مستدامة ام انها ظرفية؟

□ بكل رصاحة، كل هذه االجراءات ليست 
حال نهائيا وال مستداما، بل خطوات ظرفية 
وموقتة وغري كافية. نحن نحتاج اىل خطة 
ليال  حكومي  وعمل  شامل  اقتصادي  منو 

ونهارا.

■ ما هو املطلوب من املجتمع الدويل اذا 
كان مرصا باننا مل نلتزم ما تعهدنا به؟

الطلب  ونجدد  طلبنا  كوزارة  نحن   □
يف  النظر  باعادة  الدويل  املجتمع  من 
النازحني  ملف  مع  التعاطي  طريقة 
اللبنانيني  قدرة  تراعي  بطريقة  السوريني 
للفئات  املساعدات  وتوفري  التحمل،  عىل 
مبكيال  املضيف  واملجتمع  املستحقة 
املؤسسات  مع  نسعى  املقابل،  يف  واحد. 
الدولية اىل تزخيم برامج العودة االمنة اىل 
يف  واملبارشة  املستقرة،  السورية  املناطق 
ونقل  لضامنها  التحتية هناك  البنى  ترميم 
الداخل  اىل  هنا  يتلقونها  التي  املساعدات 

السوري.   

■ ما هو املطلوب من حكومتكم؟
□ التحضري لكل الخطوات الطالق املفاوضات 
مع املجتمع الدويل عىل اساس خطة شاملة 
والرتبوي.  واالجتامعي  االقتصادي  للنهوض 
يف  الدولية  الجهات  غيبت  آب   4 فبعد 
لذا  الرسمية،  الدولة  مؤسسات  مساعداتها 
وفق  بها  الثقة  استعادة  اىل  السعي  علينا 
بني  املطلوب  التنسيق  تحيي  متوازنة  خطة 

الدولة واملجتمع الدويل.

معلومات دي شوتر 
لم تنب على احصاءات دقيقة 

بل على ما سمعه
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امىض املقرر الخاص لالمم املتحدة املعني بالفقر املدقع وحقوق االنسان اوليفييه دي شوتر اسبوعني يف لبنان، بني 1 و12 
ترشين الثاين الفائت استطلع خاللها احوال الفقر فيه، وكان تقرير مثري لالهتامم سيعقبه آخر يف حزيران 2022

مقّرر األمم املتحدة للفقر املدقع: اإلفقار
في لبنان معّمم على كل الفئات االجتماعية

دي  اوليفييه  قدم  لبنان  يف  الجولة  عقب 
من  "صدمته  عن  فيه  عرّب  تقريرا  شوتر 
واقع  عن  السياسية  املؤسسة  انفصال 
الذين يعيشون يف فقر عىل االرض"، داعيا 
يوم  يف  كان  بلد  يف  مستدامة  "حلول  اىل 

من االيام منارة تهتدي به املنطقة".
شوتر  دي  مبكتب  اتصلت  العام"  "االمن 
فيها  يستطلع  بجولة  يقوم  كان  الذي 
اشار  لكنه  النيبال،  يف  الفقر  احوال 
تقريره  يف  اليه  استند  عام  سؤال  عقب 
بأن  سابقا  قاله  ما  مكررا  امور  جملة  اىل 
الجولة كانت "بهدف االصغاء واملشاهدة 

واملراقبة كعيون واذان االرسة الدولية". 
الحكومة  رئيس  التقى دي شوتر  للتذكري، 
نجيب ميقايت و9 وزراء، ودخل معهم يف 

حوارات.
"استفدت يف هذه  ولفت ردا عىل سؤال: 
التعاون  من  عال  مستوى  من  الزيارة 
وزارة  وخصوصا  اللبنانية  الحكومة  مع 
شوتر  دي  وفند  والفاعلني".  الخارجية 
واصفا  حاليا،  لبنان  يواجهه  الذي  الوضع 
مسبوق  "غري  بأنه  العام"  لـ"االمن  اياه 
فندتها  قد  كنت  تتالقى  ازمات   4 بوجود 

يف اثناء وجودي يف لبنان". 
يشري دي شوتر اىل هذه االزمات: 

- االزمة االوىل، ناتجة من تدفق الالجئني 
يعيش  حيث   ،2011 العام  منذ  السوريني 
من  الف  و500  املليون  قرابة  لبنان  يف 
من  الف   800 بينهم  السوريني  النازحني 
املسجلني حتى العام 2015 من املفوضية 
املئة  يف   88 نسبة  بينهم  لالجئني،  العليا 
تعيش يف فقر مدقع عىل الرغم من الدعم 
شكل  عىل  املفوضية  لها  تقدمه  الذي 
 800 عن  عبارة  وهي  نقدية،  مساعدات 

الملف
مارلني خليفة

marlenekhalife@

الف لرية لبنانية لالرسة الواحدة، باالضافة 
اىل 300 الف لكل فرد من العائلة لـ80 يف 

املئة من االرس التي تعيش يف بؤس.
يقول دي شوتر: "يف العام 2021، مل تكن 
املانحون  يتمكن  ليك  مناسبة  الظروف 
تلقت  لقد  املناسبة.  االموال  اعطاء  من 
السنة  لهذه  دوالر  مليون   260 املفوضية 

فحسب".
تدهور  بسبب  هي  الثانية،  االزمة   -
العمالت  تدهور  نتيجة  اللبنانية  اللرية 
يف  عجز  اىل  باالضافة   2011 منذ  الصعبة 
ارتفاع  اىل  ذلك  وادى  التجاري،  امليزان 
املئة  يف   40 بنسبة  الغذائية  السلع  كلفة 
اللبناين  للشعب  عام  فقر  اىل  اوصل  مام 
اجورهم  يتلقون  الذين  الولئك  وخصوصا 
مل  لذلك  ونتيجة  فحسب،  اللبنانية  باللرية 
يتمكن عدد كبري من االوالد من الذهاب 
وزادت  مبكرا  العمل  وبدأوا  املدرسة  اىل 
بنسبة  قارصات  من  الزيجات  معدالت 

كبرية عام 2020. 
كورونا  بجائحة  تتمثل  الثالثة،  االزمة   -
وزادت  البالد،  عىل  بظاللها  القت  التي 
من  الترسب  معدالت  لذلك  نتيجة 
قادرين  ليسوا  االطفال  من  وكرث  املدارس 
عىل متابعة دروسهم عرب االنرتنت لغياب 
الوصول  عىل  قدرتهم  والنعدام  الكهرباء 

اىل االنرتنت. 
- االزمة الرابعة تتمثل يف الرتاكامت التي 
جعل  الذي  بريوت  مرفأ  انفجار  خلفها 
الترشد،  اللبنانيني يف حال من  العديد من 

وفقد 70 الف شخص وظائفهم.
"ان  اىل  دردشته  يف  شوتر  دي  ويشري 
مسبوقة،  غري  صعوبات  تواجه  الحكومة 
لكن خلف هذه االزمات، مثة ازمة الثقة. 

الناس ما عادوا يؤمنون بأن الدولة قادرة 
هذا  خوض  عىل  مساعدتهم  يف  راغبة  او 
يواجهه  والذي  له  سابق  ال  الذي  الوضع 
العائالت  اىل  تحدثت  عندما  السكان. 
وبعلبك  وطرابلس  حمود  برج  يف  الفقرية 
غالبا ما كانوا يعربون عن شعورهم بغياب 

الدولة". 
جوهريني  سؤالني  االممي  الخبري  ويطرح 
حامية  ميكن  كيف  اللبنانية:  االزمة  عن 
ميكن  وكيف  للخطر؟  املعرضني  اولئك 
الحكومة  بقدرات  الثقة  استعادة 

لالستجابة؟
بداية، الفئات االكرث حرمانا وهم بحسب 
دي شوتر "مكتومو القيد ممن مل يتمكنوا 
من ان يتسجلوا وليس لديهم وضع قانوين 
ابنائهم  البلد، وال ميكنهم تسجيل  يف هذا 
وهي  التعليم،  اىل  وصولهم  يضمنوا  ليك 
والتي  للخطر  املعرضة  االوىل  املجموعة 

تأثرت اكرث من غريها يف هذه الظروف".
الالجئني  من  الثانية  املجموعة  تتألف 
يتمتع  ما  "نادرا  والسوريني:  الفلسطينيني 
 %16( باقامة،  السوريون  الالجئون 
يحاول  َمن  ومنهم  االقامة(،  لديهم  فقط 
الحصول عىل عمل يف الزراعة والتنظيفات 
اىل  يلجأون  ما  وغالبا  البناء،  قطاع  ويف 
العمل غري الرسمي ويعتمدون عىل الدعم 
االنساين. منذ ان بدأت االزمة االقتصادية 
الوظائف،  عىل  التنافس  زاد  عامني  منذ 
العليا  املفوضية  ان  من  شكاوى  وهنالك 
بشكل  السوريني  الالجئني  تعامل  لالجئني 
اللبنانية  الحكومة  تفعل  مام  افضل 
مستويات  يف  ذلك  رأيت  وقد  للبنانيني، 
مختلفة. هنالك التمييز ايضا ضد الالجئني 
السوريني بسبب هجرة الكثري من االطباء 
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املقرر الخاص لالمم املتحدة املعني بالفقر املدقع وحقوق االنسان اوليفييه دي شوتر. 

88% من النازحني السوريني 
يعيشون في فقر مدقع

عدد كبير من التالمذة 
لم يتمكنوا من الذهاب 

الى مدارسهم

املهندسني،  من  وايضا  التمرييض  والجسم 
السوريني  الالجئني  حصول  مربرا  وبات 
الالجئني  ايضا  ذكرت  لقد  الوظائف.  عىل 
يف  هم  الفا   280 فحواىل  الفلسطينيني 
البالد مع ان االرقام يصعب تقديرها بدقة 
مستثنون  الالجئون  االطار. هؤالء  هذا  يف 
من  الرغم  عىل  الوظائف  من  الكثري  من 
البلد،  يواجهه  الذي  االدمغة  يف  النزيف 
وحتى عندما يعملون يف القطاع النظامي 
يساهمون يف صندوق الضامن االجتامعي 
املئة من رواتبهم.  بنسبة تصل اىل 23 يف 
من  الكثري  يتلقون  ال  املقابل  يف  لكن 
العالوات او تعويض نهاية الخدمة، هؤالء 
آتني  اجانب  كعامل  يعاملون  يزالون  ال 
من بلد مل يوقع لبنان معه اتفاق معاملة 

باملثل، وهذا يحصل منذ ثالثة اجيال". 
شوتر  دي  يذكرها  التي  الثالثة  املجموعة 
هي العامل املنزليون، يقول: "هنالك 200 
الف من العامل املنزليني الالجئني يف هذا 
البلد غالبا ما يرزحون تحت نظام الكفالة، 
واحد  عمل  بصاحب  يربطهم  ما  وهذا 
املعاملة  وسوء  االستغالل  اىل  يؤدي  مام 
دفع  وعدم  سفرهم،  جوازات  ومصادرة 
اجورهم فضال عن التحرش وسوء املعاملة 

الجسدية".
وجوده  اثناء  يف  عرّب  قد  شوتر  دي  وكان 
العمل  وزير  بلقائه  بريوت عن رسوره  يف 
مصطفى بريم، مشريا اىل انه "التزم االنتقال 
نحو العقد املوحد املنقح من اجل حامية 
تحت  االجانب  والعامل  املنزليني  العامل 

هذا العقد".
العامالت  النساء  اىل  شوتر  دي  ويتطرق 
كافية  اجور  عىل  يحصلن  ال   " املنازل،  يف 
ويساهمن بخمس ساعات من العمل غري 
عىل  يحصلن  وال  املنزل،  داخل  املأجور 

رواتب واجور كافية".

يف  املعاملة  سوء  النساء  "تواجه  يضيف: 
العنف  معدالت  زيادة  رأينا  فقد  املنزل. 
يجرؤن  ال  وهن  الفقر  ازدياد  مع  املنزيل 
القائم  الخوف  عىل ترك وظائفهن بسبب 
من االزمة االقتصادية عىل الرغم من انهن 
يف  فالدولة  والتحرش،  للتمييز  يتعرضن 
اىل  النساء  امكان وصول  زيادة  اىل  حاجة 

سوق العمل وتحسني االجور".
فهي  للخطر  املعرضة  االخرية  الفئة  اما 
االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، يشري 
خالل  منهم  عددا  "التقيت  شوتر:  دي 
االشخاص  هؤالء  من  املئة  يف   75 زياريت، 
ذوي االحتياجات الخاصة والقادرين عىل 
التمييز،  بسبب  عمال  يجدون  ال  العمل 
ما  يحميهم  ان  به  يفرتض  الذي  فالقانون 

زال غري مطبق بالكامل".
مؤمتر  يف  رشح  قد  شوتر  دي  وكان 
عوامل  لبنان  اىل  زيارته  ختام  يف  صحايف 
فقال  اللبنانية،  بالحكومة  الثقة  استعادة 
تحديدا  واملرصيف  السيايس  "النظام  ان 
مسؤول  وهو  هيبته  يستعيد  ان  يجب 
وفق  الشعب.  وافقار  اللرية  تدهور  عن 
الدراسات، ان 43 يف املئة من موجودات 
عليها  يستحوذ  كان  التجارية  املصارف 
السياسية،  النخبة  من  اشخاص  بضعة 
وكان هنالك الكثري من املصارف اململوكة 
بالتايل  قليلة.  لبنانية  ارس  من  اصولها 
لذا  املصارف،  حكم  تحت  لبنان  اصبح 
التضارب يف  نحن نحتاج اىل معالجة هذا 
املصالح بني قطاع االعامل والسياسية، واال 
سيصبح لبنان دولة ريعية اي تم االستحواذ 
عليها من قبل املصالح االقتصادية لتعزيز 
يف  التقيت  وتحكمهم.  السياسيني  سيطرة 
وهو  عطية  جورج  القايض  السياق  هذا 
يرتأس التفتيش املركزي، حيث يجب دعم 
محاربة  يف  لبنان  لدور  وفقا  املركز  هذا 

الفساد".
الحامية  اىل  اللبنانيني  نفاذ  اىل  بالنسبة 
ختام  يف  شوتر  دي  قال  االجتامعية، 
هنالك  لبنان،  يف  راعية  دولة  "ال  زيارته: 
برنامج مكافحة  النقد مثل  لتقديم  برامج 

الذي   ،2011 عام  اطلق  الذي  الفقر 
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اقرت  شهريا.  دوالرا   126 لالرس  يقدم 
ليطاول  الربنامج  هذا  توسيع  الحكومة 
اال  يغطي  لن  ذلك  لكن  ارسة،  الف   75
عرش السكان اللبنانيني عىل الرغم من ان 
االفقار معمم عىل كل الفئات االجتامعية. 
هذا  عىل  البناء  الحكومة  التزمت  كام 
الطارئة  الحامية  شبكة  لتطوير  الربنامج 
مع تغطية البنك الدويل لـ176 الف ارسة، 
بلغ  بتمويل  متوينية  بطاقة  واعتمدت 
مهمة،  الجهود  هذه  دوالر.  مليون   556
لكنها ال تغني عن انظمة حامية اجتامعية 
والسبب  الفقر  من  املجتمع  تحمي  صلبة 
حسنة  ليست  الربامج  هذه  ان  هو  االول 
االرس  من  بالكثري  اجتمعت  االستهداف. 
التي ال تستفيد من برنامج مكافحة الفقر 
الذي بدأ عام 2011، النها مل تعرف كيف 
تعترب  او النها ال  الربنامج  تتسجل يف هذا 
مؤهلة لالستفادة منه. كام ان هذه االرس 
بالوسائط  مرتبطة  االستفادة  بأن  تعتقد 

السياسية".
لتسجيل  "امباكت"  منصة  اىل  بالنسبة 
"هذا  شوتر:  دي  يقول  االشخاص  اولئك 
جيد، لكن اخىش انه اذا كان سيتم تسجيل 
تستثنى  فسوف  االنرتنت  عرب  االرس  هذه 

اىل  للوصول  لديها  امكانات  ال  التي  االرس 
الكهرباء او االنرتنت".

ال  لبنان  ان  هي  االهم  "املشكلة  يضيف: 
حول  برامجه  يف  االعتامد  يف  البقاء  ميكنه 
الجهات  اموال  عىل  االجتامعية  الحامية 
مع  التفاوض  اطار  يف  متفائل  انا  املانحة. 
صندوق النقد الدويل بأن تؤدي املفاوضات 
كانت  مهام  لكن  ايجابية.  نتائج  اىل 
املساعدات االنسانية لالرسة الدولية ومهام 
النقد  صندوق  يقدمه  الذي  الدعم  كان 
من  بديال  يكون  لن  لبنان،  لدعم  الدويل 
اسرتاتيجيا  لتطبيق  املحلية  املوارد  متويل 
وطنية للحامية االجتامعية. لبنان من اكرث 

الدول التي تعاين من عدم التوازن". 

ويف اطار زيارته كشف دي شوتر: "تناقشنا 
الحد  مسألة  عىل  اللبنانية  الحكومة  مع 
اليوم  اليوم يبلغ  االدىن لالجور الذي يبلغ 
زهيد  مبلغ  وهذا  لبنانية،  لرية  الف   675
جدا وال يواكب غالء املعيشة الذي حصل 
عام  االخرية  للمرة  عدل  وقد  لبنان،  يف 
2017. سعدت وانا اسمع من وزير العمل 
السيد مصطفى بريم ان لجنة املؤرش سوف 

ترفع هذا الحد االدىن لالجور اخريا".
التقى دي شوتر وزير الطاقة وليد  كذلك 
التحديات  االطار  هذا  يف  "بحثنا  فياض: 
الكهرباء.  اللبناين  الشعب  بتزويد  املتمثلة 
اليوم،  فعالة  غري  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
فهي  القصوى  بطاقتها  عملت  لو  حتى 
لن تغطي سوى 60 يف املئة من الحاجات 
الوطنية، لذا ال بد من االصالحات. تحدثنا 
ما  يف  فياض:  الوزير  مع  مبسألتني  ايضا 
بد  ال  التي  االجتامعية  بالتعرفة  يتعلق 
مع  ترتافق  والتي  لبنان  يف  ادخالها  من 
ملؤسسة  التعرفات  وزيادة  الخصخصة 
كذلك  اضافية.  اليرادات  لبنان  كهرباء 
كان  التي  للكهرباء  الناظمة  الهيئة  عن 
وقد  عاما.   20 منذ  تقام  ان  املفرتض  من 
السلطة  هذه  اعتامد  فياض  الوزير  التزم 
ملراقبة  اساسية  حاجة  وهي  واقرارها، 
للرشكات  الكهربائية  للخدمات  التلزميات 

الخاصة".
االساسية  التوصيات  شوتر  دي  وختم 
ان  قائال  اللبنانية،  للحكومة  قدمها  التي 
"مير   :2022 حزيران  يف  االخري  التقرير 
ويواجه  جدا  عسري  امتحان  يف  لبنان 
واالفقار  مسبوقة  غري  تحديات  الشعب 
منترش. رأيت امورا يف لبنان مل اظن يوما 
الدخل.  متوسطة  دولة  يف  ساراها  انني 
يف  املوضوع  االمل  من  الكثري  هنالك 
واعتقد  حاليا،  ميقايت  الرئيس  حكومة 
اللبنانيني  امال  نخّيب  ان  يجب  ال  انه 
الفرصة  حكومة  هي  الحكومة  هذه  الن 
لغاية  فاشلة  ليست  لبنان  االخرية، ودولة 
ال  الدرب.  هذه  عىل  تسري  لكنها  االن 
اعتقد ان الحكومة متكنت حتى االن من 

طأمنة الشعب".

ال دولة راعية في لبنان بل 
برامج ملكافحة الفقر

ال يمكن للبنان االتكال دوما 
على اموال املانحني
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ان  الخطر، محذرة من  ناقوس  االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا "االسكوا"  املتحدة  االمم  الفائت دقت لجنة  ايلول  يف 
الفقر يطاول اكرث من ثالثة ارباع السكان يف لبنان

اإلسكوا: 1% من ثروات اللبنانيني األغنياء
قادرة على إنقاذ 82% من السكان الفقراء

الملف
مارلني خليفة

 2019 العام  منذ  لبنان  يف  الفقر  تفاقم 
االقتصادي وتدهور  النشاط  تراجع  بسبب 
االستقرار السيايس، وبات يطاول يف غضون 
عام واحد  74 يف املئة تقريبا من مجموع 
السكان، بحسب دراسة اجرتها لجنة االمم 
لغريب  واالجتامعية  االقتصادية  املتحدة 

اسيا "االسكوا" يف ايلول الفائت.
الدخل  من  اوسع  ابعاد  اخذ  تم  ما  اذا 
والخدمات  والتعليم  كالصحة  االعتبار  يف 
العامة، تصل نسبة الذين يعيشون يف فقر 
متعدد البعد اىل 82 يف املئة من السكان. 

عنوان  تحمل  التي  الدراسة  هذه  وتأيت 
واقع  لبنان:  يف  البعد  املتعدد  "الفقر 
اصدار  من  عام  بعد  مبهمة"  وافاق  اليم 
معدالت  ارتفاع  حول  تقديراتها  "االسكوا" 
الفقر يف لبنان يف العام 2020، حيث كانت 
اشارت اىل ان الفقر طاول 55 يف املئة من 
املئة  يف   28 كان  ان  بعد  تقريبا،  السكان 

منهم يعانون منه يف عام 2019. 
ان  "االسكوا"  تقدر  الحديثة،  دراستها  يف 
الفقر  من  يعانون  الذين  السكان  نسبة 
بني  تقريبا  تضاعفت  قد  البعد  املتعدد 
عامي 2019 و2021 من 42 يف املئة اىل 82 
الذين يعانون  املئة، وبلغ عدد السكان  يف 
ماليني   4 قرابة  البعد  املتعدد  الفقر  من 
ارسة  الف  و200  مليون  ميثلون  نسمة، 

بينهم 77 يف املئة من اللبنانيني.
مفهوم  اتسع  التنمية  مقاربات  تطور  مع 
اوجه  جميع  االعتبار  يف  لياخذ  الفقر 
من  مختلفة  وانواعا  املعيشية  الظروف 
ويسمى  الدخل.  عىل  تقترص  ال  الحرمان 
البعد"،  املتعدد  "الفقر  الجديد  املفهوم 
ابعاد  ستة  يف  الحرمان  بقياس  ويقاس 
والخدمات  والصحة  التعليم  اساسية، هي: 

واملمتلكات  واالصول  واملسكن  العامة 
والعمل والدخل.

البعد.  املتعدد  الفقر  "االسكوا"  تتبنى 
االقتصادية  للشؤون  االول  املسؤول  يرشح 
فيديو  يف  ابواسامعيل  خالد  االسكوا  يف 
عىل  املفهوم  هذا  طبقنا  "اذا  بأنه  خاص، 
سواء  ارسة  ومئتي  مليون  من ضمن  لبنان 
منها  مليون  مثة  لبنانية،  غري  او  لبنانية 
تعترب يف حالة فقر. ان الوضع الحايل مغاير 
اعتمدنا  فاذا  عامني،  منذ  عليه  كان  عام 
املنهجية ذاتها كان الفقر يطاول حواىل 40 

يف املئة فقط من السكان". 
"املطلوب  ان  اىل  ابواسامعيل  ويشري 
تتم  تضامني،  وطني  صندوق  انشاء  هو 
الرشكاء،  من  العديد  من  فيه  املساهمة 
دوليني،  حتى  او  محليني  اكانوا  سواء 

كافة وخصوصا صناع  الرشكاء  ويجب عىل 
القرار ان يركزوا عىل اكرث الفئات اللبنانية 

التي تتعرض للحرمان".
امام هذا الواقع، جددت االمينة التنفيذية 
انشاء  اىل  الدعوة  دشتي  روال  لـ"االسكوا" 
االجتامعي  للتضامن  وطني  صندوق 
االنسانية.  االزمة  وطأة  من  للتخفيف 
االسكوا  كانت   ،2020 عام  يف  انه  وذكرت 
لبنانيني  عرشة  الغنى  ميكن  انه  قدرت  قد 
الذين كانوا ميلكون ثروة قاربت 91 مليار 
عىل  القضاء  كلفة  تسديد  انذاك،  دوالر 
سنوية  مساهامت  تقديم  من خالل  الفقر 

ال تتعدى نسبة 1 يف املئة من ثرواتهم.
املتداخلة  الصدمات  ان  الدراسة  وتذكر 
مطلع  منذ  ثابتا  كان  الذي  الرصف،  لسعر 
فانخفضت  هائلة  ضغوطا  ولدت  القرن، 

الفقراء املتعلمون قاربوا باعدادهم ذوي ادىن درجات التعلم.

@marlenekhalife
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التضخم  معدالت  وارتفعت  العملة  قيمة 
حزيران  اىل   2019 حزيران  من  الفرتة  يف 
فتدىن  املئة  يف   281 بنسبة  العام  هذا  من 
وغري  اللبنانيني  للسكان  املعييش  املستوى 

الحرمان. اللبنانيني وانترش 
حالة  اي  البعد،  املتعدد  املدقع  الفقر  اما 
الحرمان يف بعدين او اكرث من ابعاد الفقر 
السكان  من  املئة  يف   34 يشمل  فبات 
املناطق  بعض  الدراسة، ويف  بحسب  اليوم 
ان  اىل  ونظرا  نصفهم.  من  اكرث  اللبنانية 
جميع رشائح املجتمع تعاين عىل حد سواء 
غري  واالجتامعية  االقتصادية  االزمة  من 
نسبة  اصبحت  فقد  البلد،  يف  املسبوقة 
التحصيل  درجات  اعىل  ذوي  من  الفقراء 
العلمي تقارب نسبة الفقراء من ذوي ادىن 

الدرجات. 
االرس  نسبة  ان  ايضا  الدراسة  وتجد 
ارتفعت اىل  الرعاية الصحية  املحرومة من 
غري  االرس  نسبة  ارتفعت  كام  املئة،  يف   33
اكرث  اىل  الدواء  عىل  الحصول  عىل  القادرة 

من النصف.
كان للتقصري يف اعتامد التدابري والسياسات 
يف  البعد  املتعدد  الفقر  من  للحد  الالزمة 
الطبقة  عىل  جسيمة  تداعيات  لبنان 
ويتطلب  املاضيني.  العامني  يف  املتوسطة 

الحد من هذه التداعيات تعاونا بني جميع 
من   ودعام  اللبناين،  املجتمع  مكونات 
مناسبة.  سياسية  وبيئة  الدويل  املجتمع 
"االسكوا"  تويص  الغاية،  لهذه  وتحقيقا 
مستوى  عىل  التالية  االستجابات  بتنفيذ 
القصري  املديني  عىل  وذلك  السياسات، 

واملتوسط:
املجتمعي  للتضامن  وطني  صندوق  انشاء   *
يف اطار استجابة فورية للتخفيف من معاناة 
الشعب اللبناين واالزمة االنسانية والفقر عىل 
الصندوق  هذا  متويل  وميكن  القصري،  املدى 
من جهات محلية وخارجية. ففي عام 2020 
الرثوات يف  انه ميكن لذوي  قدرت "االسكوا" 
من  املئة  يف  الـ10  تتجاوز  ونسبتهم   لبنان 
عىل  القضاء  كلفة  تسديد  السكان،  مجموع 
سنوية  مساهامت  تقديم  خالل  من  الفقر 

تتعدى نسبة 2 يف املئة من ثرواتهم. 

االجتامعية  للحامية  فعالة  خطط  وضع   *
السيام  الفقراء  لحاجات  تلبية  اكرث  تكون 
فئة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع. 
كام ينبغي وضع الية شفافة لتحديد هذه 
الفئة ودعمها، اما نقدا او من خالل بطاقة 
بشكل  املوارد  توزيع  ضامن  مع  متوينية، 
االعتبارات  او  باملحسوبيات  يتأثر  ال  عادل 

والطائفية. السياسية 
* تعزيز نظم الحامية االجتامعية وتوسيع 
نطاقها لتشمل العاطلني عن العمل والذين 
تداعيات  نتيجة   اخريا  وظائفهم  فقدوا 
االزمة االقتصادية. ونظرا اىل القدرة املالية 
الربامج  تنفيذ  يتطلب  للبنان،  املحدودة 
خلق  اىل  الرامية  والخطط  االجتامعية 

الوظائف، متويال دوليا واقليميا.
ينبغي  الدراسة،  وبحسب  االطار  هذا  يف 
ايالء اهمية خاصة لكبار السن، السيام وان 
الغالب  االجتامعي هي يف  الضامن  ميزات 
السن  لكبار  املتاح  للدخل  الرئييس  املصدر 
واضعي  وعىل  املنخفض.  الدخل  ذوي  من 
املسنني  العاملني  لدعم  العمل  السياسات 
الذين  واالشخاص  املنخفضة  االجور  ذوي 

هم عىل عتبة الشيخوخة.
لتمكني  الصنع  املحلية  االدوية  دعم   *
تزويد  ويجب  شـرائها،  من  الفقراء 
الفقر  مـن  يعانون  الذيـن  االشخاص 
ممولة  تكون  صحية  رعاية  بطاقة  املدقع 
الدواء  كلفة  وتغطي  العـام  القطاع  من 
للمواطنني  وميكن  الطبية،  والخدمـات 
الخدمات  هذه  من  االسـتفادة  االخرين 
لضامن  االشرتاكات  اسـاس  عىل  وذلك 

استدامتها.
الكهرباء  انتاج  لزيادة  خطة  وضع   *
النقل  شبكات  تحديث  عىل  العمل  مع 
عىل  التعريفات  هيكلة  واعادة  والتوزيع 
لالنتاج،  الفعلية  الكلفة  يعكس  نحو 
جميع  اىل  الكهرباء  وصول  يضمن  مبا 
اللبنانيني. فضال عن دعم الطاقة املتجددة 
وطاقة  الشمسية  الطاقة  يشمل  مبا 
املائية،  والطاقة  الحيوية  والطاقة  الرياح 
املستدامة  الطاقة  مزارع  يف  واالستثامر 

والعامة. الصناعية  لالستخدامات  تضاعفت نسبة السكان الفقراء من 42% اىل 82% يف عامني.

يبلغ عدد اللبنانيني الفقراء 
4 ماليني نسمة
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عصام شلهوب

الملف

ال توصيف ملدى قساوة الفقر في لبنان
عّجاقة: حالة أصبحت تدّرس في الجامعات

تتكاثر التعابري التوصيفية للفقر يف لبنان لقياس مدى قساوته، لكنها ال ميكن ان تعّب فعليا عن هذه القساوة التي نخرت 
الفقر  التي اضمحلت يف شكل كاريث. فمع طلوع كل فجر، يتعمق  املتوسطة  الطبقة  الفقر  هياكل االرس. فقد رضب هذا 

ويسابق اي توصيف، وقد يكون مجديا اكرث ادخال كلمتي العوز والحرمان اىل قاموس هذه التعابري 

بلغت نسبة الفقر هذه السنة 72 يف املئة، 
وطبعا فان الفقر املدقع ازداد، ليصل اىل 
الفقر  ديناميكية  تطور  ان  املئة.  يف   40
الجامعات، كام  اصبحت حالة تدرس يف 
قال الدكتور جاسم عجاقة يف حديث اىل 
"االمن العام". ورأى ان اي امل يف اعادة 
الزاميا عرب  املتوسطة مير  الطبقة  تكوين 
وخلق  االقتصادية  املاكينة  احياء  اعادة 

فرص عمل للمواطنني. 

اللبناين فقريا؟ وهل كان  ■ كيف اصبح 
اتبعتها  التي  االقتصادية  للسياسات 
الحكومات املتعاقبة دور يف الوصول اىل 

اللبنانيني؟ افقار 
□ السياسات الحكومية تهدف اىل تأمني 
برشعة  عمال  للمواطن،  كرمية  حياة 
التي  افالطون  وبنظرية  االنسان  حقوق 
تنص عىل ان النخبة السياسية هي التي 
فان  وبالتايل،  الشعب.  عامة  شأن  تدير 
تربير وجود اي سلطة يف العامل مير قبل 
ميكن  التي  املواطن  مبصلحة  يشء  كل 
نص  التي  الـ17  باملؤرشات  اختصارها 
لالمناء،  املتحدة  االمم  برنامج  عليها 
محاربة  مؤرشا  رأسها  عىل  يأيت  والذي 
اللبناين  الجوع.  عىل  والقضاء  الفقر 
السياسات  لغياب  كنتاج  فقريا  اصبح 
بالشأنني  تعنى  التي  الحكومية 
فالسياسة  واالجتامعي.  االقتصادي 
لبنان،  تتم مامرستها يف  التي  الحكومية 
تقترص عىل الشق السيايس وعىل بعض 
ما  غالبا  التي  االقتصادية  املشاريع 
غاب  وبالتايل  انتخابيا.  هدفها  يكون 
واملشاريع  الدولة  عن  التخطيط  شق 

اىل  تهدف  التي  للحكومات،  العابرة 
للمواطن.  االجتامعي  الوضع  تحسني 
الفرد يصبح االنسان فقريا  عىل مستوى 
عند فقدانه عمله مع غياب اي مدخول 
الشعب  مستوى  عىل  لكن  ريعي، 
ماكينة  غياب  عند  فقريا  االنسان  يصبح 
اطعامه،  عىل  قادرة  قوية  اقتصادية 
مل  لبنان.  يف  تحديدا  حصل  ما  وهذا 
املتعاقبة  الحكومية  السياسات  تستطع 
قادرة  مستدامة  اقتصادية  ماكينة  خلق 
تنص  للمواطن.  كرمية  حياة  تأمني  عىل 
ثبات  ان  عىل  االقتصادية  النظرية 
الحفاظ  يف  اسايس  عنرص  هو  االسعار 
الثبات  للمواطن. هذا  عىل حياة كرمية 
شهده لبنان من اواخر تسعينات القرن 
اعتامد  مع   ،2019 العام  وحتى  املايض 
هذا  كان  واذا  النقدي،  الثبات  سياسة 
قوي،  القتصاد  طبيعي  نتاج  هو  الثبات 
الثبات  كان  لبنان  حالة  ويف  انه  اال 
التي  النقدية،  السياسة  النقدي آتيا من 
الصعبة.  العملة  جذب  عامدها  كان 
حائط  اىل  وصلت  السياسة  هذه 
التي  املتتالية  القرارات  مع  مسدود 
وقف  من  السابقة  الحكومة  اعتمدتها 
اسايس  )مصدر  االوربوند  سندات  دفع 
للحكومة  الصعبة  للعملة  اسرتاتيجي 
اللبنانية(، وهو ما عزل لبنان عمليا عن 
النظام املايل العاملي، وحرم املودعني من 
اقرتضت  الدولة  ان  مببدأ  عمال  اموالهم 
يف شكل اسايس من اموال املودعني عرب 
االزمة  ذلك  اىل  اضف  املرصيف.  القطاع 
  2019 العام  منذ  املستجدة  السياسية 
عزل  يف  كبري  شكل  يف  ساعدت  والتي 

الصعبة  العملة  تدفقات  ومنع  لبنان 
اليه ومنع الحلول االقتصادية.

لبنان،  الوسطى يف  الطبقة  زالت  ■ هل 
وهل مثة امل يف اعادة تكوينها وما هي 

الحقيقية؟ الفقر  نسبة 
□ االزمة التي عصفت بلبنان منذ العام 
مع  ترافقت  هذا،  يومنا  وحتى   2019
اللرية  عىل  مضاربة  بخلق  سمح  فساد 
التي  وهي  الصميم،  يف  وهزها  اللبنانية 
كانت محصنة باكرث من 40 مليار دوالر 
امرييك احتياطات من العمالت االجنبية. 
واضحة  مخالفة  تشكل  املضاربة  هذه 
التي  العقوبات  قانون  من   319 للامدة 
العملة  عىل  واملضاربة  التشهري  تجرم 
الوطنية، لكن مل تتم مكافحتها كام كان 
مفروضا. التطبيقات التي اصبحت تقيم 
االمرييك،  الدوالر  مقابل  اللبنانية  اللرية 
عيش  بلقمة  بالتالعب  للتجار  سمحت 
قدرته  عىل  وقضت  اللبناين  املواطن 
عن  ماليا  لبنان  عزل  ظل  يف  الرشائية 
العامل. واخذت بعض العصابات بعمليات 
احتكار وتهريب، حرمت الشعب اللبناين 
من السلع والبضائع التي يحتاج اليها يف 
حياته اليومية. اذا كانت االجهزة االمنية 
بعمليات  قامت  قد  العسكرية  والقوى 
املخالفة  املامرسات  لهذه  مكافحة 
للقانون، اال ان القرار السيايس كان غائبا 
وهو ما حد من قدرة هذه االجهزة عىل 
شعبها.  تجاه  الوطني  بواجبها  القيام 
تسديد  عن  الدولة  تخلف  ادى  ايضا 
االخرية  هذه  عجز  اىل  للمصارف  ديونها 
عن اعطاء املودعني اموالهم يف املصارف، 
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الخبري األقتصادي الدكتور جاسم عجاقة.

قدرة  كبري  شكل  يف  رضب  ما  وهو 
املواطنني لدرجة تطورت معها ديناميكية 
)اصبحت  مسبوق  غري  شكل  يف  الفقر 
حالة تدرس يف الجامعات(، حيث زادت 
نسبة الفقر من 30% يف العام 2019 اىل 
اكرث من 50% يف العام 2020 ، واكرث من 
املدقع  الفقر  اما   .2021 العام  يف   %72
من  يقل  مدخول  له  من  يطاول  الذي 
1.9 دوالر امرييك يوميا، فقد كان %8.3 
العام  23.5% يف  ليصبح   2019 العام  يف 
2020 و40% يف العام 2021! اما الطبقة 
املتوسطة فقد شهدت تراجعا كارثيا من 
العام 2019 اىل %40  اكرث من 60% يف 
 .2021 العام  يف  و%20   2020 العام  يف 
هذه الطبقة - اي املتوسطة - هي عامد 
ناحية  من  العامة،  واملالية  االقتصاد 
فان  وبالتايل  وتدفع رضائب،  تعمل  انها 
القضاء عليها يقيض يف الوقت ذاته عىل 
مدخول الدولة من الرضائب. ان اي امل 
يف اعادة تكوين هذه الطبقة مير الزاميا 
االقتصادية  املاكينة  احياء  اعادة  عرب 
ما  وهو  للمواطنني،  عمل  فرص  وخلق 
كافية  مقبولة  مداخيل  بعودة  سيسمح 

القطاع  تعرض  عمليا  اللبناين.  امام 
املرصيف لدين الدولة )اي حجم االقراض 
معروف  كان  كبرية،  بنسبة  للدولة( 
النتائج منذ فرتة طويلة خصوصا مع اداء 
الحكومات املتعاقبة التي استهلكت كام 
واالسترياد  للكهرباء  الدوالرات  من  كبريا 
املناقصات  طاول  الذي  والفساد  عامة، 
سيولة  مشكلة  هناك  بالتايل  العمومية. 
ومع  املعامل،  واضحة  الصعبة  العملة  يف 
اللرية  ورضب  السوداء  السوق  تفيش 
املواطن  اصبح  السوق  اللبنانية يف هذه 
البطاقة  ينتظر  معدم  شبه  اللبناين 
تم  حال  )يف  له  ستؤمن  التي  التمويلية 
وهو  شهريا  دوالرا   25 متويلها(  تامني 
يوم  يف  املبلغ  هذا  يرصف  كان  الذي 

واحد!

او  مدخرات  امتالكه  اساس  عىل   ■
ان  تعتقد  اال  منزله،  يف  احتياط  اموال 
حصول املودعني عىل اموالهم قد يغري يف 

املعييش؟ واقعهم 
املودع  حصول  ان  القول  البديهي  من   □
السؤال  اموال سيغري من واقعه، لكن  عىل 
الجوهري اىل متى ستغري هذه االموال من 
النظام  مع  انه  االساسية  املشكلة  واقعه؟ 
االحتكاري القائم، لبنان قادر عىل استنزاف 
سنويا  الدوالرات  من  املليارات  عرشات 
وجود  اصالحية،  عملية  دون  من  وبالتايل 
املال بيد املواطن هو تأخري لعملية تجويعه 
ترسيبها  يتم  التي  املعلومات  غري.  ال  فقط 
من خطة حكومة الرئيس ميقايت تنص عىل 
ان املودعني الذي ميتلكون ودائع بقيمة 70 
الف دوالر سيحصلون عىل كامل ودائعهم 
الفئة  هذه  ان  اىل  نظرا   158 التعميم  عرب 
اما  واملتوسطة.  الفقرية  الطبقة  من  هي 
الودائع التي تتخطى 70 الف دوالر، فانها 
اسهم  متلك  موضوع  االرجح  عىل  ستكون 
اصول  بعض  تدير  او يف رشكة  املصارف  يف 
من  الودائع  هذه  سد  يتم  ان  عىل  الدولة 
اىل  تصل  قد  فرتة  عىل  الرشكة  هذه  ارباح 
اكرث من عرش سنوات بحسب نسبة التملك 

التي يقال انها طوعية. يف الواقع اي قرار 

الطبقة املتوسطة 
تراجعت الى %20 

عام 2021

من  املواطنني  لخروج   االدىن  حدها  يف 
اصالحية  عملية  يستوجب  وما  الفقر، 

شاملة. 

معدما  اصبح  اللبناين  ان  تعتقد  هل   ■
يف  مدخرات  امتالكه  من  الرغم  عىل 

املصارف؟
□ ويالالسف، الوضع املزري الذي وصل 
من  حال  يف  املواطن  جعل  لبنان  اليه 
اال  امامه  يوجد  وال  الكيل،  شبه  العجز 
املصري  هذا  من  للخروج  الهجرة  باب 
وما  السيايس،  االداء  فرضه  الذي  املحتم 
اال  السفر،  جوازات  طلبات  عدد  ارتفاع 
االخرى  الخيارات  غياب  عىل  دليل  اكرب 
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هو حرصي يف يد الحكومة عمال بالدستور 
اللبناين، وبالتايل يجب عىل حكومة الرئيس 
ميقايت االلتئام فورا واخذ القرارات الالزمة 
للعملية االصالحية وتنفيذها، وهذا يف ظل 

اطار برنامج صندوقي.

■ ما هي نسبة اللبنانيني الذين يتكلون 
عىل تحويالت مالية من الخارج؟ 

نسبة  او  عدد  حول  رسمية  ارقام  ال   □
اللبنانيني الذي يعتمدون عىل التحاويل، 
دون  من  تتخطى  النسبة  هذه  ان  اال 
ادىن شك 40% من الشعب، وبالتايل فان 
الخليجية  الدول  مع  السيايس  التشنج 
حكام  سيؤدي  الدويل  املجتمع  مع  او 
اجراءات  اتخاذ  تم  ما  اذا  مأساة،  اىل 

انتقامية عىل هذا املستوى.

االزمة  اساس  هو  اللرية  انهيار   ■
فام  الرشائية.  القدرة  وتدهور  املعيشية 
استعادة  عىل  لبنان  مرصف  قدرة  هي 

دوره يف سياسة تحديد سعر الرصف؟
"انهيار  عبارة  استخدام  عىل  اوافق  ال   □
نفسها.  النتيجة هي  ان  ولو  اللرية" حتى 
اقتصاده  اي  لبنان  ثروة  تعكس  اللرية 
االقتصاد  هيكلية  الطبيعية.  وثرواته 

 %85 اكرث من  استرياد  شبه معدومة مع 
الطبيعية  والرثوات  لبنان،  استهالك  من 
اذا من  )مياه ونفط وغاز( غري مستغلة. 
الطبيعي ان يكون هناك طلب كبري عىل 
اللبنانية.  اللرية  الصعبة يف مقابل  العملة 
مالية  بتدفقات  متيزت  السابقة  املرحلة 
يتم استغالل  الصعبة، ومل  بالعملة  هائلة 
االقتصاد  يف  لالستثامر  التدفقات  هذه 
 %70 اىل   50 لسد  اقله  منتجا  وجعله 
اول  مع  بالتايل،  املحيل.  االستهالك  من 
التدفقات  تم وقف هذه  اشتباك سيايس 
وهو ما حرم لبنان من قدرته عىل اكفاء 
الفساد  تفيش  الوضع  وفاقم  نفسه؛ 
االقتصادية  النظرية  السوداء.  والسوق 
عىل  وتنص  الصعيد،  هذا  عىل  واضحة 
الثبات  الثبات االجتامعي يعتمد عىل  ان 

ماكينة  بدوره عىل  يعتمد  الذي  النقدي، 
ميكن  ال  انه  االهم  ناشطة.  اقتصادية 
قطاع  اقتصادي من دون  اىل منو  العودة 
املرصيف  القطاع  ان  مببدأ  عمال  مرصيف، 
اذا ومام تقدم، اي  هو املمول لالقتصاد. 
عودة لنمو اقتصادي يجب ان متر حكام 
سيفرضه  ما  وهو  املرصيف  القطاع  بعودة 
توقيع  تم  ما  اذا  الدويل  النقد  صندوق 

برنامج معه.

■ من اين يبدأ مسار العودة اىل االستقرار 
وما  واالجتامعي؟  واالقتصادي  النقدي 

هو الوقت الذي سيستغرقه؟
ابعاده  بكل  االستقرار  اىل  العودة   □
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
الزاميا  مير  والبيئية،  واملالية  والنقدية 
بسيادة القانون. مشكلة لبنان ان قوانينه 
غري مطبقة، فالفاسد ال يحاكم ألن البعض 
االهيل،  بالسلم  مس  هو  ذلك  ان  يعترب 
تطبيق  عدم  يف  يرى  االخر  والبعض 
الجدير  اضافيا.  حرية  مجال  القوانني 
غري  قانونا   50 من  اكرث  هناك  ان  ذكره 
مطبقني يف لبنان، وهو امر ميكن اعتباره 
لبنان،  يف  االقتصادية  املشكلة  اساس 
قواعد  عىل  يعتمد  االقتصاد  ان  اىل  نظرا 
والقوانني وال  الدستور  منصوص عليها يف 
ميكن ألي مستثمر اجنبي ان يستثمر يف 

لبنان من دون سيادة القانون.
من هذا املنطلق، نرى ان عملية االصالح 
ضمن  تنفيذها  ويجب  جوهرية  هي 
ضغط  ان  اىل  نظرا  صندوقي،  برنامج 
املسؤولني  بدفع  كفيل  الدويل  املجتمع 
اتجاه  يف  تذهب  التي  القرارات  الخذ 
االصالح. االتفاق مع صندوق النقد عىل 
برنامج هو مسألة اشهر يف الحد االقىص، 
السياسية  االرادة  التنفيذ فهو رهينة  اما 
السنوات،  تتعدى  ال  فرتة  يف  يكون  وقد 
الوقت  يف  يلزم  مبا  القيام  تم  ما  اذا 
املناسب. هذا يعني ان املواطن سيشعر 
حكام بالتحسن يف فرتة قصرية ال تتخطى 
العامني، اذا ما عمل الجميع بقلب واحد 

االصالحات. لتطبيق  املصارف اقرضت الدولة فحرمت املودعني من اموالهم. 

النظام االحتكاري 
القائم يستنزف مليارات 

الدوالرات
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عصام شلهوب

الملف

أبودياب: أخشى اإلرتطام الكبير
والخوف على األمن االجتماعي والسلم األهلي

كان  التي  الحياة  نوعية  املواطن من  بحيث جرّد  العام  دائرته مبفهومها  االنساين، وتوسعت  لبنان تخطى وضعه  الفقر يف 
وغذاء  ومياه  كهرباء  من  االساسية،  الحياة  تتطلبه  ما  ابسط  يطاول  الذي  الحرمان  مالمسا  رفاهيته،  ومستوى  بها  يتمتع 

وصوال اىل البطالة، االمر الذي يهدد بانفجار اجتامعي وامني، حذر منه اكرث من تقرير دويل

اللبنانيني  معظم  لكن  فقريا،  ليس  لبنان 
يعانون فقرا مدقعا بعدما صودرت  باتوا 
جراء  من  اموالهم،  ونهبت  قدراتهم 
وتطويع  بالفساد  العامة  ادارته  انغامس 
بكل  املتحكمني  ملصالح  االمكانات 

السلطات.
لبنان  النتشال  متاحة  تزال  ال  الفرصة 
الحال،  وضيق  الفقر  براثن  من  واللبناين 
ونية  سيايس  قرار  اىل  تحتاج  لكنها 
من  السياسية،  مصالح  كل  تعلو  صافية 
الذي  االصالح  قطار  صفارة  اطالق  خالل 
كان  ملا  عقود  منذ  السلطة  سلكته  لو 
اخترب  اللبناين  كان  وملا  اهرتأ  االقتصاد 

الحرمان.
االقتصادي  املجلس  مكتب  هيئة  عضو 
الدكتور  املؤرش  لجنة  وعضو  واالجتامعي 
ان  العام"  لـ"االمن  اكد  ابودياب  انيس 
وهناك  االقتصاد  يف  دامئا  موجود  "االمل 
يف  لكن  التقاطها،  علينا  وفرص  ازمات 
فقدنا  بعدما  بذلك  جديرين  لسنا  لبنان 
عددا كبريا منها". االنقاذ وفق ما قال "ال 
لبنان  اقتصاد  الن  طويلة  فرتة  اىل  يحتاج 

صغري وامكاناته املتاحة كبرية".

■ تضاعف معدل الفقر بحسب االسكوا 
هذا  يتناسب  هل   ،%82 اىل   %42 من 
الرقم مع تفاقم الوضع االجتامعي فقط، 

ام ان له اسبابا اضافية؟
لبنان تضاعف  الفقر يف  ان  □ ال شك يف 
السنة بحسب  الثالث من هذه  الربع  يف 
املئة  يف   82 اىل  وارتفع  االسكوا،  تقرير 
من  الثالث  الربع  حتى   2018 عام  من 
2020، طبعا اعني الفقر الذي هو تحت 

االزمات  مع  يتناسب  الرقم  هذا  الخط. 
الوضع  تفاقم  مع  وليس  فيها  مررنا  التي 
االزمات  مع  يتالءم  ما  بقدر  االجتامعي، 
 17 منذ  تظهر  وبدأت  بنا  حلت  التي 
االول 2019. لكن جذورها تعود  ترشين 
مع   ،2011 عام  اىل  اي  ذلك  قبل  ما  اىل 
يف  والشح  املدفوعات  ميزان  تراجع  بدء 
دخول الدوالر. نعم ازمة الفقر هي فعليا 
لبنان  ان  اعلن  الدويل  البنك  وكان  كبرية، 
مير يف اعتى ازمة منذ 150 عاما يف العامل.

 
اجتامعي  انهيار  من  تخىش  هل   ■
املفرط،  الفقر  ينتجه  كيل  واقتصادي 

فتعم الفوىض والجرمية؟
□  من دون ادىن شك. ان مفاعيل الفقر 
مدمرة، فالفقر يعني فقدان عيش الناس 
َمن ال يخىش  االجتامعي، وبالتايل  واالمن 
برمتهام  والسيايس  االمني  الوضعني  عىل 
فيها  منر  التي  االزمة  نتيجة  االنهيار  من 
يكون خارج املنطق. نعم هناك امكانات 
االرساع  علينا  لذا  كل يشء،  النهيار  كبرية 
يف وضع الخطط للخروج من هذه االزمة 
نسبة  ان  اعتقد  الفقر.  ملفاعيل  والتيقن 
ان  صحيح  يوم.  بعد  يوما  ستزداد  الفقر 
لكن   ،%82 نسبة  عن  اعلنت  االسكوا 
القدرة  وانخفاض  االسعار  تفلت  ظل  يف 
نهاية  يف  سنصل  الشديدين،  الرشائية 
العام اىل مستويات اعىل من ذلك. لذلك 
االزمات  وتأثري  الكبري  االرتطام  اخىش 
والسلم  االجتامعي  االمن  عىل  املتفاقمة 

االهيل.
 

الدولة  اجراءات  ضعف  تقرأ  كيف   ■

من  مواطنيها  حامية  يف  اداراتها  بكل 
حاالت الفقر؟

□  مثة تعطيل فعيل للدولة بكل مؤسساتها 
ابوابها  اقفلت  فقد  الشديد،  لالسف  ويا 
وذهبت بعيدا منذ بداية جائحة كورونا، 
اي  تأخذ  ومل   ،2020 شباط  منذ  تحديدا 
 2020 اذار  يف  ورقة  قدمنا  فعيل.  اجراء 
واالجتامعي،  االقتصادي  املجلس  اىل 
فقرا  االكرث  العائالت  مساعدة  برضورة 
وتلك املتعطلة رغام عنها بسبب كورونا، 
الدولة  الف لرية، لكن  مببلغ قيمته 500 
مل تقم بواجباتها ووزعت 400 الف لرية 
عشوايئ.  بشكل  العائالت  بعض  عىل 
املودعني  لحامية  باجراءات  طالبنا  كام 
خالل  من  املصارف  يف  والودائع  الصغار 
متويلية  بطاقة  واعتامد  الدعم  وقف 
اذانا  تلَق  مل  لكنها  للمحتاجني،  مبارشة 
العلن،  اىل  اليوم  تخرج حتى  ومل  صاغية 
والتعليمية  الصحية  مؤسساتنا  ان  علام 

قريبا. ستنهار 
 

من  معينة  نسبة  قدرة  تعيد  ماذا  اىل   ■
هذا  وتحمل  الصمود  عىل  املواطنني 
يف  املخيف  واالرتفاع  اللرية  يف  االنهيار 

االسعار؟
يف  املئة  يف   5 تتجاوز  ال  فئة  هناك    □
املؤسسات  من  رواتبها  تتقاىض  لبنان 
وهي  "الفريش"  بالدوالر  الدولية 
اخرى  وفئة  االمر،  مواكبة  عىل  قادرة 
تواكب  املئة  يف   20 اىل   15 نحو  تشكل 
يعني  وهنا  منها،  وتستفيد  االزمة  هذه 
قليلة  فئة  مثة  بآخر.  او  بشكل  التضخم 
ومن  الشديد  التضخم  من  تستفيد 
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عضو هيئة مكتب املجلس االقتصادي واالجتامعي وعضو لجنة املؤرش الدكتور انيس ابودياب.

رمبا  وثرواتها،  ارباحها  وتراكم  االزمات 
يف  و10   5 بني  الفئة  هذه  نسبة  ترتاوح 
من  التحويالت  من  تستفيد  وفئة  املئة. 
كورونا  ألن  تراجعت  لكنها  الخارج، 
مام  العامل،  دول  كل  كبري  بشكل  اصابت 
مثة  التحويالت.  هذه  انخفاض  يف  تسبب 
يعني  وهذا  مدخراته،  عىل  يعتمد  َمن 
تزال  ال  اللبنانية  العائالت  من   %25 ان 
تستطيع الصمود، فيام يعيش االخرون يف 

فقر مدقع.
 

فعيل  تأثري  التمويلية  للبطاقة  هل   ■
مفعول  ال  مخدر  ابرة  انها  ام  كمساعدة 

لها؟
االقتصادي  املجلس  يف  وضعنا   □
شأن  يف  متكاملة  ورقة  واالجتامعي 
 ،2021 اذار  منذ  التمويلية  البطاقة 
السياسية  القوى  مع  دراستها  متت  التي 
واملجتمع املدين وخرباء، وحتى مع خرباء 
هذه  اعتمدت  التي  مرص  مثل  دول  من 
البنك  البطاقه يف عام 2016 وشارك فيها 
كثرية  مستويات  عىل  تفيد  وهي  الدويل، 
عىل االقل تأمني الحاجات االساسية الكرث 

توقع  "بس  يقول  شعبي  مثل  هناك   □
االزمة  هذه  سالخينا"،  بيكرتو  البقرة 
يتحمل  ال  واالقتصادية  والنقدية  املالية 
مسؤوليتها طرف واحد بل الجميع. اقول 
مكوناته  بكل  املجتمع  ان  شفافية،  بكل 
سعر  تثبيت  من  عاما   30 طيلة  استفاد 
والقدرات  الريعية  والسياسات  الرصف 
الثمن  يدفع  طبعا  املصطنعة.  الرشائية 
عادة َمن هو اقل قدرة ويكون الضحية. 
وحصان  الثالث،  العامل  دول  يف  نحن 
عربة  يقود  الدول  هذه  يف  السياسة 
السياسية اهم  االقتصاد، وبالتايل املصالح 
والقوى  االقتصادية،  الناس  مصالح  من 
ال  لذلك  االزمة،  يف  تستثمر  السياسية 
االطراف.  من  طرف  اي  تحميل  نستطيع 
فاشال  كان  بعضها  النقدية  السياسات 
بالنسبة  رضوريا.  كان  االخر  وبعضها 
ال  النه  لها،  وجود  ال  املالية  السياسة  اىل 
رضيبية  سياسات  اي  عن  التحدث  ميكن 
نستطيع  اقتصادي.  وتحفيز  وحامئية 
لكن  االقىص،  الحد  اىل  ننظر  ان  اليوم 
السياسة.  املسؤولية يف  يتحملون  الجميع 
االقتصاد،  يف  االزمات  ازمة  هو  التعطيل 
عن  واالنقطاع  الدولية  الثقة  وغياب 
 - اللبنانية  العالقات  وقطع  الخارج 
نتحمل  لذلك  سياسية،  اسبابها  العربية 
اىل  التحول  يجب  االقتصادية.  كوارثها 
سياسات انتاجية مرنة. الجميع يتحملون 
لذا  اليه،  وصلنا  الذي  الواقع  مسؤولية 
عادال،  الخسائر  توزيع  يكون  ان  يجب 
هذه  من  استفاد  َمن  اكرث  يتحمل  وان 

السياسات.
 

من  تعاين  اللبنانية  االرس  باتت  هل   ■
نسبتها،  هي  وما  االبعاد،  املتعدد  الفقر 

وكيف تقيس اوجه الحرمان؟
□  تعيش حاليا 46% من االرس يف لبنان 
تحت خط الفقر املدقع وهي موزعة عىل 
كل املحافظات بنسب متفاوتة، يف الشامل 
عموما وعكار وطرابلس نسب الفقر اكرب 
يشمل  الحرمان  ايضا.  الهرمل  بعلبك  ويف 

الجميع، ويبدأ من البنى التحتية مثل 

فئة قليلة تستفيد 
من التضخم الشديد واالزمات 

وتراكم ثرواتها

هذه  من  والحد  ارسة،  الف   500 من 
االزمة الكبرية. اوقفت الحكومة الجديدة 
السابقة  الحكومة  اطلقتها  التي  البطاقة 
اليوم.  لغاية  االسباب  معرفة  دون  من 
مجددا  اطالقها  يف  االرساع  يجب  لكن 
يك  العائالت،  لبعض  الوحيد  املنقذ  النها 
تتمكن من االستمرار اقله يف تأمني املأكل 

واملرشب.
 

■ من يتحمل مسؤولية واقع الفقر، هل 
االقتصادية  الخطط  ام  السيايس  التدهور 
ام  لبنان  مرصف  اجراءات  ام  الفاشلة 
املودع  التي حالت دون وصول  املصارف 

اىل امواله؟
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السيئة  والطرق  واالتصاالت  الكهرباء 
التي  والطبابة  املزري،  املعييش  والوضع 
وهذا  امليسورة  للطبقات  فقط  اصبحت 
امر معيب بالنسبة اىل لبنان. علينا وضع 
اعادة  اقول  ال  اجتامعية،  حامية  سياسة 
النظر فيها النها مل تكن موجودة تاريخيا، 
الدويل  البنك  كام  النقد  وصندوق 

بذلك. يطالباننا 
 

االقتصادي  الوضع  بانقاذ  االمل  هل   ■
واالجتامعي واملايل ال يزال متوافرا وكيف؟
االقتصاد.  يف  دامئا  موجود  االمل    □
الفرص.  التقاط  علينا  لكن  ازمات،  هناك 
اذ  بالتقاطها،  جديرين  لسنا  لبنان  يف 
باننا  القول  اخىش  منها.  الكثري  فقدنا 
نحسن  مل  اذا  النفط  فرصة  رمبا  سنفقد 
املفاوضات،  يف  السياسية  عملياتنا  ادارة 
كان  اذا  السيادي  الصندوق  ادارة  والحقا 
هناك فعال من نفط. مثة فرص من خالل 
املهمة  القوانني  بعض  اقرار  عرب  االصالح، 
رسيع،  شكل  يف  كونرتول  الكابيتال  مثل 
الذي  العام  الرشاء  قانون  تجويف  وعدم 
وهي  الكهرباء  باصالح  البدء  يجب  اقر. 
مرفقي  اىل  باالضافة  املشاكل،  مشكلة 
تشكيل  خالل  من  واملطار  االتصاالت 
االدارة  وفصل  فيها،  الناظمة  الهيئات 
السيايس،  املزاج  عن  العامة  واملرافق 
والرضيبي،  الجمريك  التهرب  ومكافحة 
لقانون  التطبيقية  املراسيم  ووضع 
والخاص،  العام  القطاعني  بني  الرشاكة 
العام،  القطاع  انتاجية  يف  النظر  واعادة  
والقطاع  العامة  املالية  هيكلة  واعادة 
خطة  ووضع  الخسائر،  وتحديد  املرصيف 
اقتصادية متكاملة والذهاب اىل صندوق 
النقد الدويل واملؤسسات الدولية املانحة 
بعملية  البدء  كذلك  "سيدر".  غرار  عىل 
قوانني  تطبيق  عرب  السيايس  االصالح 
االنتخابات  واجراء  القضاء  استقاللية 
النيابية يف موعدها، واعادة ثقة املواطن 
يجب  كام  عملته.  يف  واملغرتب  املقيم 
خطة  وفق  املرصيف  القطاع  مشكلة  حل 
ونقدي  مايل  بجناحني  متكاملة  اقتصادية 

واضحني.
  

السلطات  لجوء  دون  يحول  الذي  ما   ■
اىل تحديد السياسات واالهداف والسعي 
اىل تنفيذها؟ هل هو ضعف االقتصاد ام 

ضعف املسؤولني؟
اي  املسؤولني  بعض  لدى  يعد  مل    □
املؤسسات  هيبة  لالسف.  ويا  مسؤولية 
يديرها،  َمن  ضعف  بسبب  مفقودة 
من  بالرضورة  ليس  الضعف  وهذا 
يحتل  الذي  لبنان  يف  البرشية  االمكانات 
البرشية،  القدرات  يف  متقدما  موقعا 
واالستنسابية  واالستزالم  املحاصصة  لكن 
وبالتايل  السبب.  هي  العامة  االدارة  يف 

يصح املثل الذي يقول )راح الصالح بعزا 
محاسبة.  وال  مساءلة  ال  يعني  الطالح(، 
هي ليست ازمة اقتصادية بكل ما للكلمة 
من معنى، لكنها ازمة سببها املبارش سوء 

االدارة والفساد.
 

عملية  لبدء  لبنان  يحتاج  ماذا  اىل   ■
االنقاذ والتعايف وكم يلزمها من الوقت؟

سنتني  منذ  مبارشة  ازمة  يف  نحن    □
اذ  بوقفها،  يفكر  احد  من  وما  وشهرين 
االصالحية  الخطة  وتطبيق  اعتامد  عند 
الثقة.  تستعاد  االزمة  تتوقف  املطلوبة 
ووضع  الخطة  وضع  يف  تأخرنا  كلام  لكن 
كلام  االزمة  من  للخروج  الصحيح  املسار 
كان الوقت اطول وكانت الكلفة اعىل. ال 
اقتصاد صغري  اىل فرتة طويلة الن  نحتاج 
ان  كبرية، خصوصا  املتاحة  امكاناته  لكن 
8 مليارت دوالر  هناك سيولة ترتاوح بني 
و9 مليارات "Cash Money" مع الناس 

يف لبنان، فضال عن امكانات املغرتبني.
كام توجد مرافق عامة كاالتصاالت واملطار 
متاحة  امكانات  لدينا  وغريها.  والكهرباء 

ولكن تلزمنا النية واالرادة يف التنفيذ.

االسكوا اعلنت عن نسبة فقر بلغت 82% لكننا سنصل اىل مستويات اعىل. 

قد نفقد فرصة النفط 
اذا لم نحسن ادارة عملياتنا 

السياسية في املفاوضات
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داود رمال

الملف
aborami20@hotmail.com

مقّلد: إنهيار النقد أكبر عامل 
في ارتفاع نسبة الفقر

متتلك  ال  دول  مع  الفقر  خط  مستوى  عىل  وضعه  فيها  يقارن  مرحلة  اىل  يوما  يصل  ان  لبناين  اي  بال  يف  يخطر  مل  رمبا 
رسيعة  اجراءات  وتتطلب  دراماتييك  بشكل  تتسع  الفقر  ورقعة  وقعت  املصيبة  لكن  لبنان.  بها  يحظى  التي  املقومات 

النتائج وعملية ومضمونة 

الخرباء  اطلقها  التي  التحذيرات  كثرية هي 
االقتصاديون الذين نبهوا مرارا اىل خطورة 
السياسات املعتمدة اقتصاديا وماليا ونقديا 
يف لبنان. من ابرز هؤالء الخبري االقتصادي 
رؤية  ميتلك  الذي  مقلد  حسن  الدكتور 
هناك  ليس  لكن  االزمة،  ملعالجة  متكاملة 

من ينصت ويأخذ املبادرة. 
هو  ملا  تصورا  فقدم  التقته  العام"  "االمن 
من  االمور  عليه  تكون  ان  يجب  وملا  قائم 

معالجات جذرية.

ارتفاع  اىل  ادت  التي  االسباب  هي  ما   ■
نسبة الفقر يف لبنان بشكل غري مسبوق؟

لقياس  تعتمد  محددة  معايري  هناك   □
البلدان،  من  بلد  اي  يف  الفقر  معدل 
والتعليم  والسكن  الصحية  التغطية  منها 
اذا  العمل.  وحق  االجتامعية  والضامنات 
هذه  وفق  لبنان  يف  الوضع  بقياس  قمنا 
املعايري، يتبني لنا وجود فجوات كبرية جدا. 
اما السبب الذي جعل خط الفقر يتغري يف 
لبنان بهذا الشكل الدراماتييك، فانه مرتبط 
اللرية.  رصف  سعر  بتغري  اسايس  بشكل 
عندما كان الحد االدىن لالجور يقيم بحواىل 
االدىن  الحد  فجأة  انهار  امرييك  دوالر   400
يعترب  فهذا  دوالرا،   30 يتجاوز  ال  ليصبح 
ان االزمة  كارثيا عىل كل املستويات. علام 
االف  عرشات  فقدان  مع  ترافقت  التي 
املؤسسات  بدأت  وقبلها  وظائفهم  الناس 
تدفع نصف او ربع راتب. كل ذلك كان له 
انعكاس كبري جدا عىل خط الفقر. العامل 
والذي  لالسعار  الجنوين  االرتفاع  هو  الثاين 
تجاوز مبستوياته يف كثري من االوقات نسب 
شهدنا  بحيث  اللرية،  رصف  سعر  انهيار 

هذا  فان  املوضوع.  هذا  يف  كاملة  فوىض 
االمر يعترب اساسيا ايضا. العامل الثالث انه 
عندما تحصل ازمات كهذه يف بلدان العامل 
توضع قيود عىل السحوبات املرصفية سواء 
داخليا او خارجيا، لكن تبقى هناك سقوف 
كان  التي  الناس  وحتى  موجودة،  معينة 
التأثري  تستطيع  معينة  احتياطات  لديها 
تحولوا  هؤالء  كل  الفقر،  باحتساب  ايجابا 
التي  االموال  قدر حجم  فعليني.  فقراء  اىل 
تدخل اىل البلد حتى 1 ايلول 2021 بني 7 
اىل 8 مليارات دوالر وهذا رقم كبري. هذا 
الرقم ال يوزع بطريقة عادلة وال بتناسبية، 
دورا  تلعب  التي  العوامل  احد  فهو  لذا 
وتخفف من اثار الفقر بطريقة من الطرق 
االنهيار  ان  اال  العائيل،  االرتباط  بحكم 
خط  جعل  والذي  حصل  الذي  الكبري 
اسبابه  املستويات  هذه  اىل  يتوسع  الفقر 

االساسية ما سبق وذكرناه.

االقتصادية  السياسات  لعبت  هل   ■
واملالية والنقدية دورا دراماتيكيا يف تفاقم 

الفقر؟
االقتصادية  السياسات  ان  يف  شك  ال   □
يف  اساسيا  دورا  لعبت  والنقدية  واملالية 
تفاقم الفقر، كام لعبت دورا اساسيا يف كل 
الذي  والنقدي  واملايل  االقتصادي  الهيكل 
واىل  الطائف  اتفاق  بعد  لبنان  يف  اعتمد 
القطاعات  ان  البنيوية  االسباب  اليوم. من 
مفلسة  قطاعات  اىل  تحولت  االنتاجية 
ترشيعات،  عىل  اعتمدت  خطة  بسبب 
لبنان  يف  صناعة  وال  زراعة  ال  ان  واعتربت 
وخدمات  سياحة  بلد  فقط  لبنان  امنا 
الخيارات  هذه  فقط.  ومالية  عقارية 

اىل  تؤدي  النها  الناس  عىل  انعكست 
اما  منهم.  قليلة  لفئة  وازدهار  بحبوحة 
فرص  اىل  تحتاج  التي  الواسعة  الفئات 
عمل ووظائف وتعتمد عىل عمل له عالقة 
املجدية  والخدمات  والزراعة  بالصناعة 
املرتبطة بسوق البلد فكانت االكرث ترضرا. 
التي  االهلية  الحرب  قبل  لبنان  خيارات 
االعتبار  يف  تأخذ  مل  الحرب  بعد  تكرست 
لبنان  يف  حصلت  التي  املتغريات  حجم 
تضييق  اىل  تهدف  كانت  وهي  واملنطقة، 
الرقعة االنتاجية  وفرص العمل، واعتمدت 
الودائع  منو  ان  والدليل  فقط،  الريع  عىل 
واالنتاج  بالسوق  مرتبطا  يكن  مل  املرصفية 
الخارج.  من  تأيت  بتحويالت  بل  الداخليني 
كل السياسات االقتصادية واملالية والنقدية 
الهيكل  لهذا  الرضورية  املقدمات  انتجت 
مطالبة  كانت  لذا  زمن،  منذ  منه  املشكو 
جدية بتغيري هيكيل يسمح باقامة اقتصاد 
نفسه  النموذج  اصحاب  حتى  طبيعي. 
كانوا  بل  ال  عنه،  الدفاع  يستطيعون  ال 
معينة  خطط  وضع  وجوب  عن  يتحدثون 
يف  معينة  جذرية  تغيريات  اىل  والذهاب 
الخيارات  يف  تغيري  دون  من  الهيكل.  هذا 
االزمة  الدارة  مجال  هناك  ليس  املعتمدة، 
بطريقة  منها  الخروج  وال  افضل  بشكل 

ارسع.

واثره  الوطني  النقد  انهيار  عن  ماذا   ■
املبارش لجهة ارتفاع نسبة الفقر يف لبنان؟

باضافة  مبارش  عامل  اكرب  النقد  انهيار   □
الفقر،  منسوب  اىل  كاملة  برشية  كتل 
والعادي  املدقع  الفقر  خطوط  وتغيري 
يعني  العملة  انهيار  ألن  مبارش،  بشكل 
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الخبري االقتصادي الدكتور حسن مقلد.

اداة  وانهيار  التسعري  مرجعية  انهيار 
االستخدام واالجر.

ما  الناس  ان  االستهجان  اىل  يدعو  ما   ■
زالت صامدة نسبيا اىل ماذا ترد ذلك؟

وتكيفها  تقبلها  وامكان  الناس  صمود   □
من  عوامل.  بجملة  مرتبط  االزمة  مع 
عن  نتحدث  عندما  االساسية،  العوامل 
جدا  صغري  لبنان  يف  فعيل  اقتصاد  حجم 
ايلول املايض نحو  اليه حتى اول  ويدخل 
مليارا  ان  ذلك  يعني  دوالر،  مليارات   8
اللبنانية  االرس  عىل  يوزع  كان  اذا  واحدا 
العالقات  نتيجة  االشكال  من  بشكل 
االرسية والصداقات، فهذا رقم كبري ويؤثر. 
النقطة االساسية الثانية انه نتيجة اقرتاب 
السياسية  والجهات  االنتخابات  موعد 
ووجود  غذائية  سلة  توزع  التي  املختلفة 
لها  فان  ومتنوعة،  متعددة  جمعيات 
باالضافة  الناس،  صمود  عىل  انعكاسات 
اىل ان فئة اساسية كانت نوعا ما مقتدرة 
واستطاعت  الوسطى  الطبقة  من  وتعترب 
هو  كام  املنازل.  يف  باملال  تحتفظ  ان 
معلوم هناك حجم اموال كبري يف املنازل، 
كل ذلك استطاع تأمني قاعدة لالنتقال من 

هذا  ارادت  السياسية  الطبقة  هذه  ان 
االمر وليست منزعجة منه. 

يجب  التي  الرسيعة  الخطوات  هي  ما   ■
لالنهيار  حد  لوضع  الحكومة  بها  تقوم  ان 

الحاصل؟
من  بالكثري  القيام  الحكومة  امكان  يف   □
اي  لكن  انجازها،  عىل  القادرة  االجراءات 
اجراء من هذه االجراءات املطلوبة يتطلب 
القوى  كل  واملفاهيم.  العقلية  يف  تغيريا 
السياسية االساسية عىل اختالفها مل تقرأ يف 
رأت  بل  الخيارات،  تغيري  رضورة  االنهيار 
استفادة لالستمرار بالخيارات نفسها. ومن 
النقد  صندوق  اال  لنا  خيار  ال  ان  يقولون 
او  مسترت  بشكل  يقولون  فانهم  الدويل، 
ظاهر اننا نريد االستمرار يف الخيارات التي 
هذا   .1992 العام  يف  عمقناها  او  بدأنها 
اكرب دليل عىل ان ال احد يريد التغيري عدم 
معينة  وطنية  خيارات  يف  بالتفكري  البدء 
لها عالقة بتغيري يف العقلية واملقاربة التي 
كانت قامئة. ما ميكن القيام به بشكل رسيع 
هو ان الدولة تستطيع اليوم، طاملا رصفوا 
15 مليار دوالر يف سنة ونصف سنة بينام 
نصارع  للحصول عىل 3 مليارات دوالر من 
 14 لدينا  زال  وما  الدويل،  النقد  صندوق 
مليار  نصف  او  مليار  رصف  دوالر،  مليار 
ما  او  االن  املوجود  االحتياطي  من  دوالر 
منح  او  كديون  عليه  الحصول  يستطيعون 
من الخارج  يف القطاع الصحي واالعالن عن 
تغطية صحية حقيقية ألي مواطن يتعرض 
البدء  لحني  سنتني  وملدة  صحي  لطارئ 
يخفف  االجراء  هذا  االزمة.  من  بالخروج 
من  عامل  وهو  الناس،  معاناة  من  جدا 
عوامل التحسني يف احتساب خطوط الفقر 
ان  مثال  االجراءات  من  استثنائية.  بطريقة 
مسؤولية  من  العام  هذا  التعليم  يكون 
باعتامد  الدولة  تسمح  وان  الدولة، 
باتفاقات  الدواء  صعيد  عىل  الجينرييك 
استرياد  كلفة  هناك  الن  معينة،  دول  مع 
دواء تقدر مبليار و400 مليون دوالر، فاذا 
قررت الدولة سلوك هذا الخيار فان فاتورة 

الدواء ستنخفض بشكل كبري. يتحدثون 

تغيير خط الفقر 
في لبنان مرتبط بتغيير 

سعر الصرف

وحشية،  اقل  بطريقة  مرحلة  اىل  مرحلة 
معينة  اشكاال  اليوم  نرى  السبب  لهذا 
من  ايجابية  تعترب  الواقع،  مع  للتأقلم 
اجل استمرار الناس يف حياتهم، لكنها غري 
صحية او طبيعية يف بلد حصل فيه انهيار 
التحويالت  عامل  لكن  الطريقة.  بهذه 
الناس يف  اسايس يف صمود  االرسية عامل 
من  التقدميات  وكذلك  االزمة،  مواجهة 
الناس سواء لفعل الخري او ملصلحة حزبية 
الدولة  وآليات  انتخابية،  او  سياسية  او 
والتي  عالتها  رغم  موجودة  تزال  ال  التي 
املريضة  الزبائنية  من  النوع  هذا  تشكل 
والخاطئة، امنا يف حاالت مامثلة ميكن ان 
املؤسف  وظيفة.  لها  يكون  وان  تستخدم 
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 15 رصفوا  وهم  متويلية  بطاقة  عن 
و13  املافيات  منها  استفادت  دوالر  مليار 
رشكة والناس مل تستفد بيشء، يكفي مبلغ 
سواء  مبارش  وبدعم  دوالر  مليون   500
وكيفية  االساسية  السلع  او  الرواتب  عىل 
املحروقات  موضوع  يف  وبيعها.  رشائها 
الكربى  النقل يف بريوت  ميكن حل مشكلة 
باقل من 100 مليون دوالر ونستغني عن 
للمحروقات.  دعم  دوالر  مليارات   3 دفع 
اذا كان هناك  الكثري من االجراءات  هناك 
خيارات جدية، ولكن ال ارى ان هناك من 
يفكر يف خيارات بديلة او مبارشة او ادارة 
مع  التعاطي  بل  مختلفة،  بطريقة  االزمة 
االزمة عىل انها فرصة لتأبيد سيطرة القوى 

املوجودة واالستفادة منها يف االنتخابات.

النقد  صندوق  مع  االتفاق  يكفي  هل   ■
الدويل لبدء مسار التعايف؟

واضح  مرشوع  لدينا  يكن  مل  اذا   □
النقد  صندوق  وصفة  فان  للتعاطي، 
مع  التجارب  وكل  واضحة،  الدويل 
يستشهد  َمن  ناجحة.  تكن  مل  الصندوق 
الصندوق  مع  ومرص  اليونان  تجربتي  بأن 
انه  التذكري  من  بد  ال  مفيدتني،  كانتا 
وضع  الصندوق  مع  اليونان  تجربة  رافق 
مليارات   210 بالتحديد  واملانيا  اورويا 
تجربة  الصندوق.  برنامج  جانب  اىل  يورو 
واالمارات  السعودية  وضعت  ايضا  مرص 
العربية املتحدة 33 مليار دوالر اىل جانب 
صندوق النقد، ال ميكن التغايض عن هذه 
املرات  بعرشات  اكرث  تشكل  التي  االرقام 
ما قدمه برنامج الصندوق ومل تنته االمور 
الربازيل  بينام  اليه.  تنتهي  ان  يجب  كام 
قرارات  اتخذت  عندما  واالرجنتني  وتركيا 
من  تحولت  النقد،  لصندوق  مناقضة 
اقتصادات  ذات  دول  اىل  كارثية  دول 
عليها  فرض  التي  الربازيل  وتحديدا  كبرية 
لهذه  النقيض  نفذت  رشطا   16 الصندوق 
مقعد  احتلت  سنوات   3 وخالل  الرشوط، 
العامل.  يف  اقتصاد  اكرب  كسادس  بريطانيا 
من دون برنامج واضح ومعرفة ماذا نريد، 

عىل  النقد  صندوق  مفاوضة  نستطيع  ال 
طريقته.

الواقع االقتصادي  ■ ما السبيل الستنهاض 
النقدي  الواقع  عىل  ينعكس  مبا  املنهار 

ويخفف االعباء عن املواطنني؟
يف  هو  االقتصادي  الواقع  استنهاض   □
التي  الخيارات  لكل  نقيضة  خيارات  اتخاذ 
الخيارات  وهذه  املايض،  يف  قامئة  كانت 
نستورد  عندما  االنتاج.  االسايس  عنوانها 
عام 2018 حواىل 20 مليار دوالر، يعني ان 
لدينا سوقا اذا استطعنا ان ننتج بأية كمية 
اىل  والتوجه  حقيقية،  عمل  فرص  نخلق 

خيارات لها عالقة باالنتاج سواء يف الزراعة 
الفعلية  املنتجة  الخدمات  او  والصناعة 
منها  خدمتها،  تستطيع  تحتية  بنى  يتطلب 
ومصايف  واالنرتنت  والنقل  الكهرباء  توفري 
الذهنية  تغيري  املطلوب  وغريها.  النفط 
املاضية  الثالثني  السنوات  يف  سادت  التي 
يقوم فقط عىل  لبنان  ان  تعترب  التي كانت 
السياحة والخدمات املالية والعقارية. حجر 
الزاوية يف كل ذلك، ان يقبل الجميع انه مل 
يعد ممكنا العيش بطريقة ان البلد مزرعة 
تشغيل  قانون.  اي  دون  من  ومستباح 
الخزينة  عىل  يوفر  واحدة  نفط  مصفاة 
محروقات،  استرياد  دوالر  مليارات   3
وندخل  للمحروقات  مصدرا  بلدا  ونصبح 
جراء  ارباحا  دوالر  مليار  نحو  الخزينة  اىل 
محتاجا  لبنان  يعود  وال  النفطية  الصادرات 
الكثري  4,7 مليارات دوالر سنويا. هناك  اىل 
من الخيارات التي تتطلب تغيريا يف العقلية 
بأن  واالقتناع  السياسية،  القرارات  ويف 
العريب  املدى  عىل  مفتوحة  حدوده  لبنان 
وال  الخليج  اىل  وصوال  والعراق  سوريا  عرب 

يستطيع ان يبقى مقفال عىل نفسه.

التحويالت من الخارج عامل اسايس يف صمود الناس.

السياسات االقتصادية 
واملالية انتجت هذا الهيكل 

املشكو منه
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محمد شمس الدين: كل الخطط الحكومّية فاشلة
 ولن تؤدي إلى الحّد من الفقر

تعترب لغة االرقام العنرص الحاسم يف تحديد مسار اي دولة لجهة مستوى البحبوحة او الفقر فيها. ولبنان الذي يرضبه اعصار 
االزمات بال توقف، يفتقد رسميا اىل ارقام حاسمة تؤرش نهائيا نحو املخاطر التي يذهب اليها جراء عوامل كثرية، ابرزها 

االنهيار االقتصادي واملايل والنقدي، ومعضلة وجود ارقام موحدة صارت عالمة لبنانية فارقة

االدىن  بالحد  ربطا  الدخل  مستوى  كان  اذا 
رسم  يف  االساسية  املقاييس  من  هو  لالجور 
اي  فقر  او  رخاء  مدى  عن  واضحة  صورة 
دولة، فان لبنان انحدر بشكل دراماتييك اىل 
رصف  سعر  تراجع  فمع  مخيفة.  مسارات 
والعمالت  الدوالر  مقابل  يف  اللبنانية  اللرية 
مقابل  يف  لرية   1500 من  االخرى  االجنبية 
تآكل  الفا،  الثالثني  لتقارب  الواحد  الدوالر 
الحد االدىن لالجور باللرية اللبنانية مبا نسبته 
من  كل  اصاب  التآكل  هذا  املئة.  يف   94
والوزراء  الرؤساء  من  باللرية  دخال  يتقاىض 
فئاتهم  مختلف  عىل  املوظفني  اىل  والنواب 

ودرجاتهم. 
عىل  جدا  ضاغطا  صار  الفقر  ملف  وألن 
الواقع اللبناين، التقت "االمن العام" الباحث 
شمس  محمد  للمعلومات"  "الدولية  يف 
متناوال  للواقع  رشحا  قدم  الذي  الدين 
املعالجات املطلوبة، ومشريا اىل غياب ارقام 
رسمية نحن يف امس الحاجة اليها يف السعي 
دول  من  واملساعدة  الدعم  عىل  للحصول 

العامل.

■ ما هو واقع لبنان نسبة اىل معيار الفقر 
العاملي؟

وقديم،  مزمن  لبنان  يف  الفقر  موضوع   □
لكن يف خالل السنوات العرش االخرية، السيام 
الفقراء.  اعداد  ارتفعت  االخريتني،  السنتني 
ففي سنة 2010، كانت تركيبة الشعب اللبناين 
عىل النحو التايل: 5% هم االثرياء واالغنياء، 
هي  و%25  املتوسطة  الطبقة  هي   %70
الفقر  خط  دون   %10 منها  الفقرية  الطبقة 
و15% فوق خط الفقر. املقصود بنسبة دون 
دخل  لديها  ليس  االرسة  ان  هو  الفقر  خط 
والسليم  الصحي  الغذاء  لتوفري  يكفي  مايل 

تغذية.  سوء  من  تعاين  اي  كافية،  بكميات 
نسبة  استمرت  املالية  السياسات  ونتيجة 
الوسطى  الطبقة  ونسبة  االرتفاع  يف  الفقراء 
بالتناقص، زادت الوترية يف السنتني االخريتني. 
ففي بداية عام 2021 صارت تركيبة الشعب 
الرثية  الطبقة  التايل: %5  النحو  اللبناين عىل 
اي  نسبتها من دون  )حافظت عىل  والغنية 
تغيري(، انحدرت الطبقى املتوسطة من %70 
الطبقة  اىل  انضموا   %30 وفارق   ،%40 اىل 
موزعني   ،%55 نسبتها  صارت  التي  الفقرية 
فوق  و%30  الفقر  خط  دون   %25 كااليت: 

خط الفقر.

الدول عىل مستوى  بني  لبنان  اين موقع   ■
الفقر؟

اللرية  رصف  سعر  يف  الحاصل  التدهور   □
وارتفاع  جنوين  بشكل  االسعار  وارتفاع 
املاضية  االشهر  خالل  ادت  البطالة،  نسبة 
 .%55 من  اكرث  اىل  الفقر  نسبة  ارتفاع  اىل 
تثبيته من خالل مسحوات  االمر ميكن  هذا 
شامل،  مسح  خالل  من  وليس  عينات  وفق 
وغري  املعنية  غري  الدولة  من مسؤولية  وهو 
للفقراء والعاطلني عن  باجراء مسح  املهتمة 

العمل.

■ ما هو السبب االسايس للفقر يف لبنان؟
بالسياسات  املرتبطة  العوامل  اىل  اضافة   □
الفقر  نسبة  ارتفاع  فان  واملالية،  االقتصادية 
التي  البطالة  نسبة  بارتفاع  مرتبط  لبنان  يف 
من   %35  .%25 اىل  وارتفعت   %20 كانت 
الشعب اللبناين هم عاطلون عن العمل وفق 
التعريف القانوين الذي يقول: ان كل انسان 
سن  يف  يعترب  يدرس  وال  التقاعد  سن  دون 
العمل، اذا سئل اي شخص اذا كان يعمل ام 

ال وقبل 15 يوما من طرح السؤال عليه كان 
اسبوع  ملدة  بعمل  وقام  سيارة  استأجر  قد 
يعترب انه من العاملني. اما اذا اعتمدنا القائم 
فان  العمل  عن  عاطل  هو  الهشة  باالعامل 
النسبة قد ترتفع اىل اكرث من 50%، وبالتايل 
يصبح الحديث 600 الف عاطل عن العمل.

■ ما الذي يخفف من نسبة البطالة يف ظل 
الوضع الصعب جدا الذي يعيشه لبنان؟

متوسط  لبنان  يف  يكون  عندما  الهجرة.   □
املهاجرين  من   2017 عام  قبل  ما  السنوات 
الرقم ارتفع عام  السنة، فان  الفا يف  هو 12 
2018 اىل 33 الفا، ويف 2019 اىل 66 الفا، ويف 
هذا  لبناين.  مهاجر  الف   17700 اىل   2020
الرقم انخفض بسبب جائحة كورونا وسياسة 
اعتمدتها دول  التي  الجزيئ  او  التام  االغالق 
العامل، ومنها لبنان حيث تم اقفال املطار مع 
تراجع فرص العمل يف الخارج، اال ان النسبة 
االرتفاع عام 2021 مسجلة من  اىل  عاودت 
الثاين  ترشين  منتصف  وحتى  العام  بداية 
77700 الف مهاجر لبناين، اي ان هناك 200 
منتصف  اىل   2018 منذ  هاجروا  لبناين  الفا 
لكانوا  هؤالء  هجرة  لوال  الثاين.  ترشين 
العمل  عن  العاطلني  صفوف  اىل  انضموا 

وادوا اىل ازمة اجتامعية واقتصادية خطرية.

من  للحد  املطلوبة  الخطوات  هي  ما   ■
ارتفاع نسبة الفقر يف لبنان؟

الفقر  نسبة  ارتفاع  من  الحد  سبيل  يف   □
اهمية  توِل  مل  التي  الحكومة  فان  لبنان،  يف 
عمدت  عمل،  فرص  وتوفري  البطالة  ملكافحة 
عام 2011 اىل اطالق الربنامج الوطني لدعم 
مصدره  متويل  خالل  من  فقرا  االكرث  االرس 
الدولة اللبنانية والبنك الدويل ودول االتحاد 

داود رمال

الملف
aborami20@hotmail.com
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االورويب، ويستفيد من هذا املرشوع 15 الف 
ارسة عرب تقدميات مالية، و28 الف ارسة يتوىل 
والطبابة  االستشفاء  فرق  تسديد  الربنامج 
او تسديد  العامة  الصحة  عىل حساب وزارة 
الرسوم املدرسية يف املدارس الرسمية. هؤالء 
يحملون بطاقة حياة، لكن بعد ارتفاع نسبة 
الحكومة  بدأت  االخريتني  السنتني  يف  الفقر 
وهي  وغريها،  متويلية  بطاقة  عن  تتحدث 
حتى اليوم مل تبرص النور ورمبا لن تبرصه قبل 
االخرية  الفرتة  يف  واطلقت  اقل،  او  لشهرين 
البنك  من  القرض  خالل  من  امان  بطاقة 
الدويل بقيمة 246 مليون دوالر الذي يشمل 
150 الف ارسة لبنانية وحصل كل فرد عىل ما 
معدله 20 دوالرا ويف حد اقىص 5 افراد، وكل 
ارسة تحصل ما معدله 125 دوالر شهريا او 
منصة  اللبنانية وفق سعر  باللرية  يعادلها  ما 
صرييف. هذه االموال موجودة النها قرض من 

البنك الدويل.

■ لكن ماذا عن مصري البطاقة التمويلية؟
□ ال يوجد حتى االن متويل لها، وهي تشمل 
املحتاجني الذين يبلغ عددهم نحو 400 الف 
نسمة. من املقرر ان يحصل كل فرد عىل 25 
الفرد يتجاوز 65 عاما  دوالرا واذا كان عمر 

يحصل عىل 15 دوالرا اضافيا اي ما مجموعه 
40 دوالرا. لكن الحد االقىص لالرسة هو 126 
دوالرا، علام ان التمويل مل يتوفر حتى االن، 
 80 مبلغ  اقتطاع  امكان  وهناك حديث عن 
الخاصة  السحب  حقوق  من  دوالر  مليون 
النقد  صندوق  من  لبنان  عليها  حصل  التي 

الدويل لتمويل هذه البطاقة لفرتة محددة.

بالبطاقات  املتمثلة  االجراءات  هذه  هل   ■
التي ذكرتم هي الحل الزمة الفقر يف لبنان؟

□ بطاقة الحياة او بطاقة االمان او البطاقة 
التمويلة ليست الحل ملشكلة الفقر الخطرية، 
الن هذه البطاقات تؤّمن متويال لسنة واحدة 
او  املستدامة  الحلول  تتوفر  مل  واذا  فقط، 
مصادر  لنفتش عن  املدى سنعود  املتوسطة 

ان  الحكومة  عىل  لذا  اخرى،  لسنة  متويل 
تستهلك  التي  العامة  الخدمات  اىل  تذهب 
توفري  املثال،  سبيل  عىل  الدخل.  من  جزءا 
مساعدة  تقديم  مثابة  هو  املشرتك  النقل 
اكرث،  او  لبنانية  لرية  مليون  مببلغ  ارسة  لكل 
والتعليم  والصحة  الكهرباء  توفري  ان  كام 
ويؤمن  املعيشة  اكالف  من  الحد  يف  يساعد 
البعيد  املدى  عىل  الفقرية  لالرس  مساعدة 
ال  زمني  بسقف  املساعدة  تقترص  ال  بحيث 

يتجاوز السنتني. 

الحكومية  الخطط  عقم  يعني  هذا  ■هل 
املعتمدة ملعالجة ازمة الفقر؟

التي  الحكومية  الخطط  كل  بالتأكيد.   □
اعتمدت منذ العام 2011 واىل يومنا الحارض 
من  الحد  اىل  تؤدي  وال  فاشلة  خطط  هي 
الفقر. هذه الخطط مؤقتة وستكون عاجزة 
يف  الخطرية  وتداعياته  الفقر  مواجهة  عن 

حال ارتفاع النسب كام هو ظاهر جليا.

قليلة  قلة  ام طبقي،  بلد فقري  لبنان  ■ هل 
جدا متسك بالرثوة وعدد كبري معدم؟

□ اذا نظرنا اىل توزيع النسب عىل الشعب 
الرثية  الطبقة  حافظت  بحيث  اللبناين، 
الشعب  مجموع  من   %5 عىل  والغنية 
الطبقة  تاليش  اىل  نظرنا  واذا  اللبناين، 
 %40 اىل   70 من  تراجعت  التي  املتوسطة 
 %55 نسبة  مع  التناقص،  يف  مستمرة  وهي 
اىل  تلقائيا  سيتحول  لبنان  فان  الفقراء،  من 
بالرثوة  قليلة  قلة  متسك  بحيث  طبقي  بلد 

ومبقدراته

■ اين موقع لبنان يف سلم الفقر عامليا؟
الحد  وفق  الدول  توزيع  اىل  نظرنا  اذا   □
هي  الالئحة  يتصدر  َمن  فان  لالجور،  االدىن 
فرنسا تليها الواليات املتحدة االمريكية، بينام 
اليمن  بعد  يأيت  اذا  عامليا  االدىن  لبنان  يأيت 
يبلغ  صار  اذ  اثيوبيا،  مستوى  ويف  وماالوي 
وتآكل  شهريا  دوالرا   26 راهنا  لالجور  الحد 
مبا نسبته 94%، اما عىل مستوى درجة الفقر 
عامليا،  االدىن  املستوى  يف  ايضا  لبنان  فان 

وتحديدا يف مستوى السودان.

الباحث يف "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين.

االغنياء حافظوا 
على النسبة ذاتها والطبقة 

املتوسطة تتالشى
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راغدة صافي

الملف
Raghida.ss@gmail.com

تعرّف املنظامت الدولية الفقر عىل انه "الحالة االقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكايف للحصول عىل املستويات الدنيا 
من الرعاية الصحية والغذاء وامللبس والتعليم، وكل ما يعد من الحاجات الرضورية لتأمني مستوى الئق للحياة". وهو ينذر 

بتحوالت سلبية ينجم عنها تفكك مجتمعي وتداعيات امنية قد تصل اىل قيام حركات متطرفة

الفقر في لبنان قد يستمّر طويالً:
نحتاج إلى التعاون لتجاوز األوضاع الصعبة

غري  للتوزيع  نتيجة  هو  الفقر  كان  اذا 
عىل  والرثوة  املادية  للموارد  املتكافئ 
حيث  حالنا  عن  القول  فام  عاملي،  نطاق 
اعتامد  يف  االوىل  املراكز  يتبوأ  لبنان  بات  
يف  الفقر  يعد  فلم  به.  والسري  الخلل  هذا 
افة اجتامعية فحسب بل تحول اىل  بلدنا 
قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الكيان اللبناين 

بكامله.
الفقر  واقع  عن  الصادمة  االرقام  بعد 
فتح  العام"  "االمن  قررت  لبنان،  يف 
التداعيات  عن  للحديث  امللف  هذا 
الوضع  عىل  السيام  الواقع  لهذا  املقلقة 
االنرتوبولوجيا  يف  الباحثة  االجتامعي. 
يف  االجتامعية  العلوم  استاذة  واالعالم 
رأت  الدين  شمس  ليىل  اللبنانية  الجامعة 
متعددة  عوامل  تسببها  "ظاهرة  الفقر  يف 
وسياسية  وثقافية  واجتامعية  اقتصادية 
معينة  باحداث  مرتبطة   تكون  ما  غالبا 
املساواة  عدم  اىل  وتؤدي  املجتمع  تعطل 
فيفتقر  االخرى،  واملوارد  الغذاء  توزيع  يف 
االدىن  الحد  لتلبية  الالزمة  املوارد  اىل  املرء 
يف  عادية  تعترب  التي  املعيشة  ملستويات 
االفة معرضة  يعيش. هذه  املجتمع حيث 
او  باكمله  مجتمعا  لتصيب  لالنتشار 
هذا  داخل  الناس  من  فرعية  مجموعة 
زمنية  لفرتات  تستمر  قد  وهي  املجتمع 

طويلة متتد عرب االجيال". 

■ ما هو تأثري هذا الواقع عىل املجتمع؟
□ غالبا ما تكون اثار الفقر مرتابطة بحيث 
ويعد  واحدة.  مشكلة  منه  تنتج  ما  نادرا 
واالنقسامات  للتوترات  رئيسيا  سببا  الفقر 
يف  املساواة  عدم  بسبب  االجتامعية، 

الدخل وسوء  توزيع الرثوة بني املواطنني، 
مالية  كتلة  صغرية  اقلية  متتلك  بحيث 
الغنية  الدول  تحافظ  عام،  بشكل  كبرية. 
وجود  بسبب  االستقرار  عىل  املتقدمة  او 
طبقة وسطى. مع تقلص او خسارة الطبقة 
اعامل  يف  تزايدا  الدول  تشهد  الوسطى، 
الشغب وصوال اىل االشتباكات. بالنسبة اىل 
املجتمع، يعد الفقر عامال خطريا للغاية اذ 
يف امكانه زعزعة استقرار بلد باكمله، كام 
ان تداعياته تدخلنا يف حلقة مفرغة غالبا 
ما تؤدي اىل توارث هذه االوضاع من جيل 
الفقر  بشكل عام  انتشار  اىل جيل. يؤدي 
اىل قيام مشاكل ارسية وزيادة يف معدالت 
الطالق والعنف املنزيل، فالعالئالت الفقرية 
اكرث من غريها  تعاين من ضغوط  ما  غالبا 
يف  واالجتامعي  االقتصادي  وضعها  بسبب 
مع  للتعامل  املتوافرة  املوارد  يف  شح  ظل 

االفة  تتزامن هذه  ما  املشاكل. غالبا  هذه 
التي  االطفال  عاملة  ظاهرة  انتشار  مع 
ترتك  نتائج سلبية عىل العديد من االطفال 
انخراطهم  نتيجة  بهم  يلحق  ما  اىل  نظرا 
يف بيئة غري آمنة وتحملهم ضغوطا واعباء 
صحية ونفسية وبدنية ترض بتطور منوهم 
وتجعلهم  واملعريف  والعاطفي  االجتامعي 
يولدون  الذين  االطفال  مهمشة.  رشيحة 
يف حالة فقر هم اكرث عرضة للمعاناة من 
املشاكل الصحية، مبا يف ذلك سوء التغذية 

واالمراض املزمنة واملشاكل النفسية.

زعزعة  اىل  الفقر  انتشار  يؤدي  هل   ■
االستقرار؟

□ يرتبط التهميش االجتامعي ارتباطا وثيقا 
بفقر الدخل. يف هذا االطار، تشري االبحاث 
يزيد  الفقر  يف  الوقوع  ان  اىل  االجتامعية 
االجتامعية  العالقات  اضعاف  مخاطر  من 
والسياسية.  املدنية  املشاركة  وتناقص 
الفقراء  ان  عىل  الدراسات  دلت  كام 
معرضون لخطر االقصاء، وفقدان مكانتهم 
خسارة  ايضا  ورمبا  وهويتهم،  االجتامعية 
تؤدي  االقتصادية  فاملشاكل  اصدقائهم. 
االجتامعية.  العالقات  تدهور  اىل  حتام 
عن  اشهر  قبل  اجريت  لالسكوا  دراسة  يف 
عدد  اجاميل  ان  بينت  اللبناين،  الواقع 
 2.7 نحو  يبلغ حاليا  اللبنانيني  بني  الفقراء 
االعتبار خط  يف  االخذ  مع  مليون شخص، 
االشخاص  عدد  اي  كمرجع  االعىل  الفقر 
الذين يعيشون عىل اقل من 14 دوالرا يف 
اليوم. فقد اظهر ذلك تاكال كبريا يف الطبقة 
الدخل  اصحاب  يشكل  حيث  الوسطى، 
السكان.  اقل من 40% من  االن  املتوسط 

العصور  کل  قضية  الفقر هي  قضية 
قدرات  يف  التفاوت  وجد  ان  منذ 
وتطلعاتهم  وظروفهم  البرش 
الفقر  نتائج  اخطر  ولعل  وارزاقهم. 
الرثوة  تآکل  اىل  يؤدي  انه  هو 
يف  ما  اسمى  هي  التي  البرشية 
الرثوة  اهمية  وضوح  ومع  الوجود. 
البرشية، اال ان اهتامم العامل بالرثوة 
اما  اوال،  حل  والطبيعية  املادية 
االهتامم  جاء  فقد  البرشية  الرثوة 

بها اخريا ومتأخرا.

اهتمام متأخر
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استاذة العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانية ليىل شمس الدين.

اولوياتنا باتت مختلفة 
وعدنا الى العمل على تأمني 

البديهيات

في ظروف كهذه 
يصبح االعالم السلطة االولى 

وليس الرابعة

االجاملية  النتائج  اكدت  متصل،  اطار  يف 
العوامل  بني  القوي  االرتباط  للدراسة 
معدالت  وارتفاع  واالقتصادية  االجتامعية 
وبالتايل  البلدان،  عرب  والعنف  الجرمية 
فان تحسني هيكل سوق العمل، والتوزيع 
االمان  شبكات  وتوفري  للدخل،  الحكيم 
املرغوبة  االسرتاتيجيات  هي  االجتامعي 
اذا  الجرمية.  للحد من معدالت  واملطلوبة 
الذي  الواقع  عىل  االمر  هذا  اسقطنا  ما 
نجد  لبنان،  يف  الفرتة  هذه  خالل  نعيشه 
الصدمات  تأثري  من  يعانون  اللبنانيني  ان 
املتعددة التي استنزفت االقتصاد وتسببت 
يف زيادة غري مسبوقة يف معدل الفقر. هذا 
حيال  كبرية  احتامالت  امامنا  يفتح  الواقع 
باشكالها  العنف والجرمية  ازدياد معدالت 
االمن  فقدان  اىل   يؤدي  مام  املتعددة 
والسيايس،  والصحي،  والبيئي،  االجتامعي، 
غطاء  اي  اللبنانيني  يفقد  ما  واالقتصادي، 
زعزعة  اىل  عرضة  يجعلنا  وبالتايل  حاميئ، 
كل  عىل  واملجتمعي  الذايت  االستقرار 
املستويات. لقد بينت الدراسات االخرية ان 
كذلك   ،%200 بنسبة  زادت  العنف  نسبة 
ارتفاعا  والجرائم  الرسقات  نسبة  شهدت 

التي  الدراسات  كل  ان  كام  مسبوق.  غري 
عالقة  وجود  اىل  تشري  اليوم  لغاية  اعدت 
الحركات  ومنو  الفقر  انتشار  بني  مبارشة  
فغياب  االرهاب.  اىل  وصوال  املتطرفة 
االدىن من  الحد  توفر  التي  االمان  شبكات 
الرشائح  ببعض  تدفع  االنسانية  املتطلبات 
اىل االنخراط يف مسارات معينة تؤّمن لها 
النقص  وتعوضها  الحياتية  مستلزماتها 
الذي مل تجده يف النظم املوجودة، بحيث 
الواقع  انغامسهم حالة هروب من  يشكل 

قد  مغايرة  بظروف  آخر  واقع  اىل  للجوء 
افضل  توقعاتهم  رأيهم وبحسب  تكون يف 
هنا،  من  فيها.  ميرون  التي  الظروف  من 
حاالت  ملواجهة  خطط  وضع  عدم  ان 
للسالم  جدي  تهديد  اىل  يؤدي  قد  الفقر 
واالمني،  واالجتامعي  السيايس  واالستقرار 
الن البيئة الحالية تشكل ارضا خصبة لنمو 
والتطرف  االنحراف  من  مختلفة  اشکال 

الجامحة. واملعارضة 

■ ماذا يف امكان اللبناين ان يفعل لتعويض 
غياب الدولة يف هذا االطار؟

االنقسام  وامام  الواقع،  هذا  امام   □
الثقة  وانعدام  الحاصل  السيايس 
حالة  وتفاقم  الحكومية  باملؤسسات 
العمل  عىل  املسيطرة  والضياع  التخبط 
ويف  الحكومي،  والتعطيل  املؤسسايت 
وعجز  املستمر  االقتصادي  االنهيار  ظل 
الخدمات  تقديم  عن  الدولة  مؤسسات 
اللبنانيون  يحتاج  للمواطنني،  االساسية 
التعاون  اىل  مىض  وقت  اي  من  اكرث 
الصعبة،  االوضاع  لتجاوز  بينهم  ما  يف 
من  الحاصلني  والفراغ  الفقر  فجوة  وسد 
تأثري  ملعالجة  والتضامن  االلتفاف  خالل 
عىل  واملتداخلة  املتعددة  الصدمات 
الدقيق  الواقع  هذا  ان  كام  صعيد.  غري 
قبل  من  تدخالت  اىل  يحتاج  والحساس 
سد  عىل  تعمل  ومؤثرة  فاعلة  جهات 
الثغر الحاصلة عرب اقامة مشاريع انتاجية 
املحلية  املوارد  عىل  تقوم  محدودة  ولو 
بذلك  فتخفف  الوطنية  العاملة  لتشغيل 
والتوتر  واالحتقان  السلبي  املناخ  من 
عداه.  ما  عىل  يطغى  الذي  واالضطراب 
وهنا ميكن ان يلعب االعالم املسؤول دورا 
محوريا انطالقا من مسؤوليته االجتامعية 
املرحلة  هذه  يف  والوطنية  واالخالقية 
الخطرة التي مير فيها بلدنا. اننا نعيش يف 
منظومة غري سوية ال يوجد فيها ال حامية 
مختلف  امان عىل  وال  امن  وال  اجتامعية 
الصعد. املطلوب كثري، لكن الدولة عاجزة 

كارثية  اوضاع  عىل  مقبلني  يجعلنا  مام 
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بني  الفجوة  اتساع  اىل  تؤدي  قد  اكرب 
تلقائيا  سيلجأ  الذي  واملواطن  الدولة 
مامثلة  ظروف  ففي  البدائل.  ايجاد  اىل 
االولية  للعالقات  العودة  اىل  املرء  يتجه 
حزبيا  او  مذهبيا  اطارا  تكون  قد  التي 
مفهوم  من  االبتعاد  وتاليا  مناطقيا،  او 
الضابطة  املواطنة فنفقد االسس واالليات 
القانون  تحت سقف  الجميع  تحكم  التي 
هذا  تالقي  ان  اذا  الخطورة،  مكمن  وهنا 
االمر مع ارتفاع مستويات الفقر يزيد من 
املجال  ويفسح  الحاصلة  االزمات  واقع 
لالستفادة  الخارجية  الطوابري  تدخل  امام 
من الواقع وزيادة االضطرابات املوجودة. 
عدة  لعوامل  نتيجة  سوى  ليس  فالفقر 
نسبة  زيادة  يف  محوريا  دورا  تلعب 

التي نعيشها. الظواهر السلبية 

االجتامعي  االمان  شبكة  فقدت  هل   ■
كليا يف لبنان؟

كل  بتأمني  الشبكة  هذه  دور  يقيض   □
االساسية  املقومات  من  مفقود  هو  ما 
مختلف  يف  توازن  وارساء  الكرمية  للحياة 
والبيئية.  والغذائية  الصحية  القطاعات 

اقامة  يجب  التام  غيابها  ظل  يف  لكن 
الخلل  لتعويض  ضامنة  كبرية  تكتالت 
البنيوي املوجود يف الدولة وهذا ما يفرض 
ومغرتبني،  مقيمني  املواطنني،  مشاركة 
يتمتعون  واشخاص  جمعيات  خالل  من 
ليتمكنوا  والوطنية  املجتمعية  باملسؤولية 
الدولة  مؤسسات  تقاعس  تعويض  من 
تكن  مل  لبنان  يف  واجباتها.  تأدية  عن 
شبكة االمان تغطي يوما جميع اللبنانيني، 
من  وعائالت  اشخاص  هناك  كان  فلطاملا 
تعليم  دون  من  او  اجتامعي  ضامن  دون 
او مأوى، واليوم ارتفعت هذه النسب مع 

فقدان هذه الشبكة.

■ ما هو دور االعالم يف هذا االطار؟
االعالم  يصبح  مامثلة  ظروف  يف   □
االوىل  السلطة  الرقمي،  او  التقليدي 
لذا   محوري.  دور  وصاحب  الرابعة  وليس 
الحقائق،  نقل  اىل  اضافة  منه  املطلوب 
االيجابية  منسوب  زيادة  عىل  والعمل 
وطأة  من  تخفف  ومسارات  افاق  لفتح 
منر  التي  واملتداخلة  املتالحقة  االزمات 
مبادرات  اي  عىل  الضوء  وتسليط  فيها 

ان   شأنها  من  متواضعة  كانت  مهام 
منسوب  من  تاليا  وتخفف  الناس  تساعد 
من  والخوف  والتوتر  والقلق  االنقسام 
امل  ترك  بهدف  املواطنني،  لدى  املجهول 
للنفق  نهاية  بوجود  عندهم  ضئيل  ولو 
الصحافة  عىل  فيه.  ميرون  الذي  املظلم 
مجتمعها  وتشارك  بدورها  تقوم  التي 
ان  عنها  يغيب  اال  وقضاياه،  مشكالته 
املجتمع ينتظر منها ان تلعب دورا اساسيا 
العام وان  الرأي  اتجاهات  التعبري عن  يف  
اماله واالمه،  تعرّب عن  تکون مرآة صادقة 
يف  والقصور  الخلل  اوجه  عىل  تيضء  وان 
يدق  الذي  الرقيب  مثابة  فتکون  الدولة 
اخطاء.  اي  امام  دامئا  الخطر  ناقوس 
العام  الرأي  تكوين  يف  االسهام  عليها  كام 
وتوجيهه، وتبني القضايا االساسية للشعب 
بها،  الناس  وربط  توضيحها  عىل  والعمل 
مبا يساهم يف تکوين رأي عام حولها وان 
تقوم بتقديم اقرتاحات ملعالجة غري منطية 

املشکالت. ملعالجة 

تفعيل  الدراسات برضورة  بعض  ■ تويص 
كمدخل  املستدامة  للتنمية   2030 اجندة 

الحداث طفرة حقيقية؟
مستقر  امني  واقع  اىل  التنمية  تحتاج   □
عىل اكرث من صعيد. نحن يف لبنان كنا بدأنا 
قبل سنوات العمل عىل تفعيل بنود اجندة 
2030 للتنمية املستدامة بكل اهدافها، اال 
ان الظروف املستجدة فرضت علينا تركيز 
مساراتنا عىل اولويات اخرى اصبحت اكرث 
التي  البنود  اهمية  الرغم من  الحاحا عىل 
تنص عليها هذه االجندة. لكن ويا لالسف، 
اصبحت اولوياتنا اليوم مختلفة وعدنا اىل 
يف  فالخلل  البديهيات.  تأمني  عىل  العمل 
والقطاعني  الدولة  مؤسسات  بني  الرشاكة 
بات  الدولية  واملنظامت  واالهيل  الخاص 
شبه  املؤسسات  اصبحت   ان  بعد  كبريا 
عاجزة ومعطلة. من هنا التعويل عىل دور 
املجتمع املدين واملؤسسات االهلية املؤثرة 
يف  ملساندتنا  الدولية  واملنظامت  والفاعلة 

هذا الظرف الصعب الذي منر فيه.  الفقر هو نتيجة عوامل تلعب دورا يف زيادة نسبة الظواهر السلبية. 
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تحقيق
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

اإلنتخابات النقابّية: حماوة وإقبال ودور للمستقلني
إذا لم يتوّحد مرشحو "الثورة" عاد مرشحو األحزاب

شهدت البالد خالل االشهر املاضية انتخابات متتالية يف نقابات املهندسني واملحامني 
لوائح  خاللها  تشكلت  والطوبوغرافيني،  واملحررين  االسنان  واطباء  والصيادلة 
متنافسة تحمل تقريبا الربامج والوعود املهنية ذاتها. لكنها شهدت ايضا انقسامات 
التجديد  شعارات  تحت  حامية  معارك  عىل  دلت  احيانا،  منطقية  غري  وتحالفات 

والتغيري والتصحيح. علام ان النتائج مل تحقق دامئا هذه الشعارات 

كسبار: املستقل القوي
والجاد يستطيع الوصول

■ ما سبب االندفاعة الكبرية لخوض االنتخابات 
ومن  املستقلني  من  اعداد  ترشح  مع  النقابية 

املجتمع املدين غري الحزبيني؟
□ طاملا كانت انتخابات نقابة املحامني تاريخيا 
دميوقراطية، لكن هذه السنة كانت لديها نكهة 
 17 "ثورة  من  مرشحني  دخول  بعد  خاصة، 
ترشين" اضافة اىل مرشحي االحزاب واملستقلني. 
هناك عامل اخر هو االنتخابات النيابية املقبلة، 
بني  التنافس  او  التسابق  من  نوعا  خلق  مام 
لذا  الجامعات.  يف  ايضا  ظهر  ما  وهو  القوى، 
وباالحرى  النقابات  يظهر يف  ان  الطبيعي  من 
يف ام النقابات نقابة املحامني التي هي نقابة 
ان  السيام  االنسان،  وحريات  العامة  الحريات 
املحامي له عالقة باملرفق والشأن العام اكرث من 
باالمور  املتخصص  عمله  طبيعة  بحسب  غريه 
املدنية والدستورية والتجارية. وال ننىس بعض 
النواحي التي تدخل يف االنتخابات كسعي بعض 
االطراف اىل ايصال اطراف اخرين، او النواحي 
املالية. واكرب دليل ان النقابة ستخوض معركة 

الحراك  ومجموعات  املستقلني  دور  تنامى 
يف  كام  النقابية  االنتخابات  يف  الشعبي 
عىل  العام،  والشأن  السيايس  الحضور 
حساب االحزاب التي تراجع دورها وتأثريها 
عىل  وقدرتها  قوتها  استمرار  رغم  االنتخايب 
تجيري االصوات ملرشحيها يف التحالفات التي 

تعقدها وتتشكل اللوائح مبوجبها. 

املودعني يف  اموال  استعادة  معركة  كبرية هي 
املايض  االول  كانون  لذلك شكلنا يف  املصارف، 
لجنة من االقتصاديني واملحامني ملتابعة موضوع 
اقامة  وامكان  ودرسه،  املصارف  يف  املودعني 
وَمن  َمن،  وضد  ستقام  واين  قضائية  دعاوى 
هو املرجع الصالح للنظر فيها. لكننا لن نحل 
دعاوى،  تقديم  يودون  الذين  املواطنني  محل 
لهذا نحن نعترب هذه القضية وطنية تشمل كل 

الناس من كل الطبقات.

■ املستقلون اخذوا دورا مهام يف النقابات، فهل 
سيكون لهم تأثري اكرب من املرشحني السياسيني، 

وهل هم قادرون عىل معالجة امور املهنة؟
□ اذا كان النقيب واعضاء مجلس النقابة من 
املستقلني فهذا ال يعني ان ال يتواصلوا مع جميع 
انا  النواب املستقلني والحزبيني.  االطراف ومع 
شخصيا اتصلت بنحو 80% من النواب املحامني 
الكابيتال  مرشوع  ترفض  النقابة  ان  وابلغتهم 
ووضعناهم  فيها،  املطروح  بالصيغة  كونرتول 

امام مسؤولياتهم مام ترك تأثريه يف عدم امرار 
لسنا  فنحن  مستقلني،  كنا  لو  حتى  املرشوع. 
عىل عداء مع املسؤولني من مختلف االحزاب 
والتيارات، ولسنا ضد السلطة. نحن كنقابة لدينا 
مطالب بعضها يعني مجلس النواب، وبعضها 
النواب،  مع  بالتنسيق  الحكومة. حققنا  يعني 
انجازا مهام يتعلق باقرار املجلس تعديالت عىل 
القانون املتعلق بصندوق تقاعد املحامني، وهو 
امر يساعدنا كثريا. يف النهاية النواب املحامون 
محامون  وهناك  نقابتهم،  ملصلحة  يعملون 
مسؤولون يهمهم ان تكون النقابة لكل الناس 
بال متييز. علام ان النقابة ميكنها ان تقوم مبا ال 
يستطيع السيايس القيام به السباب سياسية او 

ظرفية.

املستقلني  بني  انقسامات  تحصل  ملاذا   ■
ومرشحي "الثورة" مام يؤدي اىل اضعافهم؟

□ هذا االمر ليس دليل عافية، وظهر من خالل 
مرشحني  من  كبريا  عددا  ان  النقابة  انتخابات 

مع انتهاء االنتخابات اىل النتائج التي اصبحت 
نقابة اطباء االسنان  انتخابات  معروفة وتأجيل 
حصلت  التي  االشكاالت  بسبب  بريوت  يف 
وانتخابات نقابة مقاويل االشغال العامة والبناء 
اقبل  ملاذا  االتية:  االسئلة  تقنية، تطرح  السباب 
املستقلون ومجموعات الحراك الشعبي املعارض 
وهل  النقابية؟  املعارك  كل  يف  املشاركة  عىل 

من  سيايس  دعم  دون  من  تأثري  لهم  سيكون 
االحزاب السيام يف الترشيع يف مجلس النواب، يف 
حال قررت النقابات اجراء تعديالت عىل قوانينها 
او اصدار ترشيعات تعزز دورها؟ ملاذا تحصل 
انقسامات داخل املستقلني ومجموعات الحراك 
واملجتمع املدين؟ وهل ميكن ان تحقق النهضة 
الخالفات  تشلها  ام  املطلوبة  املهنية  النقابية 
والتأثريات الحزبية؟ وما تأثريها عىل االنتخابات 

النيابية يف ربيع العام املقبل؟
يف هذه اللقاءات مع نقيب املحامني نارض كسبار 
ونقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، اضاءة عىل 
اهمية هذه االنتخابات وتأثريها املرتقب نقابيا 

وعىل الحياة العامة.
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سلوم: حّيدنا االنتخابات النقابية
عن معركة الرسائل السياسية

نقيب املحامني نارض كسبار. 

■ ما الذي ميز االنتخابات النقابية حتى خاضتها 
قوى املستقلني واملجتمع املدين وشهدت اقباال 

كثيفا وتحالفات مختلفة عن السابق؟
رغبة  هو  االنتخابات  عىل  االقبال  سبب   □
الصيادلة يف التغيري نتيجة املعاناة التي عانوها 
قبل اكرث من سنة، مع تدهور وضعهم االقتصادي 
واملعييش وفقدان االدوية من صيدلياتهم واقفال 

"الثورة" انقسموا مجموعات صغرية. لذا يجب 
ان يعتمدوا طريقة اخرى يف العمل، واال فان 
مرشحي االحزاب سيعودون للسيطرة نظرا اىل 

قدرتهم املالية والتنظيمية. 

"بروفة"  النقابية  االنتخابات  كانت  هل   ■
تأثريات  لها  النيابية، وهل ستكون  لالنتخابات 
انتخابية كون نقابات املهن الحرة تضم عرشات 

االف الناخبني؟
الوصول،  يستطيع  والجاد  القوي  املستقل   □
عدد  تأثريا.  يرتك  ال  الضعيف  املستقل  بينام 
عىل  االحزاب  طلبتهم  املستقلني  من  كبري 
لوائحها النهم من املنتجني ويقدمون الخدمات 
للناخبني، وقد متكنوا من خرق لوائح الخصوم 
يف اكرث من منطقة نتيجة جهودهم. لقد خضت 
االوىل  الدورة  يف  وحصدت  مستقال  االنتخاب 
اصواتا كثرية، ويف منتصف الدورة الثانية دخلت 
ان  يثبت  هذا  تدعمني.  انها  لتقول  االحزاب 
الكفي الذي يتابع شؤون الناس يصل. وال ننىس 
الرمادي، املستقل يعطي  ان املستقل هو غري 
اراء مستقلة ولديه الجرأة ليعطي، اما الرمادي 

فيختبىء خلف اصبعه. 

املقبلة  للمرحلة  النقابة  برنامج  هو  ما   ■
الداخلية  واالصالحات  تطويرها  صعيد  عىل 

واستنهاض دورها؟
الشؤون  وهناك  املهنية  الناحية  هناك   □
اتعاب  تدخل  املهني  الجانب  يف  الوطنية. 
املحامي ومعيشته وحياته االجتامعية والعائلية 

فخرس  االدوية،  ومصانع  رشكات  من  العديد 
ملس  معيشتهم.  مستوى  منط  منهم  كبري  عدد 
الصيادلة ان مثة اشخاصا كانوا عىل االرض معهم 
يواكبونهم يف كل مشكالتهم وتحسسوا اوجاعهم 
وطالبوا مبطالبهم، فارادوا ان يكونوا موجودين 
وميارسوا حقهم الدميوقراطي يف االنتخاب بهدف 
وضيق  التنقل  كلفة  من  الرغم  عىل  التغيري، 

دورتني  عىل  فجاؤوا  االقرتاع،  وصعوبة  املكان 
متتاليتني وكان االنتخابات عرسا للدميوقراطية ايا 

كانت خيارات الصيادلة.

■ ما تفسريك للجو املحموم يف االنتخابات؟
□ رمبا لدى بعض االفرقاء ابعاد اكرث من املعركة 

اننا عىل مقربة من االنتخابات  النقابية. مبا 

دعاوى. هناك الوضع الصحي للمحامي حيث 
تدير  التي  الرشكة  مع  االستشفاء  عقد  ينتهي 
التأمني الصحي للنقابة يف اذار املقبل، عدا عن 
استعادة اموال املحامني من املصارف، اذ من غري 
الطبيعي ان تستمر املصارف يف عملها املعتاد 
سنعمل  اننا  يعني  املودعني.  اموال  تدفع  وال 
عىل اسرتداد حقوق املحامي كاملة لتمكينه من 
الصمود يف عمله ويف بلده. همنا االسايس تأمني 
موارد للمحامني وللنقابة. سنعقد خلوة بعنوان 
تنويع املداخيل ونجري اتصاالتنا مع املحامني يف 

الداخل والخارج وتأمني االموال الالزمة.

كوننا مستقلني 
ال يعني اننا على عداء مع 

السلطة او االحزاب

والعالقة مع القضاء الذي يجب ان يعمل بقوة 
املحامي  يقبض  حتى  برسعة  القضايا  النجاز 
اتعابه برسعة ومبا يشجع املواطن عىل تقديم 



50
عدد 100 - كانون الثاني 2022

نقاط  تسجيل  البعض  اراد  رمبا  النيابية،  
االنتخابات  لكننا حيدنا  وتوجيه رسائل معينة. 
عن معركة الرسائل السياسية، ورفضنا ان تكون 
صندوق بريد ألي طرف سيايس او غري سيايس. 
عن  االنتخابات  تحييد  يف  عمل  كفريق  نجحنا 

التجاذبات السياسية.

■ لكنك حزيب ملتزم؟
علقت  لكنني  الكتائب،  حزب  يف  حزيب  انا   □
مجلس  والية  فرتة  طيلة  الحزب  يف  عضويتي 
النقابة ثالث سنوات، الين ال استطيع ان اسّخر 
الصيادلة لجهة معينة. الصيادلة ارادوا اختياري 
النهم رأوا يف هذا الخيار خيارا نقابيا بغض النظر 

عن اي رسائل سياسية.

■ ما تفسريك للتحالفات الغريبة التي جرت يف 
نقابات كثرية، وتعدد اللوائح حتى بني املستقلني 

واملجتمع املدين؟
□ بالنسبة ايل يجب ان تكون املعركة النقابية 
بهدف خدمة املنتسبني اليها من دون خلفيات 
هناك  ان  اعتقد  ال  لكنني  سياسية.  او  حزبية 
انسانا مستقال يف املطلق، فحتى الذين ينتمون 
اىل "الثورة" هم مجموعات مختلفة او تكتالت. 
يكون  ان  يجب  للنقابة  املرشح  هدف  ان 
اما  حزبيا.  كان  لو  حتى  فقط  النقابة  ملصلحة 
فرمبا  املجموعات  هذه  يف  االنقسامات  سبب 
وتضارب  الحسابات  اختالف  بسبب  يكون 
اؤكد  لكني  عموما.  البلد  حال  وهذه  املصالح، 
نقيب  وانا  وراءنا،  اصبحت  االنتخابات  ان 
الصيادلة  مصلحة  هو  والهدف  الصيادلة  لكل 
واستعادة حقهم وكرامتهم وكرامة املواطن ايضا. 

■ كيف سيتعامل املستقلون مع السياسيني يف 
مواقع السلطة لتطوير النقابة والنهوض بها؟

فضفاضة،  النها  مستقل  كلمة  استسيغ  ال    □
الضمري.  وحر  نقابيا  الشخص  يكون  ان  املهم 
كرث يستغلون كلمة مستقل لشعارات وغايات 
معينة. لذا نحن عىل مسافة من كل السياسيني 
ونتعاطى مع الجميع من الند اىل الند لخدمة 

الصيديل واملواطن معا. 

اصالحات  احداث  عىل  القدرة  متتلك  هل   ■
نقابية؟

لنوعية  امان  النقابة صامم  ان تكون  □ هدفنا 
عىل  تعمل  ذاته  الوقت  ويف  وجودته،  الدواء 
حصول  امكانات  وتأمني  الصيدليات  يف  توفريه 
البطاقة  انشاء  طرحت  لذلك  عليه.  املواطن 
الدوائية وخطة لحالة طوارىء دوائية ألن االمن 
الدوايئ اشد واخطر من اي نوع امن آخر كونه 
يتعلق بصحة االنسان وكرامته وحقه يف الحصول 
عىل دواء جيد ليحيا حياة كرمية. لذلك نعترب ان 
الرشكات  مثلث  االمر هو  لهذا  الضامن  املثلث 
واملحلية،  العلمية  املصانع  العلمية،  واملكاتب 
صحة  نوفر  املثلث  هذا  ضمن  والصيدليات. 

املواطن ويتم توفري الدواء.

■ هل من خطوات اصالحية او اجرائية للنهوض 
بالنقابة؟

لتطوير  ادارية  □ طبعا، خطوايت هي خطوات 

منها  يشكو  التي  املشاكل  ومعالجة  القوانني، 
تقاعد  من  الصيديل  امور  وتيسري  الصيادلة، 
دور  اهمية  عىل  نشدد  لكننا  وسواها.  وتأمني 
كل  حق  واستعادة  والعلمي  الوطني  النقابة 

انسان وكرامته.

■ كيف ترى انعكاس االنتخابات النقابية عىل 
اىل  للوصول  وسيلة  هي  وهل  الحقا،  النيابية 

النيابة؟
□ انا ارفض ان تكون االنتخابات النقابية "بروفة" 
للنيابية، الين اعترب ان املعركة النقابية يجب ان 
تحمل اهدافا اخرى. الدور االسايس لنقباء املهن 
الحرة دور داخيل ووطني. اذا وجد املواطنون 
والناخبون ان النقيب اهل ليؤدي دورا وطنيا يف 
مرحلة اخرى، تكون ارادة الناخب هي الفيصل. 
له حق  القانونية  الرشوط  كل مواطن يستويف 
الرتشح لالنتخابات النيابية، لذا من الخطأ اتهام 
بعمل  القيام  يف  املسبقة  بالرغبة  نقيب  اي 
نضال  االمر  اخرى، ألن هذا  سيايس يف مرحلة 
من نوع آخر اي االنتقال من النضال من اجل 
مجموعة مهنية اىل النضال من اجل مجموعة 
ينتمي اليها باملواطنة. النقيب يدان اذا مارس 
اذا كان  او  مصالح خاصة خالل توليه منصبه، 
يبّدي مصلحة الطرف السيايس الذي ينتمي اليه 

عىل مصلحة النقابة.

نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم. 

سبب كثافة االقبال 
على االنتخابات الرغبة 

في التغيير
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التفلت يف االجراءات  الكثري من مظاهر  العام املايض، عندما شهد  يعرب لبنان مرحلة االعياد وسط تخوف من تكرار سيناريو 
الوقائية الصحية، مام ادى اىل تفيش جائحة كوفيد - 19 وفرض تحديات هائلة عىل القطاع الصحي. ما حصل دفع البلد اىل اغالق 

شبه شامل، من غري املستبعد ان يتجدد اذا تفىش املتحور الجديد اوميكرون 

"أوميكرون" يغزو والعالم حائر 
هل ينجو لبنان من فيروس األعياد؟ 

 11 يف  لبنان  يؤكد  ان  صدفة  مجرد  كانت  رمبا 
كانون االول 2021، وجود حالتني مصابتني مبتحور 
الهائلة عىل التفيش،  اوميكرون املعروف بقدرته 
اليوم نفسه الذي  واالشتباه بحاالت اخرى، وهو 
نجاح  ابيض  فراس  الصحة  وزير  ايضا  فيه  اعلن 
حملة تلقيح جديدة ملاراتون فايزر، حيث استفاد 

منه اكرث من 34 الف شخص.

اوميكرون يباغت العامل.

لكن ذلك قد ال يكون كافيا لتخطي مرحلة الخطر 
التي تلوح يف االفق خاصة مع بداية العام 2022، 
بفريوس  االصابات  ارقام  ان  الواضح  من  حيث 
كورونا، تصاعدت يف الفرتة املاضية، وكادت تالمس 
احيانا حدود االلفي اصابة يومية، وهناك مخاوف 
من تضاعفها بعد ايام عىل انقضاء مرحلة االعياد 
ونهاية السنة، خاصة ان التقديرات الرسمية تشري 

التلقيح هي يف حدود 35% فقط،  اىل ان نسبة 
املسجلة  العاملية  بالنسبة  مقارنة  متدنية  وتعترب 

عند نحو %44. 
يبدو كأنها حلقة مفرغة يدور فيها لبنان، والعامل 
من   %80 ان  الصحة،  وزارة  بحسب  عموما. 
االصابات التي تسجل حاليا يف البلد هي الناس 
مل يتلقوا اللقاح، مام يعني ان جهدا هائال يجب 
ان يبذل من اجل تكثيف حمالت التلقيح واقناع 
املناعة  تعزيز  اجل  من  االن،  حتى  املرتددين 

املجتمعية. 
زيادة  ظاهرة  يف  استثناء  ليس  لبنان  ان  صحيح 
عدد االصابات، وال يف محاولة العودة اىل الحياة 
املشددة  والقيود  االغالق  شهور  بعد  الطبيعية 
العديد  ان  التجارية، حيث  والحركة  التنقل  عىل 
من دول العامل بدأت اعادة فرض قيود مجددا مع 
لبنان  ان  اال  بالفريوس مجددا،  االصابات  تصاعد 
يشهد وضعا استثنائيا يف ظل االزمة االقتصادية - 
بشكل  انعكست  والتي  يواجهها،  التي  املعيشية 
سلبي عىل قدرة القطاع الصحي عىل الصمود امام 

موجة جديدة من الوباء. 
حاليا تتزايد املخاوف من تفيش املتحور اوميكرون 
بعد تأكيد وزارة الصحة وجود حالتني وفدتا من 
افريقيا، معلنة ان "وصول املتحور اوميكرون اىل 
لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره يف غالبية دول 
العامل. لكن ذلك يجب ان يشكل حافزا للجميع، 
االجراءات  يف  التهاون  لعدم  ومقيمني،  مواطنني 
التلقيح  حمالت  عىل  بكثافة  واالقبال  الوقائية" 

التي تنظمها. 
حتى االن، فان البيانات الرسمية تؤكد ان العدد 
االوىل  الحالة  منذ  لبنان  يف  للمصابني  االجاميل 
لفريوس كورونا يف 21 شباط 2020، تخطى 550 
الف اصابة، فيام اقرتب عدد الوفيات من 8 االف. 
اليومي  االصابات  معدل  اىل  لبنان  عاد  ما  واذا 
الذي المس 5 االف اصابة يوميا يف فرتة ما بعد 

تحقيق
خليل حرب

Khalilharb66@gmail.com

قال كبري خرباء االمراض املعدية يف الواليات املتحدة انتوين فاوتيش ان تناول 3 جرعات 
من اللقاحات يعد "الرعاية املثىل" للتعامل مع التحدي الوبايئ الحايل، اذا كان االنسان 
يريد ان يؤّمن الحامية لنفسه عىل النحو االفضل.  اشار فاوتيش اىل ان االمر سيحتاج اىل 

اشهر لحسم ما اذا كانت هناك حاجة اىل تلقي جرعات سنوية معززة للقاحات. 
لكن بحسب تقرير امرييك رسمي، فان غالبية املصابني باوميكرون يف الواليات املتحدة 
ظهرت عليهم اعراض خفيفة، وكانت غالبيتهم من امللقحني، و14 منهم كانوا حصلوا عىل 

الجرعة الثالثة املعززة، مام يعني ان اللقاح ال يحمي االشخاص من االصابة بالعدوى. 

اللقاح املعّزز

 Inserts
- وزارة الصحة اكدت وجود حالتي اوميكرون وفدتا من افريقيا

- %80 من االصابات طاولت غري امللقحني 
- فاوتيش: 3 جرعات تعد الرعاية املثىل للتعامل مع الوباء

- اكرث من 550 الف اصابة يف لبنان وعدد الوفيات المس 8 االف
- اوميكرون انترش يف اكرث من 60 دولة 

الصحة العاملية: 270 مليون حالة كورونا يف العامل والخطر بات مرتفعا 
كالم الصور:

1 ـ 2 ـ 3 ـ فريوس كورونا.
4 ـ 
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صورة تلقيح اوميكرون.

الخفيفة التي يبدو ان اوميكرون يتسبب بها حتى 
االن، ألن نقيب االطباء رشف ابورشف عىل سبيل 
املثال يلفت اىل استمرار هجرة االطباء واملمرضني 
نقص  بسبب  خطرية،  مرحلة  امام  "نحن  قائال 
اقسام  واغالق  كورونا،  مرىض  لعالج  االمكانات 
لكورونا، ومعاناة املستشفيات" التي يتعرض اكرث 

من 20 منها اىل احتامل االغالق. 
يف مواجهة فريوس كورونا الذي تسبب يف موت 
واصاب  العامل،  حول  شخص  ماليني   5 من  اكرث 
اكرث من 270 مليون انسان، و يتخذ االن اشكال 
كان  اذا  عام  السؤال  يبقى  جديدة،  متحورات 
جرى  مبا  اسوة  مجددا  االغالق  اىل  سيتجه  البلد 
يف بدايات العام 2021. يطرح وزير الصحة فراس 
يحدد  "ما  ان  يقول  عندما  االجابة ضمنيا  ابيض 
االقفال او عدمه هو الوضع الوبايئ، فكلام رسّعنا 
يف موضوع اللقاح وحامية املجتمع، تجنبنا تعطيل 

البالد والدورة االقتصادية". 

اعياد نهاية السنة، فان االرقام قد تكون مرشحة 
للتضاعف بشكل مخيف. 

لبنان  يف  الصحية  السلطات  قدرة  تعد  مل  االن 
عىل ترصد الفريوس محصورة بالقادمني من دول 
افريقية حيث ظهر بداية يف جنوب افريقيا، وانتقل 
اوميكرون  ان  اىل  بالنظر  لها،  مجاورة  دول  اىل 
العامل،  دولة حول  من 60  اكرث  يف  منترشا  اصبح 
وسط معلومات وتقديرات متفاوتة حوله وبازاء 
خطورته الفعلية وكيفية التصدي له، وبالتايل فان 
املراهنة وحدها عىل احتواء اي حالة داخل البلد، 
قد ال تحد من انتشار الفريوس املتحور يف لبنان. 

واعلنت منظمة الصحة العاملية، عىل الرغم من 
الكافية  الرضورية  املعلومات  كل  امتالكها  عدم 
حول املتحور الجديد، ان اوميكرون يسجل انتشارا 
انه يتسبب باعراض  ارسع من متحور دلتا، كام 
اقل حدة )خفيفة اىل معتدلة( وهو ما من شأنه 

ان يجعل اللقاحات اقل فاعلية امامه. 
وذكرت منظمة الصحة يف 12 كانون االول املايض، 
ان ليس يف امكانها حتى االن بسبب نقص البيانات 
الكافية، معرفة ما اذا كان معدل التفيش املرتفع 
لدى السكان ذوي املناعة العالية يرجع اىل حقيقة 
ان اوميكرون "يفلت من املناعة، او انه يستغل 
قابلية االنتقال العالية الكامنة، او انها مزيج من 
االثنني". لكن املنظمة اكدت ان هناك "انخفاضا 
يتعلق  ما  اللقاحات يف  اىل  بالنسبة  الفاعلية"  يف 

بالحامية من االصابة والعدوى. 
تحديا  اوميكرون  متحور  يشكل  االطار،  هذا  يف 
كبريا بسبب قدرته عىل االنتقال برسعة اكرب من 
املتحورات السابقة لفريوس كورونا، ويقول العلامء 
يف  موجودة  اساسية  طفرة   32 عىل  يحتوي  انه 
الربوتني الشويك، وهو ما يقوض بدرجة كبرية قدرة 
اللقاحات املعتمدة حتى االن عىل التعامل معه. 

كشفت  الجديد،  املتحور  خطورة  عىل  مثال  يف 
بخصوص  تحذيرها  مستوى  رفعت  التي  بريطانيا 
ان  الرابع،  اىل  الثالث  املستوى  من   19  - كوفيد 
املدن  يف  تفشيا  االكرث  الساللة  اصبح  اوميكرون 
الربيطانية منذ منتصف شهر كانون االول املايض، 
وانه بات ميثل 40% من اصابات كورونا يف العاصمة 
بوريس  الربيطاين  الوزراء  رئيس  واعلن  لندن. 
جونسون يف 13 كانون االول املايض، تسجيل اول 
حالة وفاة لشخص بريطاين مصاب باملتحور الجديد. 
الصحة  منظمة  تقول  ذلك،  من  الرغم  عىل 

العاملية ان "تقييم مجمل الخطر العاملي املتعلق 
باوميكرون مرتفع للغاية"، وان "اوميكرون يحتوي 
عىل عدد مل يسبق له مثيل من زيادة املتحورات 
وبعضها يثري القلق بالنسبة اىل االثر املحتمل عىل 

مسار الجائحة" عىل مستوى العامل". 
زالت  ال  العاملية  الصحة  منظمة  ان  حني  يف 
تجري ابحاثا اضافية من اجل الحصول عىل فهم 
اللقاحات  عىل  اوميكرون  تغلب  الحتامل  اكرب 
متخوفة  انها  اال  االصابة،  بعد  املكتسبة  واملناعة 
من اثار املتحور الجديد عىل العامل، وهي اعلنت 
ان "الحاالت املتزايدة بغض النظر عن التغري يف 
شدتها، قد تشكل طلبا هائال عىل انظمة الرعاية 
االصابة  معدالت  زيادة  اىل  تؤدي  رمبا  الصحية 
باالمراض والوفيات، وسيكون التأثري عىل الفئات 
الضعيفة من السكان كبريا السيام يف البلدان التي 

تنخفض فيها معدالت التطعيم".
لهذا، ليس يف امكان لبنان املراهنة عىل االعراض 

تظهر الدراسات التي اجريت حتى االن ان اعراض اوميكرون الذي رصد للمرة االوىل يف 
جنوب افريقيا يف 24 ترشين الثاين املايض، تشبه اعراض سالالت فريوس كورونا االخرى، 

مثل الحمى والسعال وضيق التنفس واالم العضالت، لكنها تكون خفيفة نسبيا. 
لكن اوميكرون عىل ما يبدو حتى االن، ال يتسبب يف حدوث فقدان لحاستي الشم والتذوق، 
كام انه ال يتسبب يف انخفاض كبري يف مستويات االوكسجني.  بحسب البيانات التي تم جمعها 
من حول العامل، ان االصابة اكرث من مرة تعد مرجحة بدرجة اكرب بالنسبة اىل اوميكرون، واىل ان 

هذه املتحورة اكرث قدرة عىل االلتفاف عىل املناعة التي يوفرها التلقيح.

االعراض متشابهة
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البيت االبيض  بايدن اىل  الرئيس جو  االنتقالية بعد وصول  دخلت منطقة الرشق االوسط منذ سنة يف مدار املرحلة االمريكية 
ومغادرة سلفه الرئيس دونالد ترامب الذي معه انكفأت وانحرست ملفات وقضايا كثرية، من صفقة القرن وخطة السالم االمريكية، 

اىل اتفاقات التطبيع بني ارسائيل ودول خليجية، مرورا باملواجهة االيرانية ـ االمريكية التي تحولت اىل مفاوضات مفتوحة 

مفاوضات ساخنة في فيينا وحرب باردة في العالم
الشرق األوسط 2022: حروب أم تسويات؟

يف ضوء املفاوضات ونتائجها يتحدد مستقبل 
بالتحوالت  الحافلة  املنطقة  يف  االوضاع 
املتحركة عىل ايقاع رصاع املصالح واالرادات 
والحرب  املنطقة،  يف  والدولية  االقليمية 

الباردة الجديدة يف العامل.
بني  رصاعات  بداية  اليوم  العامل  يعيش 
من  االوروبيني  وحلفائها  املتحدة  الواليات 
اخرى،  جهة  من  والصني  وروسيا  جهة، 
ما  جديدة  باردة  حرب  عن  كناية  وهي 
رشق  الرئيسية  مسارحها  بدايتها،  يف  زالت 
الرشقية  واوروبا  الهادئ،  واملحيط  اسيا، 
االوسط  الرشق  يصبح  وقد  والوسطى، 
مرسحا لها يف املستقبل غري البعيد. من جهة 
منشغلة  الصناعية  الدول  زالت  ما  اخرى، 
تراجع  من  به  تسببت  وما  الكورونا  بازمة 
الدول  هذه  اجتامعية.  ومشاكل  اقتصادي 
قدراتها  وتجري  الداخلية  مشاكلها  عىل  تركز 
بالرشق  اهتامماتها  من  وتخفف  لحلها، 

االوسط.
ازمات  سياسية.  جيو  صحوة  يف  اوروبا 
ايقظتها  كورونا والهجرة واالمن واالرهاب 
جديدة  روحا  وضخت  عميق  سبات  من 
بانفسهم  االوروبيني  ثقة  وعززت  فيها، 
وبقدرتهم عىل تأمني االمن الذايت الصحي 
لنشوء  ومهدت  واالقتصادي،  واالجتامعي 
نفسها  من  وواثقة  صارمة  اوروبية  نسخة 
هذه  تحصل  مل  العاملية.  الساحة  عىل 
بلمح  اوروبا  يف  الجيوسياسية  الصحوة 
ـ  االمريكية  املنافسة  احتدام  بعد  البرص. 
ترامب،  دونالد  الرئيس  عهد  يف  الصينية 
مع  تعاملها  طريقة  تعدل  اوروبا  بدأت 
باملنافسة  متزايدة  بدرجة  يتأثر  عامل 

القامئة بني القوى العظمى. 

الرئيس االمرييك جو بايدن.

يتناقش  االورويب  االتحاد  راح  لذلك،  نتيجة 
التي  االسرتاتيجية  االستقاللية  مفهوم  حول 
الدفاع عن سيادتها وابداء  اىل  اوروبا  تدعو 
الواليات  عن  معزل  يف  الخاصة  مصالحها 
الحليف االمرييك  االتكال عىل  املتحدة، بدل 
عىل  او  ترامب  عهد  يف  فظاظة  زاد  الذي 
قيادة  وراء  سعيا  عدائية  تزداد  التي  الصني 
برضورة  االوروبيون  القادة  اقتنع  العامل، 
القادة  هؤالء  ومن  اوروبا،  اىل  يتطلعوا  ان 
التاريخية  االملانية  املستشارة  مريكل  انغيال 
الرئيس  ماكرون  واميانويل  تقاعدت  التي 
الفرنيس الشاب الذي يواجه خطر السقوط 

يف االنتخابات ومغادرة االليزيه بعد اشهر.
يف  يشكل  االوروبية  الوجهة  تغيري  لكن 
الوقت نفسه ردا عىل الصني. لطاملا تعاملت 
اوروبا مع بكني من منظور اقتصادي وكانت 

تتمنى ان يساهم عامال االنفتاح والتجارة يف 
السيايس او حتى  التحرر  توجيه الصني نحو 
الصني  سياسة  اصبحت  لكن  الدميوقراطية. 
ازدهار  مع  تزامنا  اضافية  بدرجة  ضيقة 
احادي  خيار  االنفتاح  ان  تبني  اقتصادها. 
املامرسات  االمل من  الجانب، فزادت خيبة 
التجارية الصينية غري املنصفة يف اوروبا، كام 
يف الواليات املتحدة. جاء الوباء ايضا ليقلب 

الرأي العام االورويب ضد الصني نهائيا.
يف  التوسع  الصينية  الحكومة  مواصلة  مع 
مرشوع مبادرة الحزام والطريق عىل املرسح 
وقدراتها  البالد،  اقتصاد  شأن  من  العاملي، 
الدبلومايس  ونفوذها  الخارجية،  العسكرية 
الدويل ان تتسع مجاالته سواء بسواء، حتى 
تتصادم مع املصالح االمريكية املتعددة عند 
النظر  ومع  محددة.  والتقاء  متاس  نقاط 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com
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الرئيس الرويس فالدميري بوتني.

التقني  والتقدم  املنتظر  الهائل  الحجم  اىل 
العرش  السنوات  مدار  عىل  الكبري  الصيني 
املتحدة  الواليات  تحتاج  سوف  املقبلة، 
الحلفاء،  من  للغاية  قوية  شبكة  بناء  اىل 
توفري  اجل  من  واالصدقاء،  والرشكاء، 
املساعدة يف ارساء اسس التوازن يف مواجهة 

الصعود املستمر للصني. 
الصينية  الحكومة  ان  للجميع  الواضح  من 

وروسيا(  )الصني  الصاعدة  الكربى  القوى 
هي االولوية، ويف هذا االطار تريد واشنطن 
عدم  وضامن  ايران  مع  تهدئة  اىل  التوصل 
طريق  من  ذلك  نووي،  لسالح  تصنيعها 
منه  انسحبت  الذي  النووي  االتفاق  احياء 
املنطقة  يف  التوازنات  وترك  ترامب،  ادارة 
ومكافحة االرهاب للقوى االقليمية مع دور 

امرييك داعم من دون انغامس مبارش.
- عادت روسيا اىل الساحة الدولية من خالل 
المد  فيها  ستبقى  وهي  السورية،  البوابة 
طويل. اسرتاتيجيتها يف املنطقة هي تحسني 
العريب، وتثبيت قوتها يف  العامل  عالقاتها مع 
ويف  املتوسط  االبيض  البحر  حوض  رشقي 
هي  فاسرتاتيجيتها  سوريا،  يف  اما  وسطه. 
الرئيس بشار االسد  االستقرار وتثبيت نظام 
ايران  مع  والتعاون  تركيا  مع  والتفاهم 

والتعاون مع ارسائيل واعادة االعامر. 
يف  وبصرب  اسرتاتيجيا  الصني  تتمدد   -
املنطقة عرب مشاريع اقتصادية وبنى تحتية 
بدول  اقتصادها  ربط  تضمن  وتكنولوجية 
يف  امرييك  ـ  صيني  صدام  بوادر  ال  املنطقة. 
مع  بداياته  يف  زال  ما  تنافس  امنا  املنطقة، 

احتامل تفاقمه مستقبال.
اما االتحاد االورويب، فانه هو مهتم مبشاريع 
عىل  وهو  املتوسط،  رشق  يف  والغاز  النفط 
وعىل  املجال،  هذا  يف  تركيا  مع  خصام 
ايران،  مع  التهدئة  ويريد  مرص،  مع  توافق 

واالستقرار يف لبنان.
العربية( وتحديدا  القوى االقليمية )غري  اما 
مصالحها  فتحمي  وارسائيل،  وايران  تركيا 
مام  قوية،  دولية  ضوابط  غياب  يف  مبارشة 
يوّلد رصاعات من جهة وتفاهامت من جهة 
ارايض  عىل  تدور  الرصاعات  هذه  اخرى. 
العراق  السيام  ضعفت،  و/او  تفككت  دول 
وسوريا واليمن وليبيا ولبنان. ميكن اختصار 

كل ذلك عىل الشكل التايل:
تصدير  هي  املنطقة  يف  ايران  اسرتاتيجيا   -
الثورة االسالمية، وادارة حروب بالوكالة متنع 
اي دولة عربية من ان تصبح خطرة عليها، 
املتحدة  الواليات  وطرد  ارسائيل،  ومحاربة 
لن  واشنطن  ان  علمها  مع  املنطقة،  من 

املنطقة.  تدخل يف رصاعات عسكرية يف 

الحرب الباردة الجديدة 
ساحتها شرق اسيا 

واملحيط الهادئ واوروبا 
الشرقية والوسطى

اعادة  عىل  توقف  دون  من  العمل  تواصل 
املزيد  تلحق  بصورة  العاملي  النظام  صياغة 
واالوروبية  االمريكية  باملصالح  االرضار  من 

عىل حد سواء.
 - منفردة  بصفة   - االوروبية  القارة  متتلك 
والقيمية،  والجغرافية،  السكانية،  االمكانات 
كل  قبل  الكبري  االقتصادي  الثقل  فضال عىل 
يشء، والتي تعزز حاجات الواليات املتحدة 
املنشودة  التوازن  حالة  اىل  الوصول  يف 
الباردة  الحرب  هذه  يف  منها  واملوثوق 
صوب  اوروبا  جانب  واستاملة  الناشئة، 
املبارش  التعامل  يخص  ما  يف  االمرييك  املدار 
االثر  ابلغ  له  يكون  سوف  الذي  الصني  مع 
والديبلومايس،  العسكري  الصعيدين  عىل 

فضال عىل الصعيد االقتصادي.
اما مع روسيا، فان الرصاع سيدور ويتمحور 

يف العام الجديد حول اوكرانيا التي تعتربها 
موسكو يف صميم امنها القومي، وترغب يف 
الحصول عىل ضامنات من الواليات املتحدة 
وحلف الناتو بعدم ضمها اىل الحلف، وعدم 
موسكو  الروسية.  الحدود  اتجاه  يف  التوسع 
التي تفكر يف غزو اوكرانيا، تواجه لغة تهديد 
ملنعها  واالوروبيني  االمريكيني  من  ووعيد 
اقدامها عىل  ان  وافهامها  تنفيذ خطتها  من 
عقوبات  اىل  سيؤدي  العسكري  العمل  هذا 

هائلة، وينطوي عىل خطا اسرتاتيجي كبري.
يف ظل الحرب الباردة يدور عىل ارض الرشق 
واالقليمية،  الدولية  املصالح  رصاع  االوسط 
الشكل  عىل  الرصاع  هذا  خارطة  وترتسم 

التايل:
بالنسبة  اولوية  يعد  مل  االوسط  الرشق   -
مواجهة  اصبحت  بل  املتحدة،  الواليات  اىل 
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ايران  تتابع  االهداف،  هذه  لبلوغ 
اعادة  انتظار  يف  النووي  برنامجها  تطوير 
الربنامج،  الذي يحد من هذا  االتفاق  احياء 
لن  نووي.  لسالح  انتاجها  عدم  ويضمن 
احيائه،  اعادة  حال  يف  االتفاق  هذا  مينعها 
التي متولها  التنظيامت  بواسطة  من تدخلها 
ولن  لبنان،  ويف  العريب  محيطها  يف  وتدربها 
للصواريخ  منظومتها  تطوير  من  مينعها 
االتفاق  هذا  الدقيقة.  املسرية  وللطائرات 
سيكون ملصلحة ايران وحلفائها يف املنطقة، 
امنيا، وسيزيد  ماديا ويطمئنهام  وسرييحهام 
ذلك من مخاوف الدول العربية، كام سيزيد 
من مخاطر حرب اقليمية شاملة، الن ايران 
ارسائيل  من  كل  مع  تصادمي  منطق  يف 

والعامل العريب.
  - السياسة الرتكية لن تتغري كثريا يف امللفات 

الحساسة وابرزها: 
من  تركيا  وحقوق  املتوسط  رشق  ملف   •

الطبيعية. الرثوات 
• امللف الليبي حيث ان اي مصالحة تركية 
مرص،  وبالتايل  واالمارات،  السعودية  مع 
عىل  حتمية  ايجابية  تداعيات  لها  سيكون 
حل  ايجاد  اتجاه  يف  والدفع  الليبي  امللف 

سيايس. 
املعضلة  سيبقى  الذي  السوري  امللف   •
عىل  الجاري،  العام  يف  تركيا  امام  االصعب 
مع  تربطها  التي  الطويلة  الحدود  خلفية 
سوريا، وما يشوبها من خوارص رخوة تهدد 

االمني القومي الرتيك.
- اسرتاتيجيا ارسائيل يف العام 2022، ستقوم 

عىل العنارص والخطوات التالية:
الحرب  ملنع  وسياسية  امنية  جهود  بذل   -
واستنفاذ البدائل لتحقيق اهداف ارسائيل.

ورمبا  لحامس  العسكري  التعاظم  كبح   -
واالستعداد  العسكري،  للذراع  توجيه رضبة 

الحتامل حرب عىل جبهات عدة.
تشكل  التي  الفلسطينية  السلطة  تقوية   -

عنوانا رشعيا لتسوية مستقبلية.
والسلطة  واالردن  مرص  دمج  عىل  العمل   -

التعاون االقليمي. الفلسطينية يف 
يف  االيراين  التمركز  ضد  العمل  مواصلة   -

سوريا.
- توسيع دائرة التطبيع بني ارسائيل وجريانها.

الرئيس  ادارة  مع  متناسبة  سياسة  بلورة   -
جو بايدن وتبني اسلوب غري صدامي معها.

الصينية  الشؤون  الخربة يف  قاعدة  توسيع   -
وتحسني ادارة املخاطر مقابلها.

وحرية  موسكو  مع  الحوار  عىل  الحفاظ   -
العمل التي تعطيها يف سوريا.

االنسحاب  عام  بانه   2021 العام  عرف 
االنتخابات  وعام  افغانستان،  من  االمرييك 
نتنياهو،  بنيامني  اسقطت  التي  االرسائيلية 
بالرئيس  جاءت  التي  االيرانية  واالنتخابات 
واالنتخابات  رئييس،  ابراهيم  املتشدد 
السورية التي جددت الرئاسة للرئيس بشار 
انتجت  التي  العراقية  واالنتخابات  االسد، 

التي  االملانية  واالنتخابات  حكومية،  ازمة 
انهت حقبة انغيال مريكل. 

فيينا  مفاوضات  انطالق  عام  بانه  وعرف 
املوقع  النووي  االتفاق  احياء  اىل  الهادفة 
الجديد  العام   .2015 عام  ايران  مع  دوليا 
انتخابات  مهمة،  انتخابات  سيشهد   2022
رئاسية يف فرنسا وانتخابات نيابية ورئاسية يف 
لبنان، وسيكون حافال باالحداث واملفاجات 
اعادة  وسط  االوسط،  الرشق  مستوى  عىل 
لكنه  واملحاور.  العالقات  الوراق  خلط 
فيينا  مفاوضات  عام  خاص  بشكل  سيكون 
التي تتأرجح بني النجاح والفشل، وتتساوى 

فيها احتامالت االتفاق والالاتفاق. 
سيكون العام 2022 عام املفاوضات بامتياز: 
االتفاق  حول  ايران  مع  الدولية  املفاوضات 
الفرعية  االقليمية  واملفاوضات  النووي، 
ايران  بني  عدة:  خطوط  عىل  والجانبية 
سوريا  بني  ومرص،  تركيا  بني  والسعودية، 
والخليج، بني ارسائيل والسلطة الفلسطينية. 
وما  فيينا،  مفاوضات  عىل  يتوقف  كل يشء 
والفارق  ستفشل،  او  ستنجح  كانت  اذا 
الباب  سيفتح  النجاح  الحالني:  بني  كبري 
عنها  ستتفرع  التي  الكربى  الصفقة  امام 
اىل  اليمن  من  املنطقة  الزمات  تسويات 

الرئيس االيراين ابراهيم رئييس.

اوروبا تعيش صحوة 
جيوسياسية وتنحو الى 

استقاللية استراتيجية
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فانه  الفشل  اما  لبنان.  اىل  ليبيا ومن سوريا 
سيفتح الباب امام حروب صغرية رمبا تتطور 
اقليمية.  حرب  اىل  وتتحول  وتكرب  وتتسع 
الكربى  التسويات  بني  املحموم  السباق  انه 

والحروب الصغرية.
التقييم العام ملفاوضات فيينا يف بداية العام 
يتوقع االرسائيليون  الجديد ليس موحدا: ال 
ان تسفر املفاوضات عن اي تقدم ويعتربون 
االدارات  كل  اتبعتها  التي  السياسات  ان 
اجبار  عن  قارصة  كانت  املتعاقبة  االمريكية 
بغض  وحساباتها.  سلوكها  تغيري  عىل  ايران 
التي ستفرج عنها  النظر عن مقدار االموال 
فرضت  التي  القصوى  الضغوط  او  واشنطن 
االمريكيني،  اذالل  ايران ستواصل  وان  عليها، 
وارسائيل  املتحدة  الواليات  ان  طاملا 
استبعدتا مرارا وتكرارا عدم تعطيل الربنامج 
النووي االيراين بالقوة، وهو ما قوض خوف 
التعرض لهجوم وسمح له مبزيد  النظام من 

من املناورة. 
اما االوروبيون، فانهم يرون نافذة مفتوحة 
وفرصة ما زالت موجودة، وان ايران مستعدة 
رفع  وان  ذلك،  يف  برعت  وقد  للمساومة، 
السقف ميكن عّده تكتيكا تفاوضيا، وبالتايل 
عن  والرتاجع  مواقفها  لتعديل  قابلة  فانها 

يعني  بها  التمسك  كان  اذا  مطالبها  بعض 
االبواب  وفتح  للمفاوضات  النهايئ  الفشل 
امام االحتامالت االخرى الكثرية. لكن هناك 
وسيلة  االيرانية  الطروحات  ان  يرى  من 
االنطباع  واعطاء  املفاوضني  الشغال  اضافية 
هدفها  ما  يف  باملفاوضات،  متمسكة  انها 
الحقيقي اطالة امدها، ما ميكن طهران من 
املقبلة، من  االستفادة من االسابيع واالشهر 
اجل االستمرار يف دفع برنامجها النووي اىل 

االمام.
مستوى  انتقاليا عىل  عاما   2021 العام  كان 
منطقة الرشق االوسط من ضفة اىل اخرى، 
ومل  فصولها  تكتمل  مل  االنتقال  عملية  لكن 
تتضح معاملها، ومن املمكن ان يحصل ذلك 

يف العام 2022: 

الواليات  يف  واالدارة  الرئاسة  تغريت   •
املتحدة، وتغريت معها السياسات الخارجية، 
الرئيس  وصل  وغموض.  حذر  ظل  يف  لكن 
جو بايدن اىل البيت االبيض لكنه مل يعط يف 
القوي. حصل  الرئيس  سنته االوىل مؤرشات 
ولكن  افغانستان،  من  االمرييك  االنسحاب 
اذا  ما  يعرف  ومل  تحصل  مل  التالية  الخطوة 
انسحابات  اىل  مقدمة  االنسحاب  هذا  كان 
واشنطن  ان  ام  وسوريا،  العراق  من  اخرى 

تتهيب انسحابات اخرى وخسائر اضافية. 
• سقط نتنياهو يف ارسائيل، لكن سقوطه مل 
بينيت  نفتايل  يكن عظيام، ومن جاء بعده، 
مهدد  هشة،  ائتالفية  حكومة  رأس  عىل 

بالسقوط يف اي وقت.
• حصلت انتخابات يف العراق، لكنها مل تكن 
سنتني،  منذ  تحتها  يرزح  التي  لالزمة  حال 
منحى  سلكت  جديدة  ازمة  اضافت  وامنا 
دراماتيكيا مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء 

الكاظمي.  مصطفى 
• الحرب يف اليمن راوحت مكانها ومتحورت 

حول معركة مأرب املفتوحة والفاصلة. 
االتفاق  اىل  العودة  مفاوضات  انطلقت   •
وااليرانيني  االمريكيني  بني  فيينا  يف  النووي 
هذه  لكن  املوقعة،  الدول  مبشاركة 
التغيري  بعد  توقفت الشهر  التي  املفاوضات 
يف  سقطت  والحكومة،  الرئاسة  يف  االيراين 
دوامة الرشوط والرشوط املضادة، وبدا انها 
وعىل  املفاجات  عىل  مفتوحة  مفاوضات 
وليس  باالشهر  يقاس  متوسط  زمني  مدى 

باالسابيع. 
ظل  لكنه  ايراين  ـ  سعودي  حوار  انفتح   •
ايقاع  وعىل  تقطع  عىل  ودار  ساخنا  حوارا 
الحوار  عنوان  هي  التي  اليمنية  الحرب 

وهدفه. 
يف  االرسائيلية  الغارات  وترية  ارتفعت   •
واهداف  مواقع  عىل  وتحديدا  سوريا، 
ارض  عىل  يذكر  شيئا  تغري  مل  لكن  ايرانية، 
الواقع املهيمن عليه من روسيا واملوزع بني 
ثالثة العبني اقليميني: ايران وتركيا وارسائيل. 
املشهد  ويكتمل  املنطقة  صورة  تتضح  فهل 

يف العام 2022؟.

الرئيس السوري بشار االسد.

الشرق االوسط لم يعد 
اولوية اميركية وصراع 

مصالح دولية واقليمية 



58
عدد 100 - كانون الثاني 2022

اللواء عباس ابراهيم لدى وصوله اىل مكان االحتفال.

يقص رشيط االفتتاح يحوط به نواب املنطقة.

نشاطات

تدشني "مركز أمن عام املفتش أول عبدالكريم حدرج اإلقليمي"
اللواء إبراهيم: حذاِر من إعادة التاريخ إلى الوراء

اراده   ،2014 حزيران   24  -  23 ليل 
تاريخ  يف  سوداء  مساحة  االرهابيون 
االرهابية  التفجري  عملية  نتيجة  الوطن 
وارادته  الطيونة،  منطقة  شهدتها  التي 
املديرية العامة لالمن العام مساحة ضوء 
االمن  قدم  يومها  لبنان.  تقدم  مسرية  يف 
اول  املفتش  هو  جديدا  شهيدا  العام 
عبدالكريم حدرج، لريتفع يف املكان ذاته 

رصحا جديدا لخدمة الوطن واملواطن 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  رعاية  يف 
حفل  اقيم  وحضوره،  ابراهيم  عباس 
اول  املفتش  عام  امن  "مركز  تدشني 
االقليمي"  حدرج  عبدالكريم  الشهيد 
الجنوبية،  الضاحية   - الغبريي  محلة  يف 
حرضه النواب: حكمت ديب وعيل عامر 
وفادي عالمة وامني رشي ومحمد خواجة، 
عبود،  مروان  القايض  بريوت  محافظ 
الجنوبية  الضاحية  بلديات  اتحاد  رئيس 
محمد درغام، بيار كساب ممثال محافظ 
ممثال  الحريري  مازن  الشيخ  لبنان،  جبل 
مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ محمد 
حجازي ممثال املجلس االسالمي الشيعي 
راعي  ممثال  مخلوف  سليم  االب  االعىل، 
املارونية،  لبنان  وجبل  بريوت  ابرشية 
الشيخ عباس زغيب ممثال املفتي  املفتي 
حزبية  وقيادات  املمتاز،  الجعفري 
الشهيد  وعائلة  ومخاتري  بلديات  ورؤساء 

حدرج ومدعوون.
ثلة  استعرض  ابراهيم  اللواء  لدى وصول 
استقباله  يف  كان  حيث  العام،  االمن  من 
ورئيس  البلدية  ورئيس  املنطقة  نواب 
رشيط  قص  ثم  الضاحية.  بلديات  اتحاد 
الحفل  تقديم  تولت  فيام  االفتتاح، 
بالنشيد  افتتح  الذي  دانا وهبي،  النقيب 

الوطني ونشيد االمن العام.
بداية، القى رئيس بلدية الغبريي املهندس 
معن الخليل كلمة يف املناسبة، قال فيها: 
املحرض  ناحية  تحلق  الروح  "وراحت 

تلتمس  املجيدة،  املناسبة  لهذه  الكريم 
عىل  سوى  عرثت  فام  العرب،  الجمل  االثر 
عبدالكريم  البطل  الوطن  لشهيد  بصمة 
االيثار  بكف  كتبت  وقد  حدرج،  فضل 
بحجم  وسخاء  والفداء،  التضحية  اية 
الروح والدماء، وصدى لوعد اللواء، الذي 
فتجىل  وفاء،  وفعل  صدق،  كلمة  تجسد 

العام  االمن  ملؤسسة  شامخا  رصحا  هنا 
بأنبل  متميزا  زال  وما  كان  الذي  اللبناين 
االمن  عافية  التامس  وهي  اال  مهمة، 

واالمان للوطن واالنسان".
لكن  االيام،  ومتر  السنون،  "متيض  اضاف: 
القسم يتجدد حني تتحقق االهداف من 
املعركة  قلب  يف  الدائم  التواجد  خالل 

داود رمال
aborami20@hotmail.com
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ورئيس بلدية الغبريي املهندس معن الخليل.ويلقي كلمته.

املستمرة للبقاء واالزدهار ودفع املخاطر 
وتأمني الوقاية، وصوال اىل استتباب االمن، 
مؤسسة  عىل  بدقة  ينطبق  ما  وهذا 
بارشت حضورها  كانت  التي  العام  االمن 
الرائع يف بلدتنا الغبريي من خالل افتتاح 
مركزها املوقت يف تاريخ 26 ترشين االول 
واالسم  املتألقة  بالروح  متوجا   2017
عبدالكريم حدرج،  البطل  للشهيد  الكبري 
مقر  اىل  لالنتقال  وعد  عىل  يومها  وكنا 
الجنوبية.  الضاحية  يف  العام  لالمن  دائم 
 2021 االول  كانون   27 اليوم  تاريخ  يف 
هادي  الشهيد  جادة  عىل  الوعد  تحقق 
فخرنا  نعلن  ان  يرشفنا  وكم  نرصالله، 
املركز  هذا  افتتاح  مناسبة  يف  ورسورنا 
لضاحيتنا  رشف  هوية  لريسم  االقليمي 
واهلها الذين يزدادون رسوخا وتجذرا يف 
عىل  التأكيد  مع  االوطان،  الغىل  االنتامء 
اهمية الجهد االستثنايئ، والدور الطليعي 
ملؤسسة  العالية  والهمة  الكبري  والسعي 

ظروف  يف  املهمة  يؤدي  كان  والذي 
املبنى،  قدم  ناحية  من  سواء  صعبة 
اليوم،  اليه.  والوصول  التنقل  وصعوبة 
للتخفيف  الجديد  املركز  معكم  نفتتح 
من معاناة حواىل 800 الف نسمة ضمن 
االمن  جهاز  يف  للعاملني  الرشوط  افضل 

ندعوها  امنا  حضورها،  تعزيز  اىل  الدولة 
به،  نطالب  لنا  وحق  عليها،  لواجب 
ونعترب غيابها عن هذا الحضور يصب يف 
واهامال  حقها  من  املنطقة  حرمان  خانة 
لواجبها تجاه اهلها الننا نرغب يف الدولة 
خدمة  برضورة  ومؤمنون  ومؤسساتها 
الناس من خالل وزارات وادارات الدولة 
التي يتم من خاللها توفري الجهد والوقت 

عىل املواطنني النجاز معامالتهم".
"اتقدم  بالقول  ابراهيم  اللواء  اىل  وتوجه 
منكم بفيض من الحب واالعتزاز، وعظيم 
الشكر  مجددا  االنجاز  هذا  عىل  التقدير 
لكم، ولكل من ساهم وبذل من اجل هذا 
وعلام  معلام  امثر  الذي  الطيب  الغرس 
ضاحية  يف  اللبناين  العام  لالمن  ورصحا 

العز والوفاء ولخدمة اهلها الرشفاء".
ثم القى راعي الحفل اللواء ابراهيم كلمة 
نلتقي  ان  ويرشفني  "يسعدين  فيها:  قال 
ملركز  الرسمي  باالفتتاح  لنحتفل  اليوم 
امن عام املفتش اول الشهيد عبدالكريم 
البطل  الشهيد  هذا  االقليمي،  حدرج 
املواطنني  عرشات  بحياته  افتدى  الذي 
مقدما االنبل يف روحه وهي روحه ذاتها، 
"خدمة  لشعار  تكريسا  لبنان  عن  ذودا 
وتضحية" للمديرية العامة لالمن العام".

حزيران   13 ليل  حالكا  كان  "كم  اضاف: 
ارهايب  حاول  عندما   2014 العام  من 
عىل  مقهى  يف  نفسه  تفجري  انغاميس 
لطف  لكن  هذا،  مركزنا  من  امتار  بعد 
ورفيقه  شهيدنا  وبتضحية  وعنايته،  الله 
املفتش اول ممتاز عيل جابر الذي جرح، 
الطويل،  الليل  واهلنا  شعبنا  عن  منعا 
ليرشق نهار امن بفضل التضحية االعظم 
التي قدمها شهيدنا الذي نحتفل بافتتاح 

مركز اقليمي باسمه".
يحمل  الذي  الجديد  املركز  "هذا  وتابع: 
عبدالكريم  الشهيد  اول  املفتش  اسم 
حدرج، يغطي منطقة الضاحية الجنوبية 
العزيزة عىل قلوبنا، الشاهدة عىل عظمة 
الصامدة  املجيد،  وتاريخه  الوطن  هذا 
االرسائييل  عدوينا  وجه  يف  لبنانيا  رمزا 

واالرهايب".

الحكيمة،  وقيادتها  اللبناين  العام  االمن 
اللواء  سعادة  العام  مبديرها  متمثلة 

ابراهيم". عباس 
عام  املوقت  املركز  افتتح  "لقد  وقال: 
عن  ليخفف  السنني  عرشات  بعد   2017
التوجه  عناء  الجنوبية  الضاحية  يف  اهلنا 
اىل املركز الوحيد يف منطقة برج الرباجنة 

اللواء ابراهيم: 
الدولة هي املالذ االول 

واالخير لكل اللبنانيني

الخليل: املركز الجديد 
يخفف من معاناة حوالى 

800 الف نسمة

من  لكل  مميزة  خدمة  ولتقديم  العام، 
يقصد هذا املبنى النجاز معامالته".

واشار الخليل "اىل اننا وعىل مدى العقود 
كبلديات  زلنا  وما  كنا  املاضية  والسنني 
وباسم اهايل هذه البلدات نرحب وندعو 
الدولة بكل اجهزتها اىل مزيد من الحضور 
ندعو  الضاحية. نحن عندما  والتواجد يف 
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واوضح "لقد انجزنا هذا املركز الجديد 
بعد عامني من العمل املتواصل يف ظل ما 
يعانيه لبنان من ظروف اقتصادية صعبة 
الصعد،  مختلف  عىل  متتالية  وازمات 
مواطن  اي  عىل  والوقت  الجهد  لتوفري 
االمن  خدمات  طالبي  من  مقيم،  او 
برسعة.  وتامينها  املنطقة  هذه  يف  العام 
العمل،  تقنيات  باحدث  تجهيزه  تم  فقد 
الحديث  االداري  التنظيم  مع  يتالءم  مبا 
الدويل  وللمجتمع  ملواطنينا  لنؤكد 
التي  التحديات  مواجهة  عىل  ارصارنا 
يعيشها وطننا، من خالل استكامل خطة 
التي  املناطق  كل  يف  الشاملة  االنتشار 
اعدتها املديرية العامة لالمن العام تلبية 
وتسهيال  واملقيمني،  اللبنانيني  الحتياجات 

ملعامالتهم".
واكد "ان مهمة عسكريي هذا املركز مع 
غريه من دوائر ومراكز االمن العام املنترشة 
عىل مساحة لبنان العيش املشرتك ولبنان 
الساهرة،  العني  يكونوا  ان  هي  الرسالة، 
الحباط  الضاربة  واليد  الراصدة،  واالذن 
والجرائم  والتجسسية  االرهابية  االنشطة 
القومي  االمن  عىل  حفاظا  املنظمة، 
الداخيل  لالستقرار  وضامنا  الوطني 
الدولة  لركائز  تحصينا  االهيل،  والسلم 
وما  عليه  هي  مام  الرغم  عىل  وتدعيمها 
بلغته من تعرث، ألن الدولة تبقى بالنسبة 
االول  املالذ  اللبنانيني  كل  اللبنانيني،  اىل 
االنقسام  اللبنانيون  جرب  فقد  واالخري. 
فكان ان انقسموا عىل ذواتهم، وانفجرت 
من  فحذار  بهم،  وغيتواتهم  معازلهم 

اعادة التاريخ اىل الوراء".
اللواء ابراهيم اىل "ان افتتاح هذا  واشار 
ومراعاته  بهندسته  النموذجي  املركز 
يساهم  العامة،  الخدمة  معايري  الرقى 
االقليمية،  واملراكز  الدوائر  من  غريه  كام 
البرشية بشكل متوازن،  املوارد  يف تعزيز 
فيشعر  الوطنية،  الوحدة  وترسيخ 
انتامءاتهم  مختلف  عىل  الوطن  ابناء 
وترعى  تحتضنهم  الدولة  ان  ومناطقهم 
متاسك  زيادة  اىل  يؤدي  ما  شؤونهم، 

الوطني". النسيج 

وتوجه "بالشكر الجزيل اىل كل من ساهم 
رسميني  مسؤولني  من  املركز  هذا  بناء  يف 
املادي  الدعم  قدموا  الذين  او  واداريني، 
واللوجستي، واخص بالذكر محافظ بريوت 

ورئيس واعضاء مجلس بلدية بريوت".
عىل  والحضور  ابراهيم  اللواء  جال  ثم 
مطلعني  الثالث،  بطبقاته  املركز  اقسام 
للمواطنني  يقدمها  التي  الخدمات  عىل 
والتجهيزات الحديثة التي زود بها لتأمني 
رشح  اىل  مستمعني  الخدمة،  يف  الرسعة 
تالها  وقسم،  دائرة  كل  حول  تفصييل 

حفل كوكتيل يف املناسبة.

اللواء ابراهيم والحضور يجولون يف املركز.

وتحدث والد الشهيد عبدالكريم حدرج، 
فقال:  العام"،  "االمن  اىل  حدرج  فضل 
العامة  املديرية  اىل  بالشكر  "اتوجه 
عباس  اللواء  سيادة  بشخص  العام  لالمن 
الضباط  يقرص  مل  بتوجيهاته  اذ  ابراهيم، 
عبدالكريم  الشهيد  عائلة  تجاه  والعديد 
يرتفع هذا  ان  كبري يل  لفخر  انه  حدرج. 
الشهيد  اسم  عىل  الناس  لخدمة  الرصح 
يف  هي  منطقة  يف  حدرج  عبدالكريم 
الكثري  محرومة  كونها  اليه  ماسة  حاجة 
مؤسسات  وجود  ومن  الخدمات  من 
عىل  يعلق  رشف  وسام  وهذا  للدولة، 

صدورنا".
اضاف: "ان الكالم عاجز عن التعبري عن 
ابراهيم،  للواء  وشكري  تقديري  مدى 
للشهيد  الثاين  االب  بحق  كان  الذي 
كان  الذي  ودمه  حدرج،  عبدالكريم 
من  تهدر  ان  كادت  كثرية  الرواح  فداء 
اللواء  حّوله  االنغاميس،  االرهايب  قبل 
يف  اسايس  امنايئ  مرشوع  اىل  ابراهيم 
خدمة مئات االالف من املواطنني الذين 
السنتهم  الشهيد عىل  ابني  سيلهج اسم 
ال  الشهيد  ان  واشعرين  العمر،  طوال 
يزال بيننا اراه يف عيون رفاقه ويف وجوه 
املركز  هذا  عنها  خفف  التي  الناس 

الكثري من املشقة والعناء".

والد الشهيد: املركز وسام 
شرف يعلق على صدورنا

اللواء ابراهيم: 
نؤكد ملواطنينا 

وللمجتمع الدولي اصرارنا 
على مواجهة التحديات





62
عدد 100 - كانون الثاني 2022

نائب رئيس كنيسة االتحاد االنجيلية وراعي كنيسة برج حمود القس الدكتور ميالد داغر.

يف اطار التعاون بني شعبة التعاون العسكري - املدين يف املديرية العامة لالمن العام وكنيسة االتحاد االنجيلية، ممثلة بنائب 
رئيس الكنيسة يف لبنان وسوريا وراعي كنيسة برج حمود القس الدكتور ميالد داغر، جرى توزيع هدايا يف 23 كانون االول 

عىل اطفال ضباط مبنى السوديكو وعسكرييه يف املديرية العامة لالمن العام 

نشاطات
األمن العام وكنيسة اإلتحاد اإلنجيلّية 

وّزعا هدايا على أطفال ضّباط وعسكريني 

وطفلة  طفال   170 يقارب  ما  ضم  االحتفال 
ترتاوح اعامرهم بني 4 و12 سنة، تخلله برنامج 
االطفال  يعرّف  كتيب  توزيع  وغنايئ،  ترفيهي 
عىل قصة امليالد بالصور وااللوان، توزيع الهدايا 
عىل االطفال املشاركني الذين مألوا املكان بهجة 

وفرحا.
باالهايل  ترحيب  كلامت  االحتفال  تخللت  كام 
وباطفالهم القاها كل من القس الدكتور ميالد 
املدين  العسكري  التعاون  شعبة  ورئيس  داغر، 
انطوان  الرائد  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف 
الخوري، اللذين اكدا ان االمن العام عىل دوام 
لفرح  تحقيقا  واملديرية  الكنيسة  بني  التعاون 
االطفال، عىل الرغم من ان ظروف جائحة كورونا 
اطفال  كل  االحتفال  شمول  دون  اليوم  حالت 
اقتصار  تم  لذا  وعسكرييها.  املديرية  ضباط 
االحتفال عىل العاملني يف مبنى السوديكو كام 
يسمى عرفا، ونشاطات مامثلة ستشمل الحقا 
العسكريني  عدة  ومناسبات  اوقات  يف  وتباعا 
لالمن  العامة  املديرية  مباين  سائر  يف  العاملني 

العام. 
قبيل االحتفال كان لـ"االمن العام" حوار مقتضب 
مع نائب رئيس كنيسة االتحاد االنجيلية يف لبنان 
وسوريا وراعي كنيسة برج حمود القس الدكتور 
مواكبة  عدم  سبب  عن  بسؤاله  استهل  داغر 
الخريية  للنشاطات  االعالم  وسائل  مختلف 
واالنسانية الكثرية التي تقوم بها كنيسة االتحاد 
كامل  وعىل  لبنان  محافظات  كل  يف  االنجيلية 

مساحته من دون اي متييز او تفرقة؟ 
االعالمية  االضواء  من  االبتعاد  نتقصد  نحن  ـ 
العمل  بأن  قناعتنا  انطالقا من  التعبري،  اذا جاز 
االنساين يفقد عمقه االنساين اذا تم االعالن عنه. 
هدفنا تطبيق افعال املحبة يف عمقها السامي كام 
علمنا اياها السيد املسيح، ال التباهي يف املجتمع. 

■ هل تعرفنا بكنيسة االتحاد االنجيلية يف برج 
تقوم  التي  االنسانية  النشاطات  وبابرز  حمود 

بها؟
□ عام 1976 تم تشييد كنيسة االتحاد االنجيلية 
االعىل  املجمع  يف  عضو  وهي  حمود،  برج  يف 
بهدف  وسوريا،  لبنان  يف  االنجيلية  للطائفة 
كسائر  الرعية  ابناء  لكل  الروحية  الخدمة 
االحداث  هول  امام  انه،  غري  عموما.  الكنائس 
من  انذاك  لبنان  يشهدها  كان  التي  واملصائب 
املؤسفة عام 1975، مل نقف  الحرب  بدء  جراء 
مكتويف االيدي بل بدأنا انذاك بقدر ما تسمح به 
امكاناتنا املتواضعة، مد يد العون واملساعدة اىل 
الجهات الفقرية او املهجرة او املصابة من جراء 
الحرب. منذ ذاك الحني وحتى اليوم تابعنا القيام 
وبقدر  وطنية  كارثة  اي  وقوع  عند  باملساعدة 
اىل  الفرح  ادخال  بهدف  استطرادا،  امكاناتنا. 

قلوب االطفال الذين هم زينة الدنيا، استحدثنا 
الذي  امليالد  طفل  خدمة  برنامج   1996 عام 
يتمحور عىل تقديم هدايا لالطفال يف مناسبات 
عدة، السيام يف عيد امليالد املجيد بشكل خاص.

■ ما ابرز تفاصيل برنامج خدمة طفل امليالد؟
مختلف  اطفال  قيام  عىل  الربنامج  يتمحور   □
كنائسنا املنترشة يف امريكا باختيار هدايا متنوعة 
وارسالها عرب جمعية السامري اىل لبنان، حيث 
يتم توزيعها من لجنة متخصصة يف الكنيسة عىل 
اللبنانية  املناطق  يف  املنترشة  كنائسنا  مختلف 
مختلف  مع  التنسيق  عرب  االخرية،  لتقوم  كافة 
الرسمية  املؤسسات  او  الجمعيات  او  املدارس 
مختلف  من  اطفال  عىل  بتوزيعها  وسواها، 
نختار  ما  وعادة  اللبنانية،  الروحية  العائالت 

الفئات غري امليسورة يف املجتمع. 
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االتحاد  كنيسة  بني  التعاون  بدأ  متى  منذ   ■
االنجيلية يف برج حمود واملديرية العامة لالمن 

العام؟
حيث  تقريبا،  سنوات  اربع  يقارب  ما  منذ   □
التعاون  شعبة  رئيس  وبني  بيننا  تواصل  جرى 
العسكري - املدين يف االمن العام الرائد انطوان 
الخوري الذي اكد لنا مرارا وتكرارا باسم سعادة 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان 
املديرية تضع كل قدراتها وامكاناتها يف خدمة 
كل قضايانا يف مجاالت حقوق االنسان وتعزيز 
التواصل بني االطياف اللبنانية كافة. عىل الرغم 
البالد  شهدته  وما  كورونا،  جائحة  ظروف  من 
العسكري  التعاون  وشعبة  متكنا  ازمات  من 
منها  نذكر  عدة،  نشاطات  انجاز  من  املدين   -
عىل سبيل املثال توزيع هدايا عىل اطفال بيت 
الشهرين، كذلك  يقارب  ما  منذ  الدرزي  اليتيم 

احتفالنا الرائع اليوم. بالتأكيد، ان تعاوننا مستمر 
مع املديرية العامة لالمن العام التي يشهد لها 
وملديرها العام دورهم الكبري يف مجاالت حقوق 
االنسان، وبأنها من بني اكرث املؤسسات اللبنانية 
واحرتام  املواطنني  خدمة  يف  وتنظيام  حداثة 

حقوق االنسان. 

عىل  توزيعها  يتم  التي  الهدايا  طبيعة  ما   ■
االطفال واىل أي اعامر تحديدا؟

الهدايا، نختار  انواع  □ يف كل مناسبة، وبحسب 
الفئة العمرية االنسب لتوزيع تلك الهدايا عليها. 
فالهدايا عموما تكون قيمة ولها ابعاد ترفيهية او 
اخرتنا  اليوم  احتفالنا  معا. يف  االثنان  او  تثقيفية 
االطفال ما بني 4 و12 عاما. من جهة اخرى، وألن 
هدفنا السعي اىل تعميم الفرح واملحبة عىل اكرب 
مفاده  مبدأ  نعتمد  لبنان  يف  االطفال  من  عدد 

ولد واحد - هدية واحدة - مرة واحدة. كام ان 
الهدايا االخرى، كون كل  كل هدية تختلف عن 
طفل يف كنائسنا يف امريكا يحرض الهدية بحسب 
اخرى ككتب  ايضا حاجات  رغبته، وقد يضمنها 
او فرايش اسنان وسواها. كام ان  او اقالم تلوين 
عناوينهم  الهدية  غالف  عىل  يضعون  منهم  كرثا 
الذي تسلم  الطفل  يتمكن  وارقام هواتفهم ليك 
الهدية من التواصل معهم وخلق صداقات جديدة 
بتشجيع  نحن  نقوم  استطرادا،  املحبة.  عنوانها 
االطفال الذين قد تتضمن هداياهم اشياء عدة من 
صنف واحد، بأن يقوموا بتوزيع املكرر منها عىل 
املحبة  تنمية  بهدف  اخرين يف محيطهم  اطفال 
وحب العطاء لديهم. بالتايل، نحاول ان ننقل اليهم 
حقيقة ثابتة ونهائية مفادها ان من يعطي يشعر 
بالفرح اكرث ممن تم العطاء له، وهذا هو جوهر 

املحبة يف عمقها االنساين السامي.
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أقالم "األمن العام" في العدد 100

ميشال 
كرم

عصام 
شلهوب

خالصة تجربتي: املجلة 
عملة نادرة في هذا الزمن

تجربتي 
مع "األمن العام"

لقد امضيت مسرييت املهنية مراسال ومحررا ومحلال يف صحف "االنوار" و"البلد" 
موقعي  جانب  اىل  املناطقية  واملنشورات  املجالت  من  وغريها  و"الديار" 
كمسؤول عن مكتب الوكالة الوطنية لالعالم يف جبيل، قبل ان انضم اىل ارسة 
مجلة "االمن العام" التي باتت تتصدر املطبوعات الورقية من دون منازع يف 

مقاربتها بحرفية  للمواضيع الشائكة املتصلة بقضايا الوطن واملواطن.
تبقى  املئة،  عددها  بصدور  تحتفي  التي  املجلة  هذه  يف  تجربتي  لكن 
القيمني  ان  حيث  ومن  التحريري،  العمل  استقاللية  حيث  من  ذهبية 
بها  تزدان  التي  التجارية  االعالنات  تخدش  ال  ان  عىل  يحرصون  عليها 
محكومة  تكون  ال  وان  املادية،  اغراءاتها  بلغت  مهام  القارئ  حياء 
الوطنية  قيمنا  اهمية  ابراز  يف  وثوابتها  نهجها  عىل  تؤثر  وال  بتوجهاتها 
واالخالقية واالجتامعية. مبعنى انها ال تسعى ابدا، بخالف معظم وسائل 
مشبوهة  او  مضللة  مواقف  ترويج  من خالل  مادي  اىل كسب  االعالم، 
او فئوية، بل تهدف اىل مراكمة الوعي لدى القراء حول تعزيز مفهوم 
املجلة  انحياز  تجربتي  خالل  ايضا  رصدت  لقد  كيانها.  وحامية  الدولة 
عملة  تكون  ان  من  تأسيسها  منذ  متكنت  بحيث  محتواها  صدقية  اىل 
نادرة بحيادها وموضوعيتها وصدقيتها، يف زمن اعالم منحاز اىل جهات 
سياسية وبعضه يغذي االنقسامات ويثري النعرات، ومنصات تبث سموم 
التفرقة واالضاليل والكراهية والحقد، ومواقع تواصل اجتامعي تتعرض 
يهدد صيغة  ما  دون وجه حق،  وروحية من  ملقامات وطنية  بالشتائم 
العيش املشرتك، وهذا ما دفع برئيس تحرير املجلة العميد منري عقيقي 
"الذباب  بارزا هو  االخري عنوانا  العدد  امللف وتضمني  اىل معالجة هذا 
االلكرتوين" بتوجيهات من املدير العام اللواء عباس ابراهيم، بهدف فتح 

النقاش حوله ملا له من تأثري سلبي عىل جيل الشباب. 
امتعني تنوع املوضوعات فيها التي ترثي االفكار وتزيد من ثقة واحرتام 
القراء لها، فاتخذت عىل عاتقي تسليط الضوء عىل تراثنا الوطني وال سيام 
املواقع االثرية التاريخية والدينية واملعامرية التي خلفها لنا اسالفنا، وابراز 
دورها واهميتها لتكون عنوانا للسياحة ومقصدا للسياح من جميع انحاء 
العامل. فقمت بجوالت ميدانية عىل بعض املعامل يف طرابلس واملسيلحة 
وزحلة وبعلبك وعنجر وحاصبيا وراشيا وتبنني وارنون الشقيف وغريها 
من واحات تتميز ببيوت تراثية ذات هندسات معامرية بامناط جاملية، 
فاكتشفت ان هذه املعامل بصمة حضارية يف تاريخ االمم تعكس عظمة 
هذا البلد وعراقته وهويته االميانية لكل مكونات شعبه الذي نسج حياة 

واحدة وعيشا واحدا عىل هذه االرض الساموية.

مئة عدد اصدرتها مجلة "االمن العام"، اضطلعت بكل ما نرشته بدور مكمل 
لوظيفة جهاز االمن العام ومهامته يف حفظ االمن وحامية الوطن واملواطن، 
بتناول كل القضايا واالزمات السياسية واالقتصادية واالجتامعية، وتخصيص 
والرتبية  والصحة  الثقافة  وعىل  والدويل  العريب  العامل  عىل  تيضء  اقسام 
املدين  القطاع  يف  لها  نظرية  اي  كام  شاملة  اعالمية  وسيلة  هي  والرياضة. 
والخاص، وتشبهها ايضا بهامش حرية التعبري ضمن احرتام القوانني التي ترعى 
هذه الحرية. مّيز نجاح العمل يف هذه املجلة العالقات املتينة بني املسؤولني 
والزمالء. لذا من غري املمكن تجاهل الشخصية واالسلوب الشخيص، خصوصا 
ان الجميع يف فريق العمل مرتاحون اىل كيفية التعاطي بني املسؤول والصحايف 
او الكاتب يف هذه املجلة، مع االتفاق التام حول كل املسائل واهمية املواضيع 
التي تطرح بهدف االبتعاد من متاعب املهنة كام توصف. ما يعزز انسجام 
هذا الفريق هي رئاسة التحرير، عىل رغم خلفيتها العسكرية، فهي تحمل 
افكارا واسعة ودائرية عىل كل املجاالت، حتى اتت النتائج مميزة مام سمح 
لـ "االمن العام" بالتنافس الصحيح بني املؤسسات االعالمية واتت مواضيعها 
بعيدة من التشكيك، مطبوعة ببصمة الصدقية. من خالل تجربتي يف مهنة 
االعالم والصحافة وخصوصا االقتصادية، تأكد يل ان "االمن العام" تفتح االبواب 
واسعة امام الصحايف بفعل صدقيتها وشموليتها، بحيث باتت محط اهتامم 
عامل املال واالعامل والوزارات املعنية بالشؤون االقتصادية واملالية واالجتامعية 
والخدماتية، مام وسع افاق االنتاج الصحايف.هذه التجربة مكنتني من مضاعفة 
عميل ملواكبة التطورات واملعلومات الحديثة، لتعزيز قوة املجلة يف االضاءة 
عىل كل ما ميس حياة املواطن.وقد متيزت تجربتي ايضا بباب جاء بعنوان 
"ضيف العدد" ُفتح امام الكّتاب من كل االختصاصات فاغنى مضمون املجلة، 
مام ساهم يف استقطاب قراء ومهتمني للتزود بكل االفكار والقضايا التي تطرح.
مهنة  فرصة جديدة يف  اي  الخوض يف  بأن  يقينا  لدي  وّلدت  التجربة  هذه 
الصحافة، هو اساس الستكامل بناء الشخصية االعالمية القادرة عىل مواكبة كل 
االحداث. اخريا، ال بد من التنويه بادارة املجلة التي مل تتخل عن االصدار الورقي، 
لتلبي رغبة قراء كرث ال يزالون يستمتعون بقراءة الخرب او التحليل متحسسني 
جامل ملمس الورق بني اصابعهم، عىل الرغم من ان املجلة استحدثت موقعا 
الكرتونيا ملحبي القراءة عىل الشاشات املضيئة. العدد املئة هو محطة لالنتقال 
من  وفريقها  تحريرها  ورئاسة  وادارتها  املجلة  وبصدقية  الثانية.  املئوية  اىل 
الصحافيني املخرضمني، ستكمل املشوار بالنجاح ذاته، وستبقى تجربتي معها 
هي الذهبية التي تصب يف عمق حيايت املهنية التي تنقلت خاللها بني مجالت 

اسبوعية وصحف يومية ووكاالت انباء رسمية وخاصة.



65
عدد 100 - كانون الثاني 2022

غاصب 
المختار

جميل 
نعمة

مئة شمعة في خدمة 
الوطن واإلنسان

"األمن العام" كادت
أن ُتفقدني وظيفتي!

مئة شمعة - حتى االن - يف املسرية املضيئة لالمن العام، املديرية العامة 
واملجلة. هي اضافة نوعية اىل انجازات املديرية، وهي اضافة غنية ايضا 

يف مسرية الصحافة اللبنانية املكتوبة.
ان تستمر املديرية العامة لالمن العام يف اصدار مجلتها الشهرية طيلة 
هذه السنوات، هو تحد يف ذاته للمديرية والقيمني عليها. وان تكون 
املجلة بهذه الشمولية والرصانة والتنوع، تغطي مساحات واسعة من 
القضايا العامة التي تهم الوطن واملواطن باسلوب نظيف وراٍق ومهني 
الظروف  مثل  ال سيام يف  ُتحتذى،  تجربة  ذاته  املستوى، هو يف  رفيع 

الصعبة التي مرت بها البالد والعباد عىل كل املستويات.
طبيعة  تحيك  وصفحات  وصور  كلامت  مجرد  ليست  العام"  "االمن 
ومعاناته  للوطن  كبرية  لوحة  هي  بل  وانجازاتها.  وعملها  املؤسسة 
وظروفه وحيويته وابداعاته وحتى اخفاقاته. وهي بالتايل لوحة كبرية 
تنوير  اولويتها  اما اهتاممات املجلة فكانت  للمجتمع بكل خصائصه. 
املواطن ال العسكري فقط. االضاءة عىل كل ما يهمه ويجب ان يعرفه. 
سياسيا ودبلوماسيا واجتامعيا ومعيشيا وصحيا وتربويا وثقافيا، حتى 
طرقته  اال  بابا  املئة  االعداد  ترتك  مل  لذلك  هادفا،  كان  التسلية  باب 

وفتحته فكانت مجلة االنسان واملعرفة.
 "االمن العام" ليست مؤسسة منفصلة عن املؤسسة الوطنية االم، هي 
من رحمها تحمل اهدافها الوطنية واالنسانية النبيلة، والعاملون فيها 

التزموا رسالتها وتوجهها الوطني وهدفها التثقيفي التنويري.   
  من العائلة الكبرية للمديرية انبثقت عائلة صغرية هي عائلة املجلة، 
متامسكة متقاربة، متجانسة ومتفاهمة وملتزمة ومنضبطة. من رئيس 
التحرير العميد منري عقيقي اىل كل الزمالء، كان النهج منذ العدد االول 
نوعية  مادة  يف  واهله  الوطن  ولخدمة  الوطن  كل  مجلة  انها  واضحا. 
مشغولة مبهنية عالية. كان الجهد منصبا عىل عدم الرتاخي والرتاجع يف 
املستوى بالشكل واملضمون، والمبالغة يف هذه االمر، فشهادة ضيوف 
املهنية  وسمعتها  غالف،  كل  صدر  عىل  ميدالية  مثابة  وقرائها  املجلة 
الصحافة  عامل  فأثبتت حضورها يف  انترشت برسعة  النظيفة  والوطنية 

اللبنانية ويف الذاكرة الوطنية العامة.
هي ليست مجرد تجربة مهنية جديدة ناجحة للعاملني يف املجلة. انها 
عالقة بني مواطنني ومؤسسة وطنية عريقة ناشطة، فكان ال بد من ان 
يكونوا يف مستوى املؤسسة يف العطاء... عىل امل ان نكون قد نجحنا. 

والله ويل التوفيق.

منري  العميد  بهم  اتصل  الذين  االوائل  الصحافيني  بني  من  كنت 
عقيقي للتحدث عن املرشوع الجديد الذي تنوي املديرية العامة 
به رغم  اللقاء  انه مل يسبق يل  الواقع  العام خوض غامره.  لالمن 
التي  العام  لالمن  العامة  املديرية  مواضيع  كل  مكلفا  كنت  انني 
الداخيل فرتة طويلة،  التابعة لقوى االمن  تنرش يف مجلة "االمن" 

تعرفت فيها اىل معظم ضباط هذه املديرية. 
الذي ساتواله  العمل  الفرتة، رست همسات حول نوعية  يف هذه 
سكرتري  منصب  امارس  كنت  انني  علام  العام"  "االمن  مجلة  يف 
كان  اذا  ما  حول  تساؤالت  واثريت  "االمن"،  مجلة  يف  التحرير 
تحديدا،  االوىل  وظيفتي  يف  بها  اقوم  التي  املهمة  مع  يتعارض 
عسكرية  ستكون  ستصدر  التي  الجديدة  املجلة  ان  اعتبار  عىل 
االمر  هذا  حيال  مشابهة.  موضوعات  حتام  وستنرش  ومنافسة، 
كل  رغم  قدما  اميض  ان  وقررت  بالقلق،  اشعر  بدأت  املستجد، 
"االمن". وحدث  بقايئ يف  التي كانت تشكل خطرا عىل  الظروف 
وظيفتي  كانت  اذا  عام  املجلة  عن  املسؤول  العقيد  فاتحني  ان 
فيها  مارست  التي  "االمن"  يف  وظيفتي  مع  تتعارض  الجديدة 

الصحافة نحو 13 سنة متتالية؟
اخربته ان ما امارسه من عمل يف املجلتني لن يؤثر اطالقا عىل اي 
منهام، فلم يقتنع. وايقنت حينها انني سأخرس احدى الوظيفتني 
احداهام:  عن  بالتخيل  مصرييا  قرارا  اتخذ  ان  وعيّل  محالة،  ال 
مضمونا  مكرما،  معززا،  سنوات  فيها  عشت  الذي  "االمن"  مجلة 
مع عائلتي، او املرشوع الطموح املتجدد شكال ومضمونا والذي ال 

نعرف ما اذا كان سيستمر، وكيف؟
وقلت  العقيد  اىل  توجهت  مصريي،  سيحدد  الذي  االجتامع  قبل 
له بالحرف: ميكنك ان تقول للمجتمعني الذين سيبتون امري ان 
العام" لن ترتدي بزة عسكرية، ولن تكون منافسة  مجلة "االمن 
ال يف سياستها وال يف موضوعاتها النها ستكون مجلة شاملة، تعنى 

بالشأن العام، فاقتنع اخريا ووافق كل املعنيني عىل بقايئ.
مدير  برعاية  الراقية،  املجلة  هذه  يف  مسرييت  انطلقت  وهكذا 
عباس  اللواء  ورعاية هو  عناية  كل  االعالم  يويل شأن  منفتح  عام 
ابراهيم، ورئيس تحرير مثقف وضليع يف اصول املهنة هو العميد 

منري عقيقي، وارسة مؤلفة من كّتاب محرتفني.
كل عام ومجلة "االمن العام" بألف خري وتقدم ونجاح. 
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أقالم "األمن العام" في العدد 100

جـورج 
شـاهيـن

نعوم 
مسعود

على أبواب السنة العاشرة 
لوالدتها 

كلمة ونور

نحتفل يف بداية العام 2022 بصدور العدد الرقم 100 من مجلة "االمن 
ترجمت  ان  منذ  العارشة عىل صدورها.  السنة  بداية  يف  ونحن  العام"، 
الصحافيني  من  مجموعة  نحن  لدينا  اختلجت  التي  االفكار  مجموعة 
مجلة  الصدار  طموحة  محاولة  يف  االنسانية  والعالقات  املهنة  جمعتنا 
تحمل اسم "االمن العام"، من دون ان تكون مجلة امنية او عسكرية، 
تحيص لقاءآت ونشاطات املدير العام واملكاتب واالقسام املتخصصة يف 
راقية تجمع  اىل مجلة  واملواطن  الوطن  تحايك حاجة  ما  بقدر  املديرية 
وجوه  مختلف  وتتناول  املتاعب.  مهنة  رسالة  اشكال  كل  صفحاتها  يف 
املواطنني  جميع  كام  املديرية  يف  واملوظفني  واالمنيني  العسكريني  حياة 
واملقيمني عل االرايض اللبنانية، وتعزز بتنوع صفحاتها ومواضيعها املناعة 
الوطنية واالمن العام تجاه كل االخطار الداخلية والخارجية التي تهددنا. 
يكن  ومل  املجلة،  هذه  باصدار  االشارة  اعطاء  عند  كبريا  الحلم  كان 
العام  العام لالمن  مستحيال. كان ذلك بعد فرتة وجيزة من تويل املدير 
اللواء عباس ابراهيم مهامته. وهو اآليت من املؤسسة العسكرية االم التي 
اخترب فيها، بعد قسمه ميني الوالء للبنان، كل اشكال العمليات العسكرية 
واالمنية مبا فيها االستباقية منها وتلك التي تتعلق بعالقات لبنان الدولية 
واالقليمية والتي كان الجنوب مرسحا لها بوجود من ميثل 36 دولة تعمل 
تحت راية قوات االمم املتحدة املعززة "اليونفيل" قبل ان يتوىل مهامته 

يف مديرية املخابرات يف الجيش.
ما كان هامش  بقدر  رائعا ومرغوبا،  الحلم هاّم  ما كان تحقيق  وبقدر 
املتمرسني  الصحافيني  من  لفريق  ابراهيم  اللواء  اعطاه  الذي  الحركة 
واسعا سمح باالستناد اىل اعىل املعايري املهنية االعالمية لتقديم االفضل 
بحاجز  يوما  نصطدم  فلم  املستويات.  كل  عىل  فائدة  واالكرث  واالجمل 
رشط  حساسية،  امللفات  وادق  اخطر  مقاربة  دون  يحول  معطى  او 
احرتام سقف املصلحة الوطنية العليا والرأي الرأي اآلخر. مقاربة جميع 
القانونية، الدستورية، القضائية،  القضايا الوطنية، السياسية، الحكومية، 
والرياضية  الثقافية  االجتامعية  االنسانية،  الديبلوماسية،  االقتصادية، 
فاحتلت  نظرياتها،  لها  تتسع  مل  ووطنية  اخالقية  مهنية،  علمية،  بعيون 

موقعا رفيعا يف مساحة االعالم اللبناين والعريب الواسعة.
وبلغنا  العام"،  "االمن  مجلة  اصدار  عىل  العارشة  السنة  بلغنا  وقد  اما 
العدد  ننتظر  قامئا.  زال  ما  والحلم  ترتاجع  مل  فالهمة   ،100 رقم  العدد 
مطلع كل شهر كأنه مولود جديد، يبحث عن افق جديد نتمنى ان يكون 

وطن الرسالة  لبنان عىل مسافة قريبة منه. 

واالدبية  والثقافية  العلمية  املجاالت  كل  يف  رائدا  اللبناين  كان  لطاملا 
والصحافية والفنية، حتى وصوله اىل قمم االبداع والتألق. من مقلع 
هذا االبداع ولدت مجلة "االمن العام"، لتحتل مساحة يف فضاء الرشق 

والعامل تشع نورا تجىل بكلمة مسؤولة وخربة عريقة والتزام ثابت. 
بيوبيلها  معا  نحتفل  املئة،  وعددها  التاسع  عامها  املجلة  بلوغ  مع 
املايس رغم خسارة احدى زميالتنا يف حادث مؤسف كان وقعه علينا 
مجلجال اليام صاعقا. لكن الحياة تستمر، نستلهم من فراقها عنا قبسا 

يحفزنا عىل مواصلة املسرية بروح التحدي والنجاح. 
تجربتي يف مجلة "االمن العام" اخترصها بعبارة: رس النجاح هو عملنا 
رأسها  وعىل  مبدعني  صحافيني  من  املميزة  املجموعة  هذه  كفريق. 
اثبتت  مؤسسة  ومع  الحر،  بقلمه  وملهم  شجاع  قائد  تحرير  رئيس 
مقدام جعل  كفي  عام  مدير  بادارة  املؤسسات  انجح  من  انها  االيام 
من املجلة درّة فريدة تتكلم عنها معظم الصالونات االدبية والفكرية 

واالعالمية.
ال اغايل اذا قلت ان من تصفح اعداد املجلة منذ عددها االول، اثنى 
عىل اناقتها بالشكل والكلمة، حتى ان احدهم قال يل بالفم املآلن ان 
نياط  الدفء يف  تبعث  نار  من  بل  من حرب  ليست  مجلتكم حروفها 

القلب لتنري حكمة العقل.
عىل الرغم من انتشار شبكات التواصل االجتامعي بني افراد املجتمع، 
العام"  "االمن  العائالت واالرس، ظلت مجلة  الحياة يف  وتراكم هموم 
الفكر  طيات  يف  نوره  وميض  يعكس  املظلم  النفق  هذا  يف  نرباسا 
ليدحض قول الفيلسوف اليوناين العظيم افالطون بكلمته الشهرية: ان 
الكتابة هي ركيزة وعكاز ستؤدي اىل انهيار الذاكرة. لالسف ان غالبية 
يقرأونها.  ال  يشرتونها  والذين  املكتوبة،  الكلمة  يشرتون  ال  الشعوب 
والكلمة  الكتاب  اضحى  وهل  الكلمة؟  اندثار  زمن  يف  اصبحنا  فهل 
هذا  من  تهرب  مشاعري  الن  ذلك  حاشا  والرتف؟  للزخرفة  املسؤولة 

الكئيب.  الواقع 
عىس ايامنا تتبدل اىل االحسن مع عودة لبنان باذن الله بعد محنته 
التقدم  نحو  جريئة  بخطوات  السائرة  املتقدمة،  الدول  مصاف  اىل 
الكلمة جلجاال يحرك ضامئر املسؤولني ملا  واالزدهار والتعايف، لتبقى 

اللبنانيني.  فيه مصلحة 
ارجاء  ليغمر شعاعها  تشع وتشع  ان  احب  التي  دعاء ملجلتي  اخريا، 

بلدي، ويصل اىل الوطن العريب حتى املعمورة كلها.
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شوقي 
عشقوتي 

نمر 
جبر

"حذري" 
لم يكن في محله

100 عدد من الحّرية 
واملهنية

اصارحكم القول انه عندما قررت ان افتح صفحة جديدة يف حيايت املهنية 
ومسرييت االعالمية، وان اكتب يف مجلة "االمن العام"، ساورين شعور من 
يدخل يف مغامرة غري مضمونة وغري معروف كيف ستكون وكم اصمد 
فيها... هذا النني اكتب الول مرة يف مجلة "رسمية" الطابع تابعة ملؤسسة 
امنية، ما ميكن ان يضعني يف قالب جامد وضمن ضوابط وقيود، ويفرض 
عيّل ان التزم التوجهات التي ترسم سياسة املجلة وتحدد ما هو مقبول وما 

هو مرفوض والهامش املتاح.
واحتفل  شارك  انا  وها  محله...  يكن يف  مل  "حذري"  ان  القول  اصارحكم 
باعتبارات  "مقيد"  انني  شهر  مئة  منذ  ملرة  اشعر  ومل  رقم 100،  بالعدد 

وتوجهات "رسمية".
مل اَر تدخال يف كتابايت ومل اسمع ايعازا وامالء، وامتلكت دامئا هذه املساحة 
يف  املوجود  غري  التعبري  من  الواسع  الهامش  وهذا  الحرية  من  الواسعة 
وسائل اعالمية ومؤسسات خاصة تكون يف غالب االحيان خاضعة ملزاجية 
اصحابها ومديريها... ومل اشعر يوما انها مجلة "موالية" ويف خدمة املسؤولني 
معارضة"  "مجلة  انها  االحيان  كثري من  رأيت يف  بل  ال  الشأن،  واصحاب 
وان  واملسارات،  االخطاء  وتصويب  تصحيح  اىل  هادفة  بناءة  ومعارضتها 
تكون مجلة موضوعية متحررة من اعتبارات وقيود، يعني انها مجلة يف 
خدمة الشعب وقضاياه، ويف خدمة املجتمع وتطلعاته، ويف خدمة االنسان 
اللبناين ومعاناته... هذا ما جعل من مجلة "االمن العام" صلة وصل وتواصل 
اكرث  بني  من  عد  الذي  العام  االمن  وجهاز  املواطنني  بني  ايجايب  وتفاعل 

االجهزة االمنية عىل متاس يومي مع الناس واملجتمع املدين. 
العام" من  ابالغ اذا قلت ان ما اصابته مجلة "االمن  وال اجامل هنا وال 
اللبنانية، مل يكن ليتحقق  نجاح حتى غدت يف مصاف وصدارة املجالت 
لوال فريق العمل املحرتف املنسجم واملتضامن كعائلة واحدة، ولوال جهود 
رئيس التحرير العميد منري عقيقي الذي له يف االعالم صوالت وجوالت، 
تجارب وخربات، وهو اعالمي اكرث مام هو عسكري. فكانت املجلة الرائدة 
التي انطلقت يف فضاء االعالم الواسع واعتمدت التثقيف بدل "التوجيه" 
واملوضوعية بدل االنحياز، واالسلوب الصادق واملبارش الذي ليس فيه ال 

مسايرة وال مراوغة.
الصحافية  التجربة  بهذه  واعتزازي  رسوري  عن  اعرب  ان  اال  يسعني  ال 
املميزة، وبهذه املجلة التي حجزت مكانا مرموقا، وباملديرية العامة لالمن 
العام وعىل رأسها اللواء عباس ابراهيم التي اثبتت، اداء ونهجا ومامرسة، 

انها "مؤسسة" بكل ما لهذه الكلمة من معنى.

مع صدور العدد 100 من مجلة "االمن العام"، ال بد من التوقف عند 
امرين اساسيني نابعني من تجربة شخصية: الحرية يف التعبري، واملهنية 

يف مقاربة املواضيع.
ال شك يف ان هناك من يعترب ان مجلة شهرية تصدر عن جهاز امني، ال 
بد من ان تكون خاضعة لرقابة مشددة، وان حرية التعبري فيها مقيدة 
لكن  سلفا.  ومحددة  مفروضة  تعالجها  التي  واملواضيع  مراقبة،  بل  ال 
الواقع مختلف ال بل معاكس. فالحرية املتوافرة يف املجلة تضاهي ال 
بل تفوق الحرية املوجودة يف العديد من وسائل االعالم، وال اذكر منذ 
العدد االول للمجلة ان احدا اشرتط يوما موضوعا او اوقف تحقيقا او 

منع مقابلة او فرض رأيا. 
تنسحب هذه الحرية واملهنية عىل ادارة "التحرير" التي تتقن التعاطي 
واالوضاع  الظروف  ويف  امللفات  بكل  والدميوقراطي  واملسؤول  الراقي 
واجواء  التحرير  اجتامعات  خالل  بوضوح  يظهر  كان  ما  وهذا  كافة، 
منذ  نفتقدها  التي  االجتامعات  هذه  اآلراء.  وتبادل  والحوار  النقاش 

اشهر نتيجة كورونا واالزمات املتتالية.
عىل صعيد خاص، قدم القسم الريايض منذ العدد االول موادا رياضية 
متنوعة، وواكب االحداث الرياضية املحلية والعاملية مبوضوعية وتجرد، 
وسلط الضوء عىل الكثري من املشاكل فاشاد بانجازات وانتقد اخفاقات. 
بالوسط  تحيط  التي  والقاسية  الصعبة  الظروف  رغم  مستمر،  وهو 
اال  تحيز  دون  بتجرد من  الرياضية  املواضيع  كل  معالجة  الريايض، يف 

للحق والحقيقة.
وتنافس  وتفان  بجدية  تعمل  صغرية  عائلة  تزال،  وال  املجلة،  كانت 
هواجس  كل  "قلبها"  يف  جمعت  االفضل.  تقديم  عىل  فيها  الزمالء 
تتحدى كل  لبنان،  اللبنانيني وهمومهم، وهي حارضة يف كل شرب من 
انيق.  واخراج  مميزة  تحرير  وارسة  جامعة،  وطنية  مبواضيع  الصعاب 
مسريتها الحافلة بالعطاء واالبداع مستمرة، وقد مرت مبنعطفات كثرية، 
وصحية  وفنية  واجتامعية  واقتصادية  وامنية  سياسية  احداثا  وواكبت 
ورياضية كبرية، وكانت يف كل مرة يف قلب الحدث، تسلط الضوء عليه 
بالتحليل واملتابعة، وترصد تداعياته واثاره ونتائجه. كام ساهمت املجلة 

يف اثارة العديد من القضايا وامللفات وعالجتها مبهنية وانحياز وطني.
كبرية  غصة  مع  تزامنت  املجلة  من   100 العدد  صدور  فرحة  لكن 
البشوش  الوجه  كانت  التي  دنيز مشنتف  الزميلة  بفقدان  وامل عميق 

واملحبب يف العائلة.
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أقالم "األمن العام" في العدد 100

خليل
حرب

داود 
رمال

من أجل الحقيقة 
واملعرفة

رحلة في عمر...

قليلة هي املجالت الشهرية التي ما برحت تصدر يف لبنان، وال يزال 
يف امكانها ان تحافظ عىل قدرتها عىل فتح كل هذه امللفات يف كل 
عدد جديد يخرج اىل النور يف بداية كل شهر. لهذا، ان تكون جزءا 
الهتامم  مثرية  مهنية  حالة  اىل  منتم  انك  يعني  التجربة،  هذه  من 

اي صحايف.
لذلك، عندما فتح يل باب لالنضامم اىل فريق مجلة "االمن العام" قبل 
اربع سنوات، كان ذلك مثابة تحد. اوال يف ان تربهن عىل قدرتك لتقديم 
وثانيا  ومقابالتها،  وقضاياها  بعناوينها  الرثية  املجلة  اىل  مهنية  اضافة 
املتمرسني يف  الصحافيني  الزمالء  من  اىل جانب مجموعة  تكون  ان  يف 
العام"  الذين ضمتهم مجلة "االمن  املتاعب منذ سنوات طويلة  مهنة 
مختلف  يف  املهنية  واهتامماتهم  تخصصاتهم  بحكم  تباعا،  فريقها  اىل 
املجاالت، من السياسة املحلية اىل الشؤون الدولية والعربية والقضايا 
الداخلية عىل اختالفها يف املجتمع واالقتصاد والثقافة والرياضة وغريها. 
بخالف ذلك، يزيد رئيس التحرير املسؤول العميد منري عقيقي اضافة 
القضايا  لدقائق  متابعته  خالل  من  باملجلة،  عالقتك  عىل  آخر  تحد 
وما يصدر  البلد  االعالمي يف  الجسم  الواسعة مع  وتفاصيلها وعالقاته 
عنه يف الصحف والتلفزيونات واالذاعات، وهو ما يدفع الزمالء يف فريق 
املجلة اىل املثابرة والتدقيق يف ما يقومون به وما يكلفون به من مهامت 
وتقارير، ويف اثراء النقاش الدائم ضمن مجلس التحرير الذي كان يجمع 
اعضاء الفريق، اىل ان فرض فريوس كورونا عىل الجميع، الحذر والتباعد. 
املشرتك،  الجامعي  العمل  يف  الروحية  هذه  عىل  الحفاظ  سهال  ليس 
من  بوضوح  يعاين  بلد  يف  شهرية  مجلة  باصدار  يتعلق  ما  يف  خاصة 
تراجع االهتامم العام بالقراءة واالستحصال عىل املعلومة من اصدارات 
ورقية. لكن ذلك ال يعني بالتأكيد تجاهل ما تقدمه مجلة "االمن العام" 
من متيز استثنايئ يف املواد واملعلومات والتقارير واملقابالت بهذا الشكل 
املهنية  وبهذه  لبنان وخارجه،  املطروحة يف  القضايا  الشمويل ملختلف 
والدقة، ذلك ان املثابرة من اجل الحقيقة واملعرفة هي من ابزر سامت 

اي عمل اعالمي ناجح. 
عىل  تلقى  العام"،  "االمن  ملجلة  املئوي  العدد  صدور  مع  فانه  لهذا، 
الزمالء يف الفريق مسؤوليات اضافية يف املتابعة من اجل تعزيز ثقافة 
املعرفة يف بداية املئوية الثانية، يف بلد هو يف امس الحاجة اليها االن، 
ويف متابعة الطريق عىل درب مهنة املتاعب والتي قد تكون اولوياتها 

حاليا ضامن ايصال هذه الثقافة واملعرفة اىل مستحقيها.

بدأت منذ مئة عدد خطواتها االوىل وما توقفت او استكانت. ظلت 
صاعدة صوتا وصدى، حتى صارت محط انتظار الباحثني عن الحقيقة 
والجديد الذي ينبع من بحر الناس املتلهفني اىل من يرشدهم ويوصل 

وجعهم املبارش.
ونطور  ننتج  ينضب.  ال  وتجدد  وتكامل  بتفاعل  خطى  معا  مشيناها 
ُصُعدا ويف كل اتجاه، وكان رهيفا ما اردناه، تأصل بنا بعميق الجذور، 
يبدو  التعرّث، واملشوار  املئة عصية عىل  العام" بخطواتها  "االمن  لتصري 
التعداد  طويال ولن ينتهي باغامضة عيني "دنيز"، وسقوط زمانها من 
قلبها وروحها  وازمنة. فنحن  بال مواقيت  الرب  لتلج ملكوت  الدنيوي 

ورّس كل زمانها اىل حيث ينتهي مدى العمر.
سّموها "مغامرة" كون "االمن العام" ولدت يف الزمن الصحايف الصعب 
جدا. لكنها تحولت اىل وردة الحقيقة الناصعة يف صحراء يكويها هجري 
االنحطاط وانقالب الحقائق. صفتها الرصانة واالتزان والثقة مبا ينرش بني 
دفتيها يف الصفحات، فتحولت اىل انوار تهدي وتقي العرثات، منحازة اىل 
القرار الحق، محّصنة بارادة لوائها الذي صار عنفوانا عىل النور ال يقهر.

ذخريتنا الوحيدة  وسالحنا الوحيد يف درب حقيقتها القلم. نصنع الكلمة 
لنعّمر بها الحقيقة بال زيادة او نقصان، ومجالنا رحاب املدى املوصل 
اىل كشف الغطاء عن كل ما يصّوب املسار، وحتى ال ينتهي املشوار بال 

زاد وفري، لرنبح الرهان ونتئد بعد اذ نتمهل الن املشوار طويل.

لقد صح قول الشاعر: 
مشيناها خطى كتبت علينا   ومن كتبت عليه خطى مشاها.

"يف البدء كان الكلمة.. والله كان هو الكلمة" )يوحنا 1(.
عهد لبنان مع الكلمة قديم قدم الزمان ورمبا ابعد، وتوارثنا الكلمة ارثا 
غاليا وثروة فريدة وينبوع عطاء ال ينضب، ال يستباح، ال يغتصب وال 
يقّيده زمان ومكان. انها كنز أليف َويّف وسالحنا االمىض والعرش الذي 

نعتليه صونا للحقيقة.
ما امتناه يف مشوارنا مع مجلة "االمن العام"، ان نظل ألق الكلمة والحب 
واالرادة  والقلوب،  النفوس  ينعش  الذي  االنساين  والفيض  والجامل، 
التي تحيي فينا التحدي واملثابرة من اجل ان يكرب هذا املولود لتصبح 

خطواته تعد باالالف ويؤّرخ للبنان املجد والكرامة واالستقالل الناجز.
ان  اتذّرع  التي  الرحلة  ولغرينا مساحة يف هذه  انها رحلة يف عمر... 

تكون بال نهاية.
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راغدة 
صافي

100 وردة ورسالة... 
إلى "األمن العام"

من تجربة إعالمّية 
إلى عالقة إنسانّية

مل  املكتبات،  االول يف  العام" وحل عددها  "االمن  عندما صدرت مجلة 
يكن كرث من معرش االعالميني واملتابعني وغريهم يتوقعون ان هذا املولود 
من الصحافة الورقية سيأخذ هذه املساحة من املواكبة واالهتامم، بحيث 
اصبح محل متابعة عند عدد ال بأس من السياسيني والعاملني يف القطاع 
العام الذين نرشوا افكارهم وعكسوا اراءهم عىل صفحاتها من دون اي 
الحزبية  واملشارب  االراء  ملختلف  صفحاتها  املجلة  رشّعت  اذ  قفازات. 
وجمعيات املجتمع املدين. هذا ما حرصت عليه ادارة التحرير والزمالء 
العاملون فيها. ومن املفارقات التي توقف عندها كرث انها مل تكن مطبوعة 
"عسكرية" بكل ما للكلمة من معنى، ألن مواضيعها وموادها جذبت 
واالدوار  للمهامت  افردت صفحات  وان  املتنوعني،  القراء  من  الكثريين 

الوطنية التي تلقى عىل عاتق املديرية العامة لالمن العام. 
شاركت يف كتابة جملة من املواضيع عىل مدار اعدادها الـ100. وسمحت 
يل هذه التجربة التي بدأتها يف "النهار" وما زلت، بالتعرف اىل نخبة من 
السياسيني املخرضمني ومحاورتهم، فضال عن ضباط قدامى وشخصيات 
كانت ناشطة يف مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، وصاحبة ادوار يف اكرث من 
حقل حكومي وعسكري واداري واقتصادي، ساهمت يف رسم سياسات 
هؤالء  بني  من  اليوم.  اىل  ارتدادات  لها  كانت  قرارات  واتخاذ  الدولة 
مجموعة من الوجوه التي رحلت اخريا، وكانت من الوجوه املعروفة منذ 
والية الرئيس فؤاد شهاب ومساهمتها يف ارساء دعائم اكرث من مؤسسة 

ال تزال اىل اليوم.
 يبقى االهم يف اكرث اللقاءات التي عقدتها مع سياسيني متقاعدين انهم 
فتحوا صفحات  ذكرياتهم ونبشوا ارشيفهم ومحطات احداث عاشوها، 
وتحدثوا بشغف عن احداث واتفاقات ال تزال بصامتها اىل اليوم. ومثة 
من عمد اىل رواية كل هذه االحداث النها ستبقى ملك االجيال املقبلة. 
عند مقارنة تجارب محطات هؤالء مع اكرث العاملني يف الحقل السيايس 
منذ التسعينات اىل اليوم، ومن دون تعميم، نلمس ان الجيل السابق كان 
ارقى بدرجات من الوجوه التي تتصدر املشهد اليوم والغارقة يف مستنقع 
الفساد والرسقات وتدمري مؤسسات الدولة وتضييع ودائع اللبنانيني يف 
املصارف من جراء سياسات وهندسات مالية ليست خاطئة فحسب، بل 

مجرمة وقاتلة يف حق مواطنني خرسوا كل يشء حتى احالمهم.
بعد صدور 100 عدد من "االمن العام"، مئة تحية ووردة ورسالة اىل كل 
من ساهم يف هذه املطبوعة الحريصة عىل تقديم االفضل، مع تشديدها 

عىل ارساء وحدة وطنية حقيقية ولو يف الزمن الصعب.

العام"  "االمن  مجلة  لعميل يف  اعطيه  الذي  العنوان  اختصار  هذا يف 
والذي بدأته قبل سنوات.
ملاذا مجلة "االمن العام"؟ 

بكل بساطة النها  تتحدث بصوت عال عن وجع الناس واملها. لذا من 
الطبيعي ان يشعر كل واحد من افرادها بانتامئه اليها واىل رسالتها. 
لبنان  ارزة  حدوده  بامتياز،  علامين  دميوقراطي  منرب  الواقع  يف  هي 

والوالء لوطن االرز. 
ملاذا "االمن العام"؟ 

النها االقرب اىل صوت االنسان املدين يف مجتمعنا. ال تفرق يف اروقتها 
واهلهم  عنارصها  حال  لسان  تكون  ان  وتحاول  انتامء  او  جنس  بني 
يد  يف  الرصامة  تحمل  الوطن.  مساحة  عىل  متتد  التي  ومجتمعاتهم 
واالنسانية يف اليد االخرى. ال تتحدث عن نفسها وال تفاخر وال تبالغ 
يف انجازات املديرية العامة لالمن العام التي تنتمي اليها. وعىل الرغم 
من كل الظروف القاسية التي مرت عىل لبنان خالل السنوات االخرية، 
وحيادها  وصدقيتها  مكانتها  عىل  تحافظ  ان  املجلة  هذه  استطاعت 

لتنحاز اىل لبنان، ولبنان فقط. 
مجلة "االمن العام" رسالتها واضحة ال لبس فيها، وهي االضاءة عىل 
مكامن الخلل اينام وجدت دون اغفال تسليط الضوء عىل االيجابيات 
التي  السلوك  قواعد  مدّونة  عىل  يطلع  ومن  خجولة،  كانت  مهام 
املدنية  التنفيذية  االداة  املجلة   هذه  يف  يرى  املديرية  عن  صدرت 
لرتسيخ اهداف املديرية يف احرتام حقوق االنسان وبناء ثقة متبادلة 
آمنة  دولة  ظل  يف  فيه،  واملقيمني  اللبناين  واملجتمع  العام  االمن  بني 
االمن  بني  التعاون  يف  الفرق  كل  يشكل  ما  هو  املبدأ  وهذا  امنية  ال 
االجهزة  بني  التعاون  ان  اثبت  العام"  "االمن  مجلة  فنجاح  واالعالم. 
االمنية والصحافة ميكن ال بل يجب ان يكون يف اطار عالقة تعاونية 

لضامن نجاح االثنني معا. 
يف عيدها املئة امتنى لهذا املنرب االعالمي الذي افتخر بانتاميئ اليه، ان 
يبقى دامئا كام عهدناه صوتا صادحا  لقول كلمة الحق وانارة شمعة 
من  يخفف  ان  شأنه  من  ما  كل  عىل  واالضاءة  الحالكة،  الظلمة  يف 

معاناة  اللبنانيني املقهورين.
انسانية  اعالمية  انها ليست مجرد كلامت بل حديث عن تجربة 
جديدة  عائلة  واكسبتني  سنوات  منذ  بدأت  وملستها،  عشتها 

وزمالء اعزاء.
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أقالم "األمن العام" في العدد 100

منير 
الشدياق

مارلين 
خليفة

فرصة لخدمة وطني عبر 
مؤّسسة لجميع اللبنانيني

خلطة عجيبة 
بني الصحافة واألمن

عالقتي مبجلة "االمن العام" مل تكن مجرد عالقة مهنية تخترص بكتابتي مقاالت 
ودراسات ورشوحات يف مختلف املواضيع القانونية، ومن ضمنها ما يتعلق 
مبهام املديرية العامة لالمن العام وصالحياتها فحسب، بل هي عالقة تجسد 
يف عمقها قناعايت الوطنية، السياسية، واالنسانية اصدق تجسيد. كام تشكل 
فرصة لخدمة وطني عرب اختصايص القانوين من خالل مؤسسة لكل اللبنانيني.  
والية  حقوقهم  عىل  املواطنني  تعريف  بأن  قناعة  لدي  اوىل،  جهة  فمن 
مطالبتهم بها هي اوىل خطوات حثهم عىل املطالبة بها، وبأن تراكم تلك 
الثقافة واملطالبات يعززان مع الوقت حضور القانون والعدالة يف املجتمع 
العام"، وان  "االمن  القانونية يف  كتابايت ورشوحايت  تأيت  بالتايل،  فاكرث.  اكرث 
 - االجتامعي  الهدف  ذلك  مثابة خطوات صغرية، يف سياق خدمة  كانت 

االنساين السامي. 
من جهة ثانية، امام واقع تحول االنتامء السيايس - الوطني يف لبنان، يف 
القسم االكرب منه اىل مجرد والء اىل الزعيم كشخص، او اىل احزاب يغلب 
عىل القسم االكرب منها َنَفس طائفي معني، كانت وال تزال قناعتي بأن افضل 
اجل  والعمل من  السعي  مبدأ  اىل  الوالء  لخدمة وطني هي عرب  طريقة 
وضامنا  للوطن،  تقدما  ونجاحها  تطورها  ينعكس  التي  الدولة  مؤسسات 
لحقوق كل املواطنني من دون منة من احد او استزالم عند احد. بالتايل، ان 
ما اقوم به يف االمن العام، عرب مجلة "االمن العام" تحديدا، وان كان مجرد 
جهد قانوين متواضع، اال انه يجسد يف عمقه قناعايت السياسية - الوطنية 
لتطورها  يعمل  من  كل  مع  والوقوف  لالشخاص،  ال  للمؤسسات  بالوالء 

بصدق، كذلك بالوالء لكل الوطن ال لقسم منه.
هذه التجربة التي افخر بها كانت، لحسن حظي، ضمن فريق عمل ضم 
نخبا فكرية كل فرد منها يعد مثابة مرجع يف مجال اختصاصه، عنيت ارسة 
"االمن العام" التي اصبحت ارسيت الثانية، وعىل رأسها رئيس التحرير العميد 
منري عقيقي الذي تعلمت منه الكثري يف مجال االعالم. كام كانت يف مرحلة 
تشهد فيها املديرية عرصها الذهبي من جراء االنجازات الكثرية التي شهدتها 
بفعل خطة التطوير التي اطلقها مديرها العام اللواء عباس ابراهيم عقب 
تسلمه سدة املسؤولية فيها. كذلك جراء دوره املميز محليا، اقليميا، ودوليا 
يف مجاالت تحرير املخطوفني، قضايا حقوق االنسان، تعزيز ثقافة الحوار 

والسالم، وسواها. 
اشعر بالفخر بهذه التجربة، وامتنى الرسة "االمن العام"، كام للمديرية العامة 
النجاح يف خدمة  دوام  ومأمورين،  ومفتشني  وضباطا  مديرا  العام،  لالمن 

الوطن وتعزيز حقوق االنسان. 

االمن  فلجهاز  االمن شكليا وتختلفان جوهريا.  الصحافة مع جهاز  تلتقي 
سطوة وللصحافة سلطة الكلمة. لجهاز االمن قواعده يف االستخبار والتقيص، 
وللصحافة اصولها يف استئصال الحقائق من كواليس الحوادث لتبيان القصة 
بـ"االمن  الحقيقية. لكن جهاز االمن يدمج معلوماته يف صلب ما يسمى 
"رس  وهو  خدمتها  يف  معلوماته  فتصبح  السلطة"،  او"مصالح  القومي" 
الدولة"، بينام تذيع الصحافة معلوماتها وتقاريرها عىل القراء واملشاهدين 

واملستمعني غري آبهة بالتبعات.
كل ذلك يخلق حال التباس يحايك الغموض البناء بني عمل جهاز امني 
الثاين ونادرا ما  يريد االول "تشغيل"  وعمل صحايف محرتف، غالبا ما 
ترى الثاين غري ممتثل لسطوة الجهاز اال ما ندر من صحافيني قدموا 

نذورا رهبانية ملهنتهم. 
خربيت  وبحسب   ،2017 اذار  منذ  فيها  اكتب  التي  العام"  "االمن  مجلة  يف 
الشخصية، ميكنني التأكيد عىل ان العمل يف الصحافة االمنية هو حرفة، تحرتم 
قدسية مهنتنا لناحية االمانة تجاه املصادر واملوضوعية يف رسد الوقائع وتبيان 

الحقائق من دون تحوير، وبعيدا من هتك ارسار املهنة واصولها.
كتبت  الديبلوماسية حيث  الصحافة  االعوام، عملت يف  امتداد هذه  عىل 
عرشات املقابالت مع سفراء وديبلوماسيني، ودفعتني ادارة تحرير املجلة 
وخصوصا رئيس التحرير العميد منري عقيقي اىل االهتامم عن كثب بتقارير 

الديبلوماسية التثقيفية وهي زاوية مهملة يف الصحافة اللبنانية.
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  عهد  يف  الحديثة  اصداراتها  املجلة  بدأت 
وكالة  بـ"مدير  الغربية  الصحافة  تصفه  الذي  الرجل  ابراهيم.  عباس 
االستخبارات اللبنانية االبرز"، وتبني ان اللواء ابراهيم يقدر اهمية الصحافة 
والصحافيني ليس كمخربين بل كمحرتفني وابناء مهنة مقدسة. فافسح امام 
السياسة  يف  ليكتبوا  العام"  "االمن  مجلة  صفحات  منهم  محظوظة  باقة 
والفن  والثقافة  واالمن  االجتامع  وعلم  واالقتصاد  واالدارة  والديبلوماسية 
اي  يف  واحدة  حزمة  تجدها  ال  مواضيع  والتسلية...  والتغذية  والرياضة 
مطبوعة لبنانية، عىل قلة املجالت االسبوعية او الشهرية بعد اغالق عدد 

من دور النرش الكربى.
مجلة  صفحات  عىل  باقالمنا  نجوما  نكون  ان  كصحافيني  لنا  املشوق  من 
امنية! ومن املثري ان يقرأنا ضباط ورتباء يف جهاز امني نحن عىل متاس معه 
يف كثري من مفاصل مهنتنا! انها الخلطة العجيبة التي تكاملت فيها جهود 
وازدهرت  ابراهيم  عباس  اللواء  هويتها  اختط  والتي  ومدنيني  عسكريني 

بجهود املسؤولني فيها واملحررين والفنيني.
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دنيز مشنتف 
غادرتنا باكرا

الزميلة  العام"  فقدت ارسة مجلة "االمن 
دنيز مشتنف التي قضت يف حادث سري 
يف  كبرية  معاناة  بعد  منه  تنج  مل  مروع 

املستشفى. 
كنيسة  يف  نفسها  لراحة  الصالة  اقيمت 
مسقطها،  عربا،  بلدة  يف  االنتقال  سيدة 
اهلها  حضور  يف  الرثى  وريت  حيث 

واصدقائها وحشد من ابناء البلدة.
كل من عرف دنيز مشنتف شعر بفداحة 
ومحبوها  اهلها  سيفتقدها  خسارتها. 
محرتفا  قلام  العام"  "االمن  يف  وزمالؤها 
يف التحقيقات املتشعبة السيام يف شؤون 
واالجتامع،  والرتبية  والفنون  الثقافة 
باناقة  مقرتنة  االهتاممات  متعددة 

الكتابة. 
تربح  ان  غري  من  مشنتف  دنيز  غادرتنا 
واخلصت  احبت  التي  املجلة  ذاكرتنا، يف 
غري  ومن  انقطاع،  بال  فيها  ونشطت  لها 
نقاء  عكست  التي  ابتسامتها  تغيب  ان 
حركتها  وعفوية  صورتها  وصفاء  قلبها 

ثقافتها.  وحيوية 
ستبقى يف ذاكرة كل من عرفها.

الوحيد:  ابنه  مبوت  قلبه  معزيا  لصديقه  اوغسطينوس  القديس  قال 
"كنت تخىش عليه ما دام حيا، واآلن هو ميت، فهو ال يخاف اي موت 

آخر. هو اآلن مع رب الحياة مع مسيح القيامة".
والبهاء  االلهي  بالنور  ملتحفة  القيامة  اليوم وقفة  دنيز، تقف  العزيزة 
الساموي، نزلت اىل قرب االرض لتطلع اىل قرص السامء. هي اآلن يف عتمة 
الفجر كفصح الصحراء تنتظر فجر السبت العظيم لتالقي الضابط الكل 
يف مجد املدعوين اىل وليمة بكر الخليقة اىل رجاء املوعودين باكليل الرب.

عىل  املكابدة  الرب  حقل  يف  املجتهدة  الصادقة  الطيبة  دنيز،  الزميلة 
صنوف الشدائد، الساكنة يف بحر التعب املنتظرة عىل ضفة األمل.

النار التي احرقتك احرقت قلوبنا. هذا العمر الذي امضيته بني الشموع 
والدموع حملك اىل رسير العناء والوجع والبكاء. هذا الوطن الذي حملتيه 
وذنوب  الحرب  رضوب  يف  القلب.  ودقات  الحب  دفات  بني  وتحّملتيه 
السلم، يف ربيع الزهر وخريف العمر. عاش يف كلامتك رمزا رائع الجامل 
طريق  يف  خذلك  لكنه  تشويهه  من  البشع  الواقع  يتمكن  ان  من  اروع 

موحش... يف حريق غادر.
السنني:  عرشات  منذ  االهتزاز  من  تتوقف  مل  ارض  عىل  واياك  عشنا 
الهتافات، ضجيج  اطنان  الشعارات،  املوت، رعد  ازيز  املدافع،  طلقات 

الخطابات وعجيج املساومات، نعوش االبرياء وعروش الجبناء...
متآخية  حروف  بالرجاء،  التمسك  وواجب  بالحلم  سامح  كتاباتك  يف 
ومعاين متسامية، مبنى ومعنى، ِكرَب وخفر، حياء وكربياء، اتضاع وارتفاع، 
استحال  ومأوى  كفن  اىل  تحول  وطن  يف  فرح،  واقواس  حزن  اجراس 

مثوى، وُتربة نرثتها الغربة...
يف كتاب الفونسو الحكيم La Siete Partidas - الشفرة السباعية - قصة 
عن راهب اراد ان يعرف طبيعة الزمن يف الفردوس، ويف احد الصباحات، 
عن  له  يستمع  ليك  الحديقة  اىل  فخرج  نافذته  خارج  يغرّد  سمع طريا 
قرب. واذ به يسمع صوتا يهمس يف اذنه: هذه مجرد ثانية واحدة من 
الزمن الساموي. عندما عاد اىل صومعته والفرح ميأل قلبه وجد ان اخوته 
الرهبان قد ماتوا منذ زمن بعيد وانه خالل تلك اللحظة التي غرّد فيها 
الطري مر ثالثة قرون... ليس هناك امد للزمن يف الجنة اما يف الجحيم فان 

الزمن ابدي ألن ال يشء يتغري هناك بل مجرد انتظار طويل.
روى كارل غوستاف يونغ عامل النفس السويرسي الشهري ومؤسس علم النفس 
التحلييل ان عمه سأله مرة: هل تعرف يا كارل كيف يعذب الله الخطأة؟ هز 

يونغ اليافع رأسه بالنفي: يجعلهم ينتظرون... ردد ومىض يف طريقه.
صديقتي وزميلتي دنيز، لقد خرجت من هذا العامل الرتاب والرساب اىل 
حديقة الفردوس. ال لثانية واحدة ثم تعودين، بل حيث انت ستمكثني 
ولن تنتظري مثل الباقني، ألن سيد الزمان واالكوان يتوجه اليك وللذين 
النقياء  طوىب  الجبل:  عظة  يف  عام  الفي  قبل  متكلام  يتأملونه  وقفوا 

القلوب فإنهم يعاينون الله. سالم لروحك.
جورج ياسمني

لن يجُعلِك تنتظرين...
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إحصاءات الشهر
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الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2021/11/15 لغاية 2021/12/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2021/11/15 لغاية 2021/12/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

5اثيوبية 
1المانيا

2ايرانية
4بنغالدشية 

1بوركينا فاسو
5سودانية 
100سورية 

1سيراليونية

2اثيوبية 
2اردنية

1اميركية
1ايرانية

1عرب رحل
2فليبينية

4بنغالدشية
2تركية

1سري النكية
2عراقية 

1عرب رحل
2فلسطينية 

1فلسطينية سلطة
1فلسطينية سورية
10فلسطينية الجئة

1فليبينية

1ساحل عاجية
15سودانية
91سورية
3عراقية

2فلسطينية
1فلسطينية من دون اوراق 

1فلسطينية سورية 
8فلسطيني الجئة

54لبنانية 
1مدغشقرية

5مصرية 
4مكتوم القيد 

3هندية
205المجموع

1 قيد الدرس
1كويتية
1كينية

58لبنانية 
7مصرية 

4مكتوم القيد 
209المجموع
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2021/11/15 لغاية 2021/12/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2021/11/15 لغاية 2021/12/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
981اثيوبية

1افريقيا .ج.
1البانية
2المانية

1اميركية
3اندونيسية

1ايرانية
3ايطالية

54بنغالدشية
68بنينية

دخول

مغادرة

املجموع

127452

120363

247815

81862

84365

166227

50846

51703

102549

260160

256431

516591

7بوركينابية
5تشادية

35توغولية
1رومانية
7زامبية

8سنغالية
536سيراليونية

20سري النكية
8غامبية

1غينيا بيساو

3فرنسية
88فيليبينية

35كاميرون
1كوسوفية

811كينية
1مالية

1مكدونية
7ملغاشية

30هندية
2720المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من  2021/11/15 لغاية 2021/12/15

الدولةالدولةالدولة

2تونسية

22سورية

1عراقية

2ليبية

106مرصية

133المجموع

الدولةالدولة العددالعدد
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

1341211فرنسا
61411بلجيكا
316111املانيا
549تركيا
5128لندن

1551591550املجموع

جدول اجاميل بالوثائق املزّورة املضبوطة ألول 5 دول يف الدوائر واملراكز الحدودية: ترشين الثاين 2021

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

ترشين الثاين 2021

رسم بياين بعدد 
الوثائق املزّورة تبعاً 

للجنسية السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

ترشين الثاين 2021

 عدد الوثائق السورية املزورة 
بحسب النوع واملركز الحدودي: ترشين الثاين 2021

74

الوثائق المزّورة
عدد 100 - كانون الثاني 2022

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات: 
ترشين الثاين 2021
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مقارنة بني عدد الوثائق
املزورة املضبوطة لشهر 

ترشين الثاين 2020 
والشهر نفسه من العام 2021

مقارنة مع عدد حاميل 
الوثائق املزورة خالل االشهر 

الثالثة السابقة

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 ت2 2021

عدد املسافرين 
من بداية 2021 

حتى نهاية ت2 2021

عدد املسافرين 
خالل ت2 2020 

عدد املسافرين 
من بداية 2020 

حتى نهاية ت2 2020 

1,578,073.00  72,046.00  1,305,213.00  139,778.00  املراكز الحدودية  الربية

2,081,359.00  200,461.00  3,810,501.00  347,438.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

ت2 2020

حاملو وثائق مزورة 

ت2 2021

نسبة االرتفاع او 

االنخفاض

مؤرش

12-%2607املطار

00مرفأ طرابلس

100-%70املصنع

10مرفأ بريوت

00القاع

20العريضة

01العبودية

حاملو وثائق مزورة املركز
ايلول 2021

حاملو وثائق مزورة 
ت1 2021

حاملو وثائق مزورة 
ت2 2021

507070املطار

200مرفأ طرابلس

200املصنع

000مرفأ بريوت

000العريضة

000القاع

401العبودية

587371املجموع

مالحظة : ترتفع او تنخفض اعداد الوثائق املزّورة بحسب رشوط التعبئة والتدابري االستثنائية املفروضة
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بقلمبأقالمهم  
ميساء عبد الخالق*

لبنان النازف ينتظر صحوة ضمير وطنّية
ما احوجنا اىل مسؤولني ومواطنني يف دولة بات يثقل كاهلها موالون 
لطوائفهم عىل حساب وطن ينزف أملا تحت وطأة ازماته السياسية 
أال  اخالق.  ازمة  يعاين  لبنان  نعم  واالخالقية.  واملالية  واالقتصادية 
يستحق وطننا التعايل فوق االجندات لخدمة هذا الفريق السيايس او 

ذاك، داخليا كان ام خارجيا؟ 
انتامئنا السيايس. لكن  نعم نحن بلد الحريات. نعم يحق لنا اشهار 
ال يحق لنا التضحية بوطن عريق الجل هذا االنتامء الضيق، وهذه 
فتنوية  اهداف  لتحقيق  املصطنعة  واملذهبية  الطائفية  العصبيات 

مشبوهة وتدمري ممنهج للبرش والحجر. 
ما احوجنا اىل املواقف الكبرية النقاذ لبنان من براثن االنهيار، ان كان 
عىل املستوى السيايس او الديني او االعالمي. اكرث ما نحتاجه اليوم 
هو املوقف الوطني املوحد الذي يجمع وينقذ شعبا ووطنا، بعد ان 
تجاوزت فيه نسبة الفقر 83 يف املئة وفقا للدراسة التي اصدرتها لجنة 
 االمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب اسيا )االسكوا(، مقارنة 

بـ 55% العام املايض، بعد ان كان 28% يف العام 2019.
ما الفائدة من هذا الترشذم بعد ان وصلنا اىل االنهيار واذالل شعب 
دين  يتجاوز  االقتصاد من وضع حرج حيث  يعاين  باكمله، يف وقت 
الدولة املعلن 150 مليار دوالر مع نسبة منو صفر يف املئة عىل وقع 
ارتفاع سعر رصف الدوالر وانهيار اللرية؟ ماذا تنفع الشعارات الرنانة 
الوطن،  حول حب  تتمحور  والتي  املسؤولني  بعض  بها  يتغنى  التي 
وتحقيق امال املواطنني وتطلعاتهم بعد ان بات تصنيف وطن االرز 
اقتصاديا  واملعايري،  املعطيات  كل  وفق  املستويات  ادىن  يف  عامليا 
وقع  االمني عىل  الوضع  انحدار  من  وماليا، وسط مخاوف  وسياسيا 
ارتفاع معدالت الفقر مام سيؤدي اىل احتامل تزايد الجرائم الجنائية 
عىل  القامئة  اللبناين  للمجتمع  الهشة  الرتكيبة  جانب  اىل  واملالية، 
العصبية الطائفية والحزبية، واىل قالقل امنية عند كل ازمة سياسية، 

واحداث الطيونة االخرية مثال عىل ذلك؟ 

كلنا ندرك ونردد ان اللبنانيني اعتادوا عىل االزمات والظروف الصعبة منذ 
تاريخ ما قبل االستقالل اىل يومنا هذا، وما تخلل تلك الحقبة من احداث 
دموية. لكن املفارقة ان االزمة الحالية جعلت اللبناين يفقد الثقة واالمل يف 
وطنه، حيث بات يعترب البعض ان هذه االيام اصعب من سنوات الحرب 
االهلية بعد ان فقد الناس ودائعهم وجنى عمرهم يف البنوك، واالنتكاسة 
للقطاع املرصيف بعد ان كان له الدور الريادي بني دول املنطقة، اىل جانب 
تراجع القطاع االستشفايئ بسبب النقص يف االدوية واملعدات تحت وطأة 

االزمة االقتصادية، وبعد ان كان لبنان مقصدا لكل الدول العربية. 
من الواجب الدعوة اىل محاسبة كل مسؤول عن هذا الوضع املأسوي، 
النه يقرتب من جرائم يف حق االنسان واهانة لكرامته، بعد ان بات 
عىل  تعتمد  العائالت  غالبية  وباتت  عائلة،  كل  حلم  الرغيف  تأمني 

تحويالت اهلهم وذويهم يف الخارج، وبات الدواء لفئة امليسورين. 
لبنان  يعاين  الحلول، يف وقت  للتوافق وايجاد  االمر  ينتظر والة  ماذا 
مسبوقة،  غري  وانسانية  واجتامعية  ومالية  اقتصادية  ازمة  وشعبه 
منذ  العامل  مستوى  عىل  ازمات  ثالث  اشد  من  الدويل  البنك  صنفها 

منتصف القرن التاسع عرش؟
اللبناين يف ظل  املواطن  البلد حربا صامتة، ضحيتها  يعيش  يف وقت 
مخاوف من انهيار كامل ملؤسسات الدولة وكل القطاعات االنتاجية 
يبرشنا بها بعض املغالني، تبقى القوى االمنية والعسكرية وحدها تثلج 
صدورنا. هؤالء العسكريون الذين يوصلون الليل بالنهار لصون االمن 

ومنع القالقل وتهدئة النفوس املشحونة. 
هل تحصل معجزة ويعود لنا لبناننا الذي ضاق باهله، فترشدوا يف كل 

اصقاع االرض بحثا عن االمان االجتامعي ولقمة العيش؟
لبنان ينزف وشعبه ذليل عاجز مقهور مظلوم، فهل من منقذ؟ وهل 

من صحوة ضمري وطنية قبل فوات االوان؟

* اعالمية
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الدكتور بقلم 
غادي مقلد*  ضيف العدد

إستمرار التشريع: بني التجديد والتطوير
خاصة  فئاتها،  بجميع  مؤسساتها  خالل  من  اال  الدول  تستقيم  ال 
املؤسسة الترشيعية التي تضع االساس القانوين ألي عملية تنفيذية 
تقوم بها باقي املؤسسات، هذا باالضافة اىل ان حركة املجتمع ككل 

مرتبطة عموديا وافقيا باالساس الترشيعي.
ان العمل الترشيعي هو عملية اصالحية يف ذاتها، بعيدا من ابعادها 
عملية  هو  امنا  نصوص،  انتاج  عملية  ليس  فالترشيع  القانونية. 
استهداف اولويات املجتمع بغية تحصينها وجعلها يف متناول الجميع 

نظرا اىل ارتباطها بحاجات مكونات املجتمع ككل.
1- الترشيع كتجديد من دون اي اضافة: انعدام فرص تحليل االثر.

منبع  هي  بل  القوانني  النتاج  "آلة"،  ليست  الترشيعية  السلطة  ان 
نصوص تتدفق الحياء املجتمعات. وعليه، ان اي نص جديد ال ميكن 
ان يحلل اثره بشكل موضوعي يف حال كان مجرد تجديد شكيل لنص 
اصال موجود. فالتجديد ليس تحديثا، والترشيع ملجرد اثبات الوجود 
او ملجرد انتاج كمي ال ميكن ان يكون محل تحليل الثاره، طاملا ان 
يف االساس، التحليل عمليا يستهدف ما تم تطويره نسبة اىل ما كان 

موجودا اصال.
فالتحليل هو تناول االثار املستحدثة، اال انه ينطلق من دراسة مسبقة 
كان سيحقق  اذا  ما  معرفة  اجل  من  لترشيع جديد  املحتملة  لالثار 
االهداف املرجوة منه. فام هي قيمة هذا التحليل اذا كانت "االهداف 

املرجوة" اساسا محققة يف الترشيع السابق او يف نص آخر مختلف.
مكان  ليحل   1991 لعام   58 رقم  اللبناين  االستمالك  قانون  فاصدار 
تحليل  عملية  اي  باجراء  لنا  يسمح  مل   1954 لعام   4 رقم  القانون 
اثر جديد،  اي  نوعيا  الجديد مل يضف  القانون  ان  موضوعية، طاملا 
بل عمل عىل اعادة توزيع الصالحيات يف عملية االستمالك وتعديل 
لكانت  حالها  عىل  بقيت  لو  التي  واالجراءات  املهل  لبعض  شكيل 

حققت االهداف عينها من دون اي تطوير.
ان عملية تحليل االثر الترشيعي ال ميكن ان تستقيم اال اذا وجدت 

ارضية مناسبة لها.
هذه االرضية قوامها النصوص الحديثة والجديدة يف املضمون ال يف 
الشكل فحسب، فكلام اتسعت مساحة التجديد الشكيل او الكمي 
الترشيعية  التحليل املوضوعي لالثار  للنصوص كلام ضاقت مساحة 

وقضت عىل رونقها واهميتها.

2- الترشيع: تطوير مستمر وتحديث بّناء.
ان الغاية من الترشيع كام اسلفنا هي جزء من عملية االصالح عىل 

جميع املستويات: سياسية واقتصادية واجتامعية ومؤسساتية...
والتطوير يف النص سيؤدي حتام اىل ارتقاء يف املوضوع محل الترشيع 
عملية  مواكبة  خانة  يصب يف  النه حتام  وافضل،  اعىل  مستوى  اىل 

التطوير االشمل الذي يعيشها املجتمع.
الناس ودفعهم اىل احرتام  فنية املرّشع يجب ان تنرصف اىل ارضاء 
السلطوي  باملعيار  املرّشع  يتسلح  ان  ال  عناء،  دون  من  القانون 
للقانون، اي عملية فرض القانون، فالقانون وجد للناس وليس عىل 

الناس.
ان هذه العملية تسمح لنا باجراء تحليل بناء عىل االثر الترشيعي، 
طاملا ان النص الجديد مل يعدل النص القديم فحسب، بل انتج حيثية 
جديدة يبنى عليها تحليل يتضمن قياسا للفوائد ومقارنتها باملساوئ 

او بالحد االدىن من الثغر.
لعام  القانون 440  املدنية مبوجب  قانون اصول محاكامت  فتعديل 
"التحكيم"  رّشع  الذي  التعديل  اي  يليها(  ما  و   762 )املادة   2002
كوسيلة بديلة لحل النزاعات، سمح للفقهاء باجراء تحليل جوهري 
لحل  جديدا  بعدا  اضاف  التحكيم  ان  حيث  الجديد  النص  لهذا 
جذبت  جديدة  كمؤسسة  التحكيم  كرس  اذ  التعاقدية،  النزاعات 
ميكن  ال  االضافة  هذه  ان  تسهيالت.  من  فيها  ملا  اليها  املتعاقدين 
بأي حال من االحوال ان تكون شكلية بل هي اساسية واكرث، وآلية 
قياس نتائجها اي تحليلها، اتت عىل شكل عملية دقيقة امثرت نتائج 
ساهمت يف تطوير مفهوم التحكيم وما زالت هذه العملية مستمرة 
التحكيم يف  تناولت  التي  التحليل االوىل  اليوم، حيث ان عملية  اىل 
العقود املدنية، استطاعت ان تطور مفهوم التحكيم ليطاول العقود 

التجارية واالستثامرات اىل ان وصل اىل العقود االدارية.
يف السياق ذاته، ان عملية تحليل اثر التحكيم )نص ترشيعي جديد( 

ساهم يف تطوير وسائل اخرى لحل النزاعات )كالوساطة مثال(.
الناس  حاجات  عن  الحقيقي  التعبري  يعني  الترشيع  يف  التحديث 

بشكل يحقق طموحاتهم ويعزز انتامءهم اىل الدولة. 

* رئيس قسم القانون العام يف الجامعة االسالمية
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إقتصادإقتصاد
بركات: اإلتفاق مع صندوق النقد يحقق نمّوا إيجابيًا

اإلقتصاد الحقيقي إنكمش بنسبة 11% عام 2021
ضبابية الوضعني السيايس واالقتصادي وانسداد االفق يف لبنان، دفعا بصندوق النقد الدويل اىل حجب التوقعات االقتصادية 
واملالية يف تقريره الصادر يف منتصف ترشين االول املايض، لينضم لبنان اىل سوريا وافغانستان يف عدم الكشف عن التوقعات 

فيها، من اصل 196 دولة يغطيها الصندوق حول العامل. وعزا الصندوق السبب اىل ضبابية املشهد الداخيل 

عام  من  االوىل   11 االشهر  خالل  سنويا   %62.7
2021. يف وقت سجلت الواردات مراوحة نسبية 
 %23 بنسبة  الصادرات  تراجعت  العام،  هذا 
سنويا لتبلغ 699  مليون دوالر يف االشهر الثالثة 
االوىل من عام 2021. بالنسبة اىل الوضع النقدي، 
تقلصت االحتياطات بالنقد االجنبي لدى مرصف 
لبنان بقيمة 5.9 مليارات دوالر خالل االشهر 11 
االوىل من عام  2021، يف ظل تدخل املركزي يف 
سوق القطع ومتويل استرياد السلع االساسية. بهذا 
يكون لبنان رفع معظم الدعم عن املواد االساسية 
املستوردة، لتبلغ فاتورته اقل من مليار دوالر يف 
مقابل فاتورة بـ5 مليارات دوالر يف العام السابق. 
مبلغ  ايلول   16 يف  لبنان  تلقى  ذلك،  موازاة  يف 
1.139 مليار دوالر من صندوق النقد الدويل بدل 

النقد  صندوق  عىل  الدولة  استعصت  فعال، 
الدويل، كام تستعيص عن ايجاد املخارج لالزمات 
الخانقة التي يعانيها شعبها، الذي وصل اىل الفقر 
والحرمان. هذه السوداوية التي عاىن منها االقتصاد 
الوطني واعتاد عليها اللبنانيون طوال عام 2021، 
ميكن تفتيحها مستقبال والفرصة متاحة لذلك، اذ 
"االمن  اىل  بركات يف حديث  الدكتور مروان  اكد 
العام"، ان "يف حال تم التوصل اىل ابرام اتفاق مع 
صندوق النقد الدويل، واطالق االصالحات الجدية 
وتأمني الدعم الدويل املنتظر، من املمكن تحقيق 

منوا ايجابيا يف الناتج املحيل الحقيقي مستقبال".

■ مع نهاية عام 2021 كيف تقرأ مسرية الوضع 
االقتصادي والتحديات التي واجهته؟

□ مع ان تأليف الحكومة شكل انفراجا نسبيا بعد 
مراوحة دامت ثالثة عرش شهرا، فان تحديات كثرية 
ال تزال قامئة يف ظل الثغر البنيوية واالختالالت 
املالية والضبابية السياسية - االقتصادية. ففي ما 
يخص االقتصاد الحقيقي، ُيتوقع ان يكون الناتج 
انكامشا  سجل  قد  الحقيقي  االجاميل  املحيل 
بنسبة  تراجعه  بعد   ،2021 عام   %11 نسبته 
25% عام 2020. ذلك ان االستهالك الحقيقي ال 
يزال ضعيفا بسبب االنخفاض الكبري يف مداخيل 
االرَس، كام يشهد لبنان غيابا شبه تام لالستثامر، 
مل  قياسيا  متدنيا  مستوى  رصيده  سجل  الذي 
االنفاق  اما  االهلية.  الحرب  نهاية  منذ  يعرفه 
االنفاق  قلة  عن  التعويض  يستطع  فلم  العام، 
الخاص، بسبب متطلبات التقشف الشديد التي 
العامة.  املالية  وهن  العام  القطاع  عىل  فرضها 
عىل صعيد القطاع الخارجي، اظهرت احصاءات 
املرصف املركزي عجزا يف ميزان املدفوعات بقيمة 
1.7 مليار دوالر يف االشهر العرشة االوىل من عام 

الدكتور مروان بركات.

ودائع الزبائن 
تقلصت 7.5 مليارات دوالر 

عام 2021

2021، يف مقابل عجز قيمته 10 مليارات دوالر 
اىل  اشارة  يف  السابق،  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف 
نسبيا.  اقل  نحو  عىل  الخارجي  الحساب  تردي 
واستعادت السياحة بعضا من زخمها هذا العام 
اذ  السابق،  العام  قاعدة ضعيفة يف  انطالقا من 
بنسبة  بريوت  مطار  عرب  املسافرين  عدد  ارتفع 



مقال
شباب لبنان تائه

ويعيش إزدواجية مخيفة
اظهرت استطالعات الرأي التي قامت بها مجموعة من املؤسسات املتخصصة يف لبنان، عزم 
فئة عمرية صغرية من الشباب مغادرة البالد من اجل ضامن مستقبلهم وتحسني احوال 
معيشتهم. واشارت االستطالعات اىل عدم الثقة لدى هؤالء الشباب باالحزاب السياسية، 
وباملسؤولني السياسيني الذين اوصلوا البالد اىل ما هي عليه اليوم من جراء مامرساتهم غري 

املسؤولة اال عن مصالحهم الخاصة.
استهدفت االستطالعات الشباب الذين ترتاوح اعامرهم ما بني 18 و35 عاما، وافادت ان ما 
نسبته 45% منهم  يفكرون جديا يف الهجرة النهائية اىل كندا واوسرتليا والواليات املتحدة 
االمريكية، وتفضل نسبة قليلة منهم الهجرة اىل اوروبا او دول الخليج العريب بهدف العمل 
فقط. ارتفاع نسبة الهجرة بني الشباب مردها اىل جملة من االسباب املعيشية واالقتصادية 
والسياسية وضغوط الحياة. ويرى خرباء ان النسبة التي اظهرتها االستطالعات منطقية، 
انتجتها  التي  املامرسات  نتائج  بسبب  عكسية  فعل  ردود  الشعب  لدى  تولدت  بعدما 
منظومة النخب السياسية واملالية وحتى املرصفية، والتي ادت اىل اختفاء املال العام ورسقة 
اموال املودعني من املصارف، عىل ما يؤكده اكرث من خبري ومطلع. فبعد انحسار زواج املال 
بالسلطة، ظهر توريث املناصب واحتكارها بني االقارب واالنسباء او اخضاعها للمحاصصة 
املناطقية او العرقية او حتى الدينية، مام افقد الشباب الثقة مبستقبلهم وبدأوا الهجرة بحثا 

عن العدالة وتكافؤ الفرص التي افتقدوها يف لبنان.
كام ابرزت االستطالعات هجرة الكفايات التي تعترب حالة استنزاف، وتؤدي تاليا اىل تفريغ 
املؤسسات الحيوية كالصناعية والصحية، مام افقد لبنان دوره عىل اكرث من صعيد ويف 
كل القطاعات. ان ارتفاع نسب البطالة التي وصلت اىل 40%، وترسيح االف العاملني من 
وظائفهم من جراء ارتفاع سعر الدوالر الذي المس 30 الف لرية، ساهم يف اغالق املحال 

التجارية والرشكات، مام اضطر اصحابها اىل ترسيح عاملهم وموظفيهم. 
الشباب عرّبوا عن درجة  املئة فقط من  كذلك بينت االستطالعات ان ما نسبته 20 يف 
معتدلة من الثقة بالوضع القائم، بينام يعتقد 37 يف املئة فقط ان تقوية الحراك املدين وشد 

عصبه سيؤديان اىل اصالحات سياسية حقيقية ومطلوبة.
واكد خرباء االقتصاد وعلم االجتامع انهم ال يرون ان االحزاب السياسية تشكل الحل ملشاكل 
الدولة، وان هذه االحزاب تحتاج اىل طريق طويل من اجل اقناع الشعب انه يف استطاعتها 
لعب دور يف احياء الدولة مرة جديدة. ويقر بعض الباحثني الجامعيني بوجود رغبة كبرية 
بني قطاعات واسعة من الشباب اللبناين يف الهجرة، باالضافة اىل عدد يرتاوح بني 40 و45 
الف نسمة يحملون جوازات سفر اجنبية، يقيمون يف لبنان حاليا ويسعون اىل السفر اىل 
الخارج مبجرد حل مشكلة سحب ودائعهم من املصارف بسبب تداعيات االزمة االقتصادية، 
هذا اذا وجدت طريقها للحل. يشهد لبنان حاليا اسوأ ازمة اقتصادية يف تاريخه، تتزامن 
مع شح الدوالر، وفقدان اللرية لقيمتها، وارتفاع معدل التضخم، مام جعل قرابة نصف 
السكان تحت خط الفقر. وسط هذه االجواء املشحونة، يتطلع الشباب وحتى كبار السن، 

اىل الهجرة هربا من اوضاع اقتصادية ومعيشية متدنية جدا او معدومة.
وقد حذر باحثون مرارا من تداعيات عدم االستقرار االقتصادي والسيايس يف البالد، عىل 
موجات هجرة الشباب التي تهدد بدورها املستقبل االقتصادي واالجتامعي يف لبنان الذي 

يضم نحو 4 ماليني مواطن ويعيش خارجه قرابة 16 مليونا.
انها ازدواجية مخيفة.

عصام شلهوب

حقوق السحب الخاصة به 860(  مليون دوالر 
الخاصة  السحب  توزيع ملخصصات حقوق  عن 
للعام 2021 و 275 مليون دوالر عن توزيع العام 
2009(، علام انه مل تفرض اي رشوط اصالحية عند 
التوزيع. اسفر ذلك عن ارتفاع مواز لالحتياطات 
من النقد االجنبي لدى مرصف لبنان خالل الشهر. 
يف ما يتعلق بالتضخم، فقد سجل نسبة %183 
 ،2021 االول  وترشين   2020 االول  ترشين  بني 
تضاف اىل تضخم نسبته 113% سجل بني ترشين 
االول 2019  وترشين االول 2020. يف ما يتصل 
بتطورات القطاع املرصيف، استمر تقلص الودائع 
العام، ولو بدرجة اقل منه يف  والتسليفات هذا 
ودائع  تقلصت  اذ   .2020 عام  من  ذاتها  الفرتة 
االشهر  يف  دوالر  مليارات   7.5 بقيمة  الزبائن 
بتقلص  مقارنة   2021 عام  من  االوىل  العرشة 
ابرز قيمته 17.9 مليار دوالر يف الفرتة ذاتها من 
املمنوحة  التسليفات  وانخفضت   .2020 عام 
سنويا  دوالر  مليارات   7 بقيمة  الخاص  للقطاع 
دوالر  مليار   12.1 قيمته  اكرب  بتقلص  مقارنة  
دولرة  تزال  وال   .2020 عام  من  ذاتها  الفرتة  يف 
الودائع والتسليفات تتجه يف اتجاهني مختلفني، 
لها  اعىل مستوى  اىل  الودائع  دولرة  ارتفعت  اذ 
بينام تراجعت دولرة  عىل االطالق بنسبة %80 
التسليفات اىل ادىن مستوياتها بنسبة 58.1% يف 

نهاية ترشين االول 2021. 
نتيجة  الفتة،  خسائر  اللبنانية  املصارف  وتتكبد 
بني  )الفارق  القطع  عمليات  الكبرية يف  االكالف 
لبنان  مرصف  تعميم  يف  املحدد  الرصف  سعر 
151 وسعر الرصف(، وارتفاع النفقات التشغيلية 
املرتبطة بزيادة التضخ، اضافة اىل رصد املؤونات 
تجاه مخاطر الدولة والقطاع الخاص عىل السواء. 
اما يف ما يتعلق باداء اسواق الرساميل اللبنانية، 
فلم يعكس اداء سوق االسهم الكساد االقتصادي 
خالل العام. اذ ارتفع مؤرش اسعار االسهم بنسبة 
46% يف االشهر 11 االوىل من عام 2021، مدعوما 
بنسبة %67  سوليدير  اسهم  اسعار  بزيادات يف 
وسط مساعي املتعاملني لتجنب اي اقتطاع عىل 
توظيفاتهم املالية. ويأيت ذلك يف ظل ارتفاع سنوي 
نسبته 59% يف احجام التداول، من 209 ماليني 
دوالر يف االشهر 11  االوىل من  عام 2020 اىل 332 

مليون دوالر يف الفرتة ذاتها من عام 2021.
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إقتصاد
الخليج،  لبنان ازمة مؤملة مع دول  ■ واجه 
وتلقى اقتصاده رضبة اضافية عمقت معاناته، 
تلك  اتخذتها  التي  االجراءات  مفاعيل  هي  ما 

الدول؟
□  من شأن االزمة املستجدة مع بلدان الخليج 
وجهود  االصالحي  املسار  تعرقل  ان  العريب 
النهوض للحكومة، نظرا اىل العالقات التاريخية 
الخليجي.   التعاون  مجلس  دول  مع  الراسخة 
ويذكر ان الصادرات اىل بلدان الخليج تقدر بنحو 
مليار دوالر، حواىل 30% من مجموع الصادرات، 
)بينام تبلغ تحويالت العاملني السنوية من هذه 
نصف  حواىل  دوالر(  مليارات   3 بنحو  البلدان 
مجموع تحويالت العاملني اللبنانيني  والتي تصدر 
بلدان  يف  لبناين  الف  تعدادها 380  جالية  عن 
السياح االتني سنويا  الخليج. فيام ال يقل عدد 
نأمل  سائح.  الف   200 عن  الخليج  بلدان  من 
الديبلوماسية.  االزمة  لهذه  اىل حل  التوصل  يف 
مام ال شك فيه انها سترتك بصمة الفتة عىل بلد 
يعاين اصال من ازمات مستفحلة ويف حاجة ماسة 
االقتصادية  الضغوط  للتخفيف من  اىل مخارج 
ان  املؤسف  بكامله.  شعب  تحتها  يرزح  التي 
ومنطقة  عموما  العامل  يشهد  الذي  الوقت  يف 
تعافيا  افريقيا خصوصا  الرشق االوسط وشامل 
من التقلصات التي خلفتها جائحة كورونا العام 
ايجابية  بدأت تسجل نسب منو  املايض، حيث 
من  جولة  لبنان  يشهد  العام،  هذا  ملموسة 
التقلصات يف ظل شبه غياب االستثامر )املجاميع 
الحرب  منذ  مستوياتها  ادىن  عند  االستثامرية 
ظل  )يف  الحقيقي  االستهالك  وضعف  االهلية) 
يف  لالرس(.  الحقيقية  املداخيل  يف  حاد  هبوط 
حني ان انفاق الدولة ال ميكنه التعويض عن ذلك 
العامة،  املالية  اوضاع  ضبط  متطلبات  بسبب 
والتي تأيت توازيا مع الحاجة اىل اعتامد سياسات 
التقشف. يف املحصلة، انكمش االقتصاد الحقيقي 
يف لبنان بنحو الثلث خالل فرتة عامني )انكامش 
بنسبة 25%  عام 2020 و11% عام 2021(، مام 
الفرد  دخل  يف  التقلصات  اكرب  احد  عن  اسفر 
اجتامعية  ضغوطا  وفرض  عقود،  خالل  عامليا 
كبرية عىل االرس اللبنانية. بناء عليه، صنف البنك 
الدويل االزمة املالية يف لبنان كثالث اسوأ ازمة يف 

التاريخ منذ اواسط القرن التاسع عرش.

■ توقف مجلس الوزراء عن االنعقاد اىل اي مدى 
يؤثر يف النمو االقتصادي؟ 

□  ان تأليف الحكومة يشكل متنفسا للبنان. ففي 
حال تم التوصل اىل ابرام اتفاق مع صندوق النقد 
الدويل، واطالق االصالحات الجدية وتأمني الدعم 
الدويل املنتظر، من املمكن تحقيق منو ايجايب يف 
الناتج املحيل الحقيقي، وذلك انطالقا من قاعدة 
االستهالك  من  بدعم  الحايل،  العام  يف  ضعيفة 
يف  يسهم  قد  مام  االستثامري،  والطلب  الخاص 
تحسن نسبي يف االوضاع االجتامعية واالقتصادية 
خرقا  يعترب  الحكومة  تأليف  ان  شك  ال  عموما. 
ايجابيا بعد 13  شهرا من املراوحة السياسية. اال 
ان نجاحها الحكومة يبقى رهن اطالق اصالحات 
مع  متكامل  اتفاق  وابرام  ومالية جدية  هيكلية 
يراقب تطبيق هذه  الذي  الدويل  النقد  صندوق 

االصالحات والحصول عىل الدعم الدويل املرجو. 

■  كيف تتوقع مسار املفاوضات مع الصندوق؟
□  مهمة التفاوض لن تكون سهلة بل شاقة يف 
ظل االختالالت الالفتة التي يعرفها االقتصاد اليوم 
السيام باقسامه املالية والنقدية والخارجية. كام 
ان لصندوق النقد عددا من الرشوط التي تؤمن 
تغريا ملموسا يف السياسات املعتمدة وكذلك يف 
ابرام  موضوع  ان  اال  الكيل.  االقتصادي  املسار 
حدثا  يعد  النقد  صندوق  مع  متكامل  اتفاق 
ارضية  اىل  التوصل  اهمية  هنا،  من  تاريخيا. 
انخراطه  يؤمن  وبرنامج  الصندوق،  مع  مشرتكة 
واملالية  الهيكلية  االصالحات  تطبيق  مراقبة  يف 
وتنفيذها عىل خري وجه. علام ان لبنان مل ينفذ 
النقد  صندوق  ان  السابقة.  الدولية  التزاماته 
تم  حال  للبنان يف  الدعم  بتأمني  سيقوم  الدويل 
التوصل اىل اتفاق متكامل مع الحكومة اللبنانية 
يستند عىل عدد من النقاط ابرزها: االتفاق عىل 

العمالء  مختلف  عىل  وتوزيعها  الخسائر  حجم 
كونرتول،  الكابيتال  قانون  ترشيع  االقتصاديني، 
التحضري ملوازنة  توحيد اسعار الرصف املختلفة، 
تقشفية تستهدف عجزا ال يتجاوز 2% من الناتج 
املحيل االجاميل، اصالح الكهرباء، والقطاع املرصيف 
مواجهة  عىل  وقدرته  الحوكمة  تعزيز  اجل  من 
الضغوط والعمل عىل استعادة دوره كعميل ذي 
كل  توافرت  حال  عليها. يف  يعّول  بناءة  صدقية 
هذه الرشوط، ميكن للبنان ان يتوصل اىل ابرام 
اتفاق تاريخي مع صندوق النقد الدويل، مام ميهد 
الطريق امام انعكاس النمط السائد عىل الصعيد 
االقتصادي ووضع حد للضغوط املاكرو- اقتصادية 
مع  اتفاق  اي  ان  اعتقد  الضخمة.  واالجتامعية 
صندوق النقد الدويل ينبغي ان يتوصل اىل توزيع 
عادل للخسائر بني مختلف العمالء االقتصاديني. 
ان الدولة والتي تتحمل بشكل اسايس مسؤولية 
االزمة الراهنة، ينبغي ان تأخذ عىل عاتقها جزءا 
ملحوظا من الخسائر. كذلك يجب عىل القطاع 
املرصيف ان يحمل حصته من الخسائر، اال ان اي 
من  ادىن  حد  عىل  تبقي  ان  يجب  تعاف  خطة 
االموال الخاصة للمصارف ليك تستطيع ان تدعم 
خطة النهوض العتيدة. وتعترب املحافظة عىل الحد 
الخاصة امرا محوريا لكونه ميكن  االدىن لالموال 
بالبالد  النهوض  خطة  دعم  من  املرصيف  القطاع 
والتي يجب ان تعتمد عىل اطار ماكرو - اقتصادي 
مالئم  ثقة  وعامل  سليم  مرصيف  وقطاع  راسخ، 
يجب العمل عىل استعادته مع الوقت. من هنا، 
وتقليص  القطاع  رسملة  اعادة  اىل  الحاجة  تربز 
حجمه ليتامىش مع حجم االقتصاد. كام يكتسب 
االجندة  يف  الفتة  اهمية  الدائنني  مع  التفاوض 
الثقة  عامل  ترميم  يف  يساهم  لكونه  الحكومية 
بني الدولة وحاميل السندات، ويساعد يف اثبات 
هيكلة  العادة  اللبناين  الجانب  من  النية  حسن 
الدين واالتفاق حول برنامج متكامل للسداد بعد 
تعليق للدفع استمر 18 شهرا. كام يبعث اشارات 
مؤاتية اىل االسواق املالية العاملية ويفتح االفاق 
امام املصارف املراسلة لتعزيز التعاون مع لبنان. 
وهذا يأيت توازيا مع مطالب مجموعة من حاميل 
صناديق  اكرب  من  بعضا  تشمل  التي  السندات، 

االستثامر يف العامل.
ع. ش

االزمة مع بلدان الخليج 
تعرقل املسار االصالحي 
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ثقافة
معرض الكتاب مرآة لتنّوع ثقافي درج عليه لبنان

بعاصيري: الغياب أسبابه وجيهة ال تراجعًا وال تقصيرا
بدأ اوىل خطواته يف القاعة الزجاجية يف شارع  الحمراء، ثم  انطلق اىل رحاب العامل العريب ليتحول اىل جزء من ذاكرة بريوت 
الثقافية. هذا املوسم الثقايف انتظره النارشون، والكّتاب، والطالب، والقراء، ومهتمون، يف داخل لبنان وخارجه لكنه مل يأت كام 

السنوات الثالث االخرية. معرض بريوت العريب الدويل للكتاب كان ملتقى رواد القراءة، وحدثا ثقافيا واجتامعيا واقتصاديا 

رئيسة النادي الثقايف العريب سلوى السنيورة بعاصريي.

هذا املعرض الذي ينظمه النادي الثقايف العريب 
مل  لبنان  يف  النارشين  اتحاد  نقابة  مع  بالتعاون 
فهل  الطويلة،  سنواته  خالل  وتأجل  له  يسبق 
كان  الذي  الريادي  دورها  عن  بريوت  تخلت 
للكتاب  معارض  اقامة  يف  عدة  لدول  منطلقا 
كمرص والكويت واالمارات والعراق وغريها؟ ام 
ان توقفه كان اسرتاحة محارب ليعود اىل الساحة 
اكرث قوة فتضج اروقته مجددا بالندوات الفكرية 
والثقافية واالمسيات الشعرية وحفالت التوقيع؟ 
عىل  يطغى  والحيايت  املعييش  الهم  ان  رغم 
يوميات اللبنانيني، اال ان غياب املعرض ترك اكرث 
من عالمة استفهام لديهم لناحية اسباب غيابه 

وامكان عودته يف الظروف الحالية. 
اىل  التساؤالت  هذه  كل  حملت  العام"  "االمن 
السنيورة  سلوى  العريب  الثقايف  النادي  رئيسة 
بعاصريي التي تحدثت عن االسباب الكامنة وراء 
هذا الغياب الطويل الذي "مل يكن ال تراجعا وال 
الكتاب  تقصريا"، منوهة بـ"رمزية اقامة معرض 
العريب والدويل، وحرص النادي الثقايف العريب عرب 
يف  املعرض  تنظيم  عىل  املديدة  حياته  سنوات 
مواقيته تعزيزا للرسالة الثقافية التي يضطلع بها. 
فالنادي يرى يف املعرض استقطابا لكل التوجهات 
االنساين  النتاج  يجمع  كونه  واالفكار  واالراء 
الكّتاب والنارشون، والذي  الذي يحمله  املتنوع 
ويشكل جرس  مختلفة  وتجارب  رؤى  عن  يعرّب 
للتنوع يف املواقف واالراء، علها بتجاورها  تالق 
الحوار  بأن  العميق  االدراك  مع  ايجابيا  تتحاور 
انتهى  واال  الرأي،  بني مختلفني يف  اال  ينشط  ال 
املعارض  كانت  هنا  من  لذاته.  محاورا  االنسان 
وتلك  املتطابقة  لالفكار  تالق  واحة  الدوام  عىل 
املتنافرة، باعتبارها املساحة الرحبة للتنوع. وقد 
الذي  الثقايف  للتنوع  الكتاب مرآة  شكل معرض 
درج لبنان عىل ان يكون الحاضن االول له، وان 

تكون عاصمته بريوت عروسة املدائن قبلته".

مغلق لخطورة تداعيات هذا االمر. ثانيا، بسبب 
الدمار الهائل الذي لحق بالعاصمة جراء انفجار 
عادة  يعتمد  الذي  املوقع  وطاول  بريوت  مرفأ 
الغياب هو السباب وجيهة ومل  املعرض.  القامة 
يكن تراجعا او تقصريا تجاه الدور الثقايف لبريوت 
والنادي الثقايف العريب وجميع النارشين. وبعدما 
وشك  عىل  للموقع  الرتميم  اعامل  اصبحت 
مطلع  جاهزة  القاعة  تصبح  ان  نتوقع  االنتهاء، 
شهر اذار املقبل لتستقبل النسخة الثالثة والستني 
عام  نهاية  يف  لها  مخططا  كان  التي  للمعرض 
باقامة  الظروف  ان تسمح  نأمل يف  2021، كام 
النسخة الرابعة والستني يف موعدها املعتاد اواخر 

عام  2022.

النسخ  اىل  جديدة  افكارا  ستدخلون  هل   ■
املستقبلية  للمعرض خصوصا وان معارض الكتاب 

الحوار ال ينشط 
اال بني مختلفني في 

الرأي واال انتهى االنسان 
محاورا لذاته

■ كيف انعكس غياب املعرض خالل السنوات 
املاضية عىل دور بريوت الثقايف؟

□ لغياب املعرض اسباب تقنية وال يعود حكام 
مكانة  بتقهقر  اعرتافا  او  الدور  من   الستقالة 
الثقافة يف لبنان. غاب املعرض اوال بسبب جائحة 
كورونا التي تعذر معها حشد الحضور يف مكان 
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املقال

وكام  ينجيل.  ان  من  الطويل  الليل  ولهذا  يهدأ،  ان  من  الجنون  لهذا  بد  ال 
عودتنا بريوت فهي ستبقى مثاال النبعاث الحياة من جديد ونفض الغبار عنها 
والتغلب عىل كل من تطاول عليها، وحاول سلبها تألقها وبريقها وموقعها 

كعاصمة للعلم والثقافة واالنفتاح والتواصل. 
ففي الوقت الذي تتنافس فيه الدول العربية واالجنبية عىل اقامة معارض 
دولية للكتاب، تغيب بريوت عاصمة الفكر عن هذه التظاهرة الثقافية التي 
كانت قد اصبحت تقليدا سنويا يحتذى به امتد عىل مدى  اكرث من ستني 
عاما. وقد جاء غياب معرض بريوت العريب الدويل للكتاب يف الوقت الذي 
يحتاجه فيه لبنان اكرث من اي وقت مىض، نظرا اىل تأثري اقامة هذه املعارض 
ولجهة  كافة،  واالجتامعية  والثقافية  والسياحية  االقتصادية  القطاعات  عىل 
قدرتها عىل املساهمة يف تنشيط االقتصاد وانتشاله من االزمات التي يرزح 

تحتها. 
فقد اظهرت الدراسات ان مساهمة املعارض يف التنمية السياحية مهمة جدا 
اذ تبلغ نسبة الرحالت السياحية بغرض حضور املعارض واملؤمترات 15% من 

اجاميل السياحة يف العامل. 
معرض بريوت العريب الدويل للكتاب الذي لطاملا شكل محورا للحركة الثقافية 
يف لبنان، سيعود مطلع العام متحديا كل العوائق والصعوبات، وسيستقبل من 
جديد مثقفي لبنان والعامل، وسيرشع ابوابه امام جمهوره املثقف املتعطش 
التي  الهمجية  من  لتبعدهم  والحضارية  الثقافية  اللقاءات  من  النوع  لهذا 

باتت الصفة املرافقة لحياتهم ملا يعانونه يف حياتهم اليومية. 
املعرض سيعود اىل بريوت واىل املكان نفسه الذي لطاملا استضافه، وقد اعيد 
ترميمه بعد ان تحول اىل ركام يشهد عىل الحقد الدموي الذي فجر العاصمة 

يف الرابع من آب. 
حتى لو ضاقت اروقة البلد بابنائه، نرى بلدانا اخرى تسخر امكاناتها لنرش 
فكرهم وثقافتهم عىل غرار ما قامت به دار الحكمة يف اطار فاعليات معرض 
ارث  الضوء عىل  لتسليط  التي خصصت جناحا  الشارقة  منطقة  الكتاب يف 
االديب  الجاميل  مبرشوعه  وللتعريف  ومنجزاته،  وحياته  جربان  خليل  جربان 
هذا  شكل  وقد  جربان"  خليل  لجربان  الروح  "اطاللة  عنوان  حمل  والفني 
الحدث فرصة نادرة للتعرف اىل مجموعة واسعة تضم 34 عمال فنيا اصيال، 
شمل لوحات فنية رسمت بااللوان الزيتية، واخرى بالفحم، ومنها 15 لوحة 
تعرض للمرة االوىل. كام جرى عرض ملقتنيات خاصة بجربان، تضمنت الوانه 
املائية، ومسندا للرسم ودفاتر مخطوطة بيده، مبا يف ذلك املسودات البرز 
اعامله، وكتاب "النبي" الذي يعترب اكرب دليل عىل املنجز الفكري والفلسفي 
الذي حققه االديب وتجاوز فيه حواجز اللغة والثقافة، والذي ترجم اىل اكرث 

من 100 لغة.

بيروت ليست بيروت 
من دون كتبها 

يف العامل تسعى اىل اضافة فاعليات جديدة؟
□ ما نطمح اليه حاليا هو اقامة املعرض ضمن 
واملشاركني.  املعنيني  لجميع  املتاحة  االمكانات 
مؤاتيا  ليس  فيه  منر  الذي  العصيب  فالوقت 
املعنيني  قدرة  خارج  تكون  قد  الستحداثات 
عىل تحملها. الهدف االبعد هو استعادة املكانة 
متوت،  ال  الثقافة  ان  والقول  الذات،  وتحدي 
وبريوت ال متوت، ولبنان ال ميوت. لبنان وعاصمته 

بريوت سيبقيان منارة فكرية نعتز بهام.

■ لو كان الوضع االقتصادي يسمح بذلك ما هي 
الفكرة التي كنت ستعملني عىل ادخالها للنسخ 

املقبلة للمعرض؟
الظروف  ففي  العريب،  للتالقي  الزخم  اعادة   □
بالثقافية  السياسية  االمور  تتداخل  قد  الراهنة 
والفكرية وسواها. ما نعمل عليه هو ان يكون 
والتالقي  الوحدة  عن  تعبريا  الكتاب  معرض 
وتكامل الجهود لتعزيز الدور التاريخي ملعرض 
الدور  موقع  وتفعيل  والدويل  العريب  الكتاب 
ثم  ومن  العريب،  العامل  يف  لبريوت  املأمول 
دور  عرب  االوسع  الكونية  القرية  نحو  التوسع 
ان يكون  اىل  لبنان يطمح دامئا  العاملية.  النرش 
امللتقى وجرس عبور بني الرشق والغرب، وعليه 
لذا  الدور.  للتعبري عن هذا  يوفر وسيلة  ال  ان 
يجب الرتكيز يف املستقبل عىل بذل املزيد من 
الجهد للتوجه نحو دور النرش يف مختلف انحاء 
العامل لتأيت اىل بريوت فتعود منارة لكل ابداعات 
العامل، وبهذا يكون معرض الكتاب نقطة التقاء 

لالبداعات االنسانية كافة.

■ دور النرش يف لبنان تواجه حاليا صعوبات جراء 
الوضع االقتصادي الراهن، فهل تتوقعني مشاركة 

واسعة منها يف املعرض املقبل؟
□ نحن مدركون لحجم الضائقة االقتصادية التي 
مير فيها لبنان والتي ستنعكس حكام عىل اوضاع 
دور النرش والقراء وسائر املعنيني، لذا من املتوقع 
التي  املساحات  النرش  دور  بعض  تقلص  ان 
االمكانات  االعتبار  تعتمدها الجنحتها اخذة يف 
املتاحة. املشاركة هي املهمة برصف النظر عن 
النرش  دور  مصلحة  ان  املؤكد  ومن  حجمها، 
تكمن يف وجودها وان بشكل متواضع لتؤكد عىل 

الحضور والدور، يف حني ان الغياب ولو كانت 
راغدة صافي
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له اسبابه، سريتد سلبا عليها. ال اعتقد ان دور 
النرش ستتخلف عن اثبات الذات، ألن الغاية يف 

االساس هي االستدامة.

هي  ما  كورونا  جائحة  استمرار  ظل  يف   ■
االجراءات الصحية التي ستتبعونها لتنظيم فتح 

املعرض امام الجمهور؟
الحامية  اجراءات  كل  املعرض  ادارة  ستتخذ   □
مواطن  كل  يكون  ان  يجب  كذلك  املطلوبة، 
خفري، اضافة اىل احرتام مسافة التباعد االجتامعي 
وااللتزام بارتداء الكاممة التي اثبتت انها القاعدة 

االساس يف سبل الحامية.

■ من اين يأيت التمويل االسايس للمعرض؟
□ من اشرتاكات دور النرش.

لضامن  معينة  جهات  من  دعام  تتلقون  اال   ■
استمراريتكم؟

مصدر  هي  املشاركة  الجهات  كانت  لطاملا   □
التمويل. تعلمون ان النادي الثقايف العريب هيئة 
ثقافية غري ربحية، واقامة املعرض ليست لتعظيم 
املوارد بل لتغطية التكاليف، لذا من املتوقع ان 
وهذا  العام  هذا  وازنة  خسارة  املعرض  يتكبد 
لكن  الحسبان.  من  النادي  يسقطه  ال  احتامل 
العادة  الفرصة  اتاحة  يف  تكمن  االسمى  غايتنا 
نكون  ان  يجب  مرتفعا  الثمن  كان  ايا  التالقي. 

جاهزين لاليفاء به.

عربية  عواصم  يف  للكتاب  معارض  نظمت   ■
اخرى، فهل خفف ذلك من وهج بريوت كعاصمة 

للثقافة العربية ام جاء مكمال له؟ 
□ اقامة املعارض هي حلقات يف سلسلة النهضة 
الفكرية والثقافية، ونحن نفتخر باقامة معارض 
متالحقة يف الدول العربية التي استلهمت تاريخ 
معرض بريوت وانجازاته منارة ملسريتها. النجاح 
يجر النجاح والفشل يجر الفشل، ونحن ال نرغب 
ابدا يف ان تكون معارض الكتاب يف العامل العريب 
بعضنا  ويؤازر  عزميتنا  تشتد  حتى  مميزة   اال 
بعضا. نحن سعداء ألن معارض الكتاب يف العامل 
واهم  جدا،  ومتقدمة  منترشة  اصبحت  العريب 
مثال عىل ذلك معرض الشارقة الذي نظم اخريا 
ومتكن من ان يحجز مكانا له يف مقدمة املعارض 

االكرب  انه  عليه  القيمون  يؤكد  اذ  العام،  لهذا 
بذلك عىل معرض  متفوقا  النرش،  لجهة حقوق 

فرانكفورت الدويل.

■ هل بدأتم اجراء اتصاالت مع الجهات العربية 
املعنية للمشاركة يف املعرض املقبل؟

□ بارشنا اتصاالت الداخل وملسنا رغبة واستعدادا 
ومتنيا الستعادة العمل بهذا التقليد الثقايف املميز. 
نحن نأمل يف ان تتبلور االمور بشكل متسارع مع 
التشدد عىل وجوب املحافظة عىل تفاؤلنا واملنا 
يف ان تنجح  هذه الظاهرة الثقافية التي تشكل 
مرفقا اساسيا يف تظهري دور لبنان. لبنان بال فكر 
ليس لبنان، ولبنان بال ثقافة وبال تالق ليس لبنان، 
نتحمل  او  فكرية  منارة  عليه  نحافظ  ان  فاما 

مسؤولية تغيبه وهذا ال يليق بنا كلبنانيني.

■ كيف تصفني واقع الوضع الثقايف بشكل عام 
وماذا تتمنني عىل وزارة الثقافة؟

للأمزق  السلبية  بالتداعيات  االعرتاف  علينا   □
التي مير فيه لبنان، ويف حالة عدم اليقني التي 
العامل  دول  معظم  تعرضت  لقد  عليه.  تخيم 
لظروف قاسية اال انها امتلكت نوعا من الرؤية 
فتخطت  مستقبلها  حول  والشاملة  الجامعة 
وارادة  رؤية  لدينا  توافرت  ما  اذا  مصاعبها. 
اشكال  كل  نبذل  ان  حينها  نستطيع  جامعة 
الرؤية  غياب  ويف  مجددا،  للنهوض  التضحيات 
ونفقد  الفوىض  ستعم  راهنا  الحال  هي  كام 
القدرة عىل تحديد البوصلة، وهذا امر مخيف 
يف ذاته. قد نرى نزاعا يف السياسة واختالفا يف 
وجهات النظر االقتصادية، اما يف الشأن الثقايف 
تاريخ  ان  اذ  موحدة،  الرؤى  تكون  ان  فيجب 
السنني.  االف  اىل  يعودان  الثقايف  وارثه  لبنان 
لذا يجب ان تنهض الحركات الثقافية يف لبنان 
عىل  حفاظا  يجري  مام  موحدا  موقفا  وتتخذ 
تاريخ لبنان الثقايف وميزاته التفاضلية. ان بناء 
االنسان يتطلب الكثري من العمل والجهد وهذا 
ميكن  الحجر  بناء  ان  علام  به،  وقمنا  سبق  ما 
التقنيات  خالل  من  قياسية  برسعة  تحقيقه 
امر  فهو  االنسان  بناء  استعادة  اما  الحديثة، 
نضحي  ان  حرام  العمل.  من  عقودا  يتطلب 
عىل  لذا  حقيقية،  انسانية  ثروة  من  لدينا  مبا 
الثقافية ان تتكاتف ملنع ضياع االرث  الهيئات 
االنساين والثقايف الكبري. ان الدور املأمول لوزارة 
الثقافية،  الهيئات  جانب  اىل  تكون  ان  الثقافة 
نتخطى  ان  نستطيع  حتى  ملبادراتها  وداعمة 
هذه الظروف القاسية باقل الخسائر. ال يخفى 
معرض  نشاط  استعادة  يف  ان  الجميع  عىل 
الكتاب، نستعيد التأكيد عىل دور لبنان الثقايف 
العاصمة  هذه  بريوت  بريوت.  عاصمته  ودور 
التي يجب ان تستعيد دورها  املتألقة  العربية 
عربيا ودوليا. ان استئناف تنظيم معرض بريوت 
العريب والدويل للكتاب هو رفع لشعار الصمود 
عىل  يستكني  لن  الذي  للبنان  والفكري  الثقايف 
الرغم من كل االزمات التي مير فيها. ففيه تأكيد 
عىل دور بريوت التي باذن الله وبارادة ابنائها، 
ستضمد جراحها وستنحو نحو غد مرشق بكل 

عزمية وارادة.
ر. ص

االمريكية  الجامعة  فتحت   1956 عام 
وتطلق  الكتب  لتحتضن  قاعاتها  احدى 
النادي  نظمه  للكتاب،  عريب  معرض  اول 
 .1944 عام  تأسس  الذي  العريب  الثقايف 
وحتى  الحني  ذلك  منذ  املعرض  استقطب 
دورته 62 عددا كبريا من الكّتاب واملؤلفني 
العرب واالجانب واللبنانيني يف لقاء ثقايف 
واقامة  الكتب،  باصدارات  يحتفل  سنوي 
ونشاطات  الشعرية،  واالمسيات  الندوات 

ثقافية اخرى.

يف  الكتاب  ملعرض  املايض  العام  دورة 
فرانكفورت كانت مختلفة عن سابقاتها بسبب 
بال  افرتايض  معرض  اقيم  اذ  كورونا.  جائحة 
جمهور وال كتب معروضة، من دون لقاءات 
وبال  والجمهور،  والنارشين  الكّتاب  بني  حية 
املرموقني.  بكّتابها  النرش  دور  يف  احتفاالت 
وقد عقدت اللقاءات بني النارشين عرب شبكة 
االنرتنت، ونظمت فعاليات رقمية كثرية، بث 
بعضها عىل الهواء مبارشة يف كل انحاء العامل.

البداية عام 1944

معرض فرانكفورت 
بال كتب



وفقًا إلتفاقية حقوق الطفل والقانون اللبناني 422/2002
أنا طفل/ طفلة تحت 18 سنة

ن مصلحتي الفضلى من حّقي ِتتأمَّ
 وكون محمي/محمية من كّل أنواع العنف واالستغالل واإلساءة

وين ما كان حتى بالمراكز األمنّية 

 األمن العام اللّبنا�

 األمن العام اللّبنا�
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كيف نتخّلى عن اللحوم والدجاج واألسماك
من دون خسارة املعادن والفيتامينات؟

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

ما نعيشه اليوم من ازمة اقتصادية ومالية خانقة، اجرب عددا كبريا من اللبنانيني عىل اختيار بدائل من اللحوم والدجاج 
استبدال هذه  فكيف ميكن  اسعارها.  الذي طرأ عىل  الغالء  بسبب  النباتية،  باملواد  استبدالها  واجربهم عىل  واالسامك 

املأكوالت املفيدة لجسم االنسان من دون خسارة املعادن والفيتامينات التي تحتويها؟ 

فوائد النظام الغذايئ النبايت:
• الحفاظ عىل النحافة ونقص الوزن: ان النظام 
جيد  بشكل  يعمل  النبات  عىل  املعتمد  الغذايئ 
لخفض السعرات الحرارية مع ضامن استهالك ما 
مصطلح  ان  حني  يف  الربوتيني.  كمية  من  يكفي 
ان  يعني  انه  اال  صارما،  نباتيا  يعني  ال  النبايت 

اساس النظام الغذايئ يعتمد عىل االطعمة التي 
تزرع يف االرض، مثل البقوليات والحبوب الكاملة 
املكرسات  عن  فضال  والخرضوات،  والفاكهة 

والبذور. 
• الوقاية من االمراض املزمنة: من املعروف علميا 
التي تحتوي عىل كميات  الغذائية  الحميات  ان 

كبرية من الفاكهة والخرضوات، ميكن ان تساعد 
الناس يف الوقاية من مجموعة متنوعة من االمراض 
والبوتاسيوم  االضافية  االلياف  تساعد  املزمنة. 
تستبدل  وعندما  القلب،  امراض  من  الوقاية  يف 
فانها  الكاملة،  باالطعمة  املكررة  الكربوهيدرات 
السكري.  االبتعاد من مرض  االفراد عىل  تساعد 
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- النبايت الرصف: هو الذي ال يتناول 
وكل  واالسامك،  والدواجن،  اللحوم، 
مشتقات الحيوانات مبا فيها: البيض، 

الحليب والجيالتني. ومنتجات 
صفة  بعضهم  يضفي  النبايت:  شبه   -
النبايت عىل نفسه، عىل الرغم من انه 
الحيوانية،  املنتجات  بعض  يتناول 

وهي تقسم اىل فئات عدة:
الذي  هو  والبيض:  االلبان،  نبايت   •
والدواجن،  االسامك،  يتناول  ال 
البيض  يتناول  لكنه  واللحوم، 

الحليب. ومشتقات 
يتناول  ال  الذي  هو  االلبان:  نبايت   •
االسامك، والدواجن، واللحوم، والبيض، 

لكنه يتناول مشتقات الحليب.
يتناول  ال  الذي  هو  البيض:  نبايت   •
واللحوم،  والدواجن،  االسامك، 
يتناول  لكنه  الحليب،  ومشتقات 

البيض.
يتناول  بالنباتيني:  املتمثل   -
االسامك،  فيها  مبا  االطعمة،  جميع 
اللحوم  يتناول  ال  لكنه  والدواجن، 

الحمراء.

تصنيف
النباتيني

النباتية  الكيميائية  املواد  تساعد  ان  ميكن  كام 
عىل  والخرضوات  الفاكهة  يف  املوجودة  الفعالة 

الوقاية من الرسطان ايضا.
النبايت  الغذايئ  النظام  لالكسدة:  مضادة  مواد   •
االطعمة  من  متنوع  عدد  عىل  عادة  يحتوي 
املواد  من  مختلفة  مجموعة  تضم  التي  امللونة، 
واملعادن  الفيتامينات  جانب  اىل  الغذائية 
الفليفلة  تحتوي  املثال،  سبيل  عىل  املعروفة. 
الكاروتينات  من  متنوعة  مجموعة  عىل  الحلوة 
التي تعمل كمضادات لالكسدة، وتعطيها الوانها 

الربتقالية والحمراء والصفراء الرائعة.
• حامية لخاليا الجسم: تساهم النباتات ايضا 
يف عوامل قوية توفر الحامية لخاليا الجسم. 
عىل سبيل املثال، يحتوي الربوكويل عىل مواد 
وقتل  استهداف  عىل  القدرة  لديها   قوية 

خاليا االسرتوجني املسببة لرسطان الثدي.
• خفض ضغط دم: ميكن ان يتأثر ارتفاع ضغط 
تشري  نبايت.  غذايئ  بنظام  كبري،  بشكل  الدم، 
االبحاث التي اجرتها كلية هارفارد للصحة العامة 
يف االونة االخرية اىل ان االنظمة الغذائية الغنية 
بالفاكهة والخرضوات، ميكن ان تعمل فعال عىل 
مع  ان  علام  كبري.  بشكل  الدم  ضغط  خفض 
بسكتة  االصابة  خطر  يزداد  الدم،  ارتفاع ضغط 
دماغية او االصابة بامراض القلب، وهام سببان 
الفاكهة  الكثري من  تناول  للوفاة. يعترب  رئيسيان 
8 حصص  نحو  اىل  تحتاج  انك  تبني  كام  مفيدا، 
او اكرث من الفاكهة والخرضوات يوميا للحد من 
خطر االصابة بنوبة قلبية او سكتة دماغية بنسبة 

 .%30
يبدو ان النباتيني عموما يتناولون سعرات حرارية 
يومية اقل مقارنة باالشخاص التي تتناول اللحوم، 
مام قد يساعدهم عىل الحفاظ عىل وزن صحي. 
بأن تشعر  النباتية  عادة ما تسمح لك االطعمة 
السعرات  من  اقل  عدد  تناول  عند  بالشبع 
والكانوال  الزيتون  زيت  باستثناء  الحرارية، 
والزيوت النباتية االخرى. من املستحسن اختيار 
الفول  مثل  بااللياف،  الغنية  النباتية  االطعمة 
والبقوليات والخرضوات الطازجة. كام ان اختيار 
الفاكهة الكاملة بدال من عصري الفاكهة ميكن ان 

يساعد ايضا.
الفيتامينات واملعادن:

عىل  كبريا  خطرا   B  12 فيتامني  نقص  يشكل   •
االشخاص الذين يعتمدون عىل النظام النبايت، ألن 
هذا الفيتامني ال يتوافر اال يف االغذية الحيوانية، 
مثل اللحوم والدواجن والبيض ومنتجات االلبان. 
عىل االفراد الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا ان 
يتناولوا مكمل B 12  لتفادي النقص عىل املدى 
الطويل. ميكن ان نحصل عىل فيتامني B 12  يف 
كام  والبيض.  الحليب  ويف  كالشوفان  الحبوب 
ميكن لالشخاص ان يتناولوا مكمالت B 12 عند 

الحاجة.
كمية  عىل  يحتوي  النبايت  الغذايئ  النظام   •
منخفضة من الحديد القابل لالمتصاص بسهولة. 
نظاما  االفراد  يتبع  عندما  االحيان،  من  كثري  يف 
غذائيا نباتيا ال يشمل االطعمة املدعمة بالحديد، 
ميكن ان يحصل نقص يف الحديد. هناك مركبات 
مثل oxalates و phytates ، موجودة يف االغذية 

النباتية التي ترتبط بالكالسيوم واملعادن االخرى، 
متنع امتصاص الحديد يف الجهاز الهضمي. لذلك 
من االفضل تناول االطعمة الغنية بالحديد مثل 
جميع انواع البقوليات واملكرسات مع الفيتامني 
بشكل  الحديد  امتصاص  عىل  يساعد  الذي   C
االحمر،  الفلفل  يف  موجود   C الفيتامني  افضل. 

الحامض، البندورة والربوكويل. 
• اوميغا 3 موجودة يف االسامك وميكن الحصول 
عليه عرب بذور الكتان، البقلة، الجوز وبذور الشيا. 

كذلك ميكن ان نحصل عليه بواسطة املكمالت.
نظام  لديك  يكون  ان  املستحسن  من  عموما، 
الطعام،  مجموعات  جميع  يف  توازن  مع  غذايئ 
الكاملة والبقوليات والجوز  الحبوب  مبا يف ذلك 
والخرضوات والفاكهة وااللبان الخالية من الدسم 

والدواجن واللحوم القليلة الدهون.



88
عدد 100 - كانون الثاني 2022

رياضة

ترك بصمة يف الدوريات العربية والقارية حيث احرتف، وتحول اىل معشوق الجامهري يف الدوري االردين حيث قاد فريق 
الوحدات اىل لقب الدوري للمرة االوىل يف تاريخه. شكل كابنت منتخب لبنان لكرة السلة للرجال عيل حيدر عالمة فارقة يف 

كرة السلة اللبنانية، ولطاملا كان عنرصا فعاال يف الدوري املحيل

ولقب  املحيل،  الدوري  يف  الوحش  لقب  يحمل 
حامي الدار يف الدوري االردين. استحق شارة كابنت 
املنتخب الوطني يف النافذة االوىل من التصفيات 
املؤهلة اىل بطولة العامل صيف 2023 لقربه من 
الفني  الجهازين  مع  الجيدة  وعالقته  الالعبني، 

واالداري واتحاد اللعبة عىل رأسه اكرم الحلبي.  

الكابنت عيل حيدر، وكانت  التقت  العام"  "االمن 
ومستقبال،  حارضا  السلة  كرة  عن  افق  جولة 

واملنتخب الوطني وبطولة الدوري.

■ اي لقب االحب اىل قلبك الوحش، حامي الدار 
ام الكابنت؟

وليس  وحالوته،  ورمزيته  ظروفه  لقب  لكل   □
هناك افضلية للقب عىل آخر. لكن هذا ال مينع ان 
تعدد االلقاب يزيد من املسؤولية عند صاحبها، 
وامتنى ان اكون عىل قدر املسؤولية واريض الذين 

منحنوين هذه االلقاب.

■ هل كنت تتوقع ان تحمل شارة كابنت منتخب 
لبنان لكرة السلة؟

الحسبان وال يف  يكن يف  االمر مل  اطالقا. هذا   □
واعتذرت  سابقا  االمر عرض عيل  ان  علام  البال، 
السباب عدة. اليوم تغريت الظروف واالوضاع، لذا 
اعترب ان حمل شارة الكابنت رشف كبري ومسؤولية 
اىل  ونتأهل  خري  فأل  تكون  ان  وامتنى  جسيمة، 

بطولة العامل.

وكيف  حيدر  بعيل  الكابنت  شارة  غريت  ماذا   ■
زادت من مسؤولياته؟

او يف  املالبس  غرفة  الالعبني يف  مع  العالقة   □
ما  تتبدل.  ولن  مل  املباريات،  يف  او  التامرين 

كابنت منتخب لبنان لكرة السلة عيل حيدر. 

■ ما رس هذا االرتياح عندك وهل انعكس عىل 
املنتخب؟

الجهازين  ومع  الزمالء  بني  االيجابية  االجواء   □
الفني واالداري من جهة، وغياب الضغط بسبب 
جهة  من  اندونيسيا  امام  السهلتني  املباراتني 
ثانية، اديا اىل خلق اجواء مريحة وانسجام غري 
يكون  ان  املطلوب  ليس  الزمالء.  بني  مسبوق 
تأمني  عىل  يعمل  ان  عليه  بل  مرتاحا،  الكابنت 
الراحة لزمالئه حتى يكون مرتاحا وتكون االجواء 

مرتاحة.

 2019 عام  التصفيات  يف  نافذة  آخر  بعد   ■
اليوم انت  اعلنت انك لن تلعب مع املنتخب، 
نافذة من  املنتخب فامذا تقول بعد اول  كابنت 

مشوار تصفيات 2021؟

كابنت منتخب لبنان لكرة السلة: مسؤوليتنا
عدم إهدار فرصة بلوغ بطولة العالم

تغري هو مسؤوليتي يف لعب دور الوسيط بني 
ايصال  اي  واالتحاد،  الفني  والجهاز  الالعبني 
صوت زماليئ بالطريقة الصحيحة واملناسبة. من 
واجب الكابنت التشاور مع زمالئه وايصال رأي 
املجموعة وليس رأيه الشخيص، وهذا ما احرص 

عىل القيام به.  

حمل شارة الكابنت 
شرف كبير ومسؤولية 

جسيمة
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مقال
كأس العرب تجربة جّيدة.. 

بال إفادة
قطر.  يف  القدم  لكرة  العرب  كأس  يف  لبنان  منتخب  مشاركة  نتائج  حول  اآلراء  تضاربت 
انهاها بافضل طريقة بعدما حقق فوزا مستحقا عىل  اللبناين  فالبعض اعترب ان املنتخب 
منتخب السودان الضعيف بنتيجة 1-0 ضمن املجموعة الرابعة الصعبة التي ضمت منتخبي 
مرص والجزائر. اما البعض االخر، فاعترب ان املشاركة مل تقدم اي جديد وان اسلوب اللعب 

مل يتبدل او يتطور!
خرج منتخب لبنان من املجموعة القوية برصيد ثالث نقاط من فوز عىل املنتخب السوداين 
الضعيف اثر خطأ مبارش من حارس مرماه بعد ان مني بخسارتني امام مرص 0 - 1، وامام 
الجزائر 0 - 2. فهل ميكن اعتبار املشاركة يف كأس العرب افضل تحضريا للتصفيات النهائية 
الثاين  املؤهلة اىل كأس العامل 2022 حيث سيقابل منتخب كوريا الجنوبية يف 27 كانون 

الجاري عىل ملعب صيدا؟ 
انقسم الشارع الكروي حول مردود املشاركة، فهناك من اعترب ان اهم ما فيها، اىل جانب 
التحضري للتصفيات، الصورة الجيدة التي ظهر عليها يف املباريات الثالث التي خاضها، بدءا 

من لقاء مرص ثم الجزائر قبل ان يختتم مشاركته مبواجهة منتخب السودان.
يف املقابل، اعترب البعض االخر ان صورة املنتخب املدافع وغري املبادر اىل الهجوم مل تتغري 
او تتبدل، رغم ان الفرصة كانت سانحة امام املدرب التشييك ايفان هاشيك الختبار اسلوب 
لعب جديد وتكتيك مغاير عن الذي اعتمده يف التصفيات اىل مونديال قطر 2022. علام ان 
مسابقة كأس العرب بطولة غري مؤهلة ألي استحقاق، ونتائج مبارياتها غري معتمدة يف اي 
تصنيف قاري او دويل، وبالتايل كان يجب االستفادة منها اكرث. كام ان هذا البعض انتقد ليس 
فقط االفراط يف الدفاع امام مرص والجزائر، بل اعتامد هاشيك الدفاع املتأخر بدال من الدفاع 

املتقدم مام سمح للمنتخب اللبناين بحركة اوسع وحد من ضغط فريق الخصم. 
صحيح ان منتخب لبنان االول لكرة القدم مل يتعرض لخسارات ثقيلة، عىل غرار ما حصل 
مع بعض منتخبات املنطقة، او حتى مع منتخبات افريقية او اوروبية متواضعة بامكانات 
املراهنات وباعوا  الالعبني يف  العام 2000 عندما تورط عدد من  نادرة، وآخرها يعود اىل 
منتخب بالدهم من اجل حفنة من العملة الصعبة وحرموا وطن بكامله من تحقيق حلم 
بلوغ املونديال. اال ان املنتخب ال يزال يعاين من بطء شديد يف التطور والتقدم خصوصا من 
ناحية اللياقة البدنية، اذ بات من املتعارف عليه ان الالعبني اللبنانيني يركضون 70 دقيقة قبل 

ان يظهر عليهم االرهاق والتعب يف الدقائق 30 االخرية من املباراة.
اللبناين، خصوصا عىل  قد تكون املباريات الثالث قد اعطت انطباعا عىل تطور املنتخب 
مستوى التنظيم الدفاعي، وقدرته عىل ارباك الخصم مهام كانت امكاناته. كذلك قد يكون 
املنتخب اللبناين استفاد من تنظيمه الدفاعي امام منتخبات تفوقه باشواط عىل املستويني 
وكوريا  ايران  وقبلهام  العرب،  كأس  يف  والجزائر  عن مرص  الحديث  وهنا  والبدين،  الفني 

الجنوبية يف التصفيات.
لكن يف املقابل، من الرضوري القول ان املنتخب يحتاج اىل جهد كبري عىل مستوى تطوير 
اللياقة البدنية لالعبني، اضافة اىل تطوير قدراتهم عىل الخروج بالكرة من منطقتهم، ولعب 
الخطط التكتيكية باسلوب متطور. هذا يعيد االمور اىل النقطة االوىل، وهي عدم وجود بناء 
صحيح يف لبنان، اضافة اىل ضعف الدوري املحيل، وعدم وجود مالعب متطورة وامكانات 

خاصة بهذا االطار.
خالصة املشاركة اللبنانية يف كأس العرب تحضري للمباريات املقبلة من دون اي تغيري يف 

اسلوب اللعب مع الحفاظ عىل الخطة الدفاعية التي اصبحت اكرث تنظيام. 
نمر جبر

□ ما حصل مع الرئيس اكرم الحلبي عام 2019 
مل يكن خالفا بقدر ما كان تباينا يف وجهات النظر 
من اجل كرة سلة افضل، كل بحسب قناعاته. 
اليوم  احد.  مع  شخيص  خالف  اي  لدي  ليس 
فتحنا صفحة جديدة واالمور تسلك مسارها وفق 
بلوغ  امل  عىل  الصحيح،  املسار  وعىل  االصول 

االهداف املنشودة بجهود الجميع.   

■ ما رأيك يف املنتخب، وهل تؤيد من يقول انه 
االفضل منذ فرتة طويلة؟

الـ24  لالعبني  واالحرتام  التقدير  كل  □ صحيح. 
من  االوىل  املرحلة  يف  اختيارهم  تم  الذين 
يكونوا  ان  يستحقون  وجميعهم  التحضريات، 
ضمن التشكيلة النهائية. ال شك يف ان االمر كان 
مجاعص  جو  املدرب  الفني  املدير  عىل  صعبا 
الختيار الالعبني الـ12. املنتخب واعد وميلك كل 
مقومات النجاح، لكن علينا العمل عىل تحسني 
صعبة  املقبلة  املباريات  ألن  االمور  من  الكثري 

وتتطلب تحضريا اكرب.  

االندونييس  للمنتخب  والتقدير  االحرتام  مع   ■
املنتخب  الداء  جدي  تقييم  اجراء  ميكننا  هل 

اللبناين بعد الفوزين السهلني؟
□ رغم ان املباراتني كانتا سهلتني نوعا ما، لكن 
علينا العمل عىل تحسني الكثري من االمور. يجب 
ترشيح املباراتني بشكل متأن وهادئ، وتصحيح 
ميكن  ال  والتي  حصلت  التي  الكثرية  االخطاء 
ارتكابها يف املباريات املقبلة حيث الخطأ ممنوع.   

■ هل تشاركت والجهاز الفني باختيار الالعبني 
الـ12 للمباراتني امام املنتخب االندونييس؟

□ كنت اعرّب عن رأيي يف بعض الحاالت القليلة 
جدا وتحديدا تلك املتعلقة بالالعب كريستوفر 
خليل. سمحت لنفيس ان انصح املدرب بارشاكه 
سامل  جيمي  الالعب  واشكر  الفرصة،  واعطائه 

الذي ابدى كل ايجابية يف هذا املوضوع.  

تبليغ  للمنتخب  الفني  الجهاز  كلفك  هل   ■
العبني عدم وجودهم ضمن االسامء الـ12؟

مواساة  عىل  تقترص  مهمتي  كانت  ابدا.   □nemer.jabre66@yahoo.com
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الالعب الذي مل يكن ضمن التشكيلة النهائية 
يف  اتدخل  مل  اقل.  وال  اكرث  ال  معنوياته،  ورفع 
مهمة  فهي  االسامء،  تحديد  او  الالعبني  اختيار 

الجهاز الفني وتحديدا املدير الفني.

■ كيف كانت االجواء يف املعسكر ومباذا اختلفت 
عن املعسكرات السابقة؟

وجود  وعدم  الالعبني  بني  االعامر  تقارب   □
اجواء  اضفاء  سهال  الفريق،  داخل  مجموعات 
االمر  هذا  ترجم  وقد  املعسكر.  عىل  ايجابية 
بخروجنا اىل العشاء مجموعة واحدة يف حضور 

الالعبني الـ12 الول مرة منذ فرتة طويلة.  

■ البعض يعترب انه اذا اردنا الذهاب باملنتخب 
بعيدا يف التصفيات يجب ان يكون لدينا جهاز 
فني اجنبي. بصفتك كابنت املنتخب ما رأيك يف 
هذا املوقف وهل تؤيد وجود مدرب اجنبي عىل 

رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني؟
ايصال  هدفها  واضحة  خطة  وضع  يجب   □
املنتخب اىل بطولة العامل. رمبا تنفيذ هذه الخطة 
وتطبيقها يستدعيان اتخاذ تدابري وقرارات صعبة 
اجنبي  مبدرب  مرتبطة  ليست  املسألة  وقاسية. 
او مدرب لبناين، بل بالخطة والربنامج ومن قادر 
لتطبيق  واملؤهالت  والقدرات  االمكانات  ولديه 
وضع  املعنيني  عىل  الربنامج.  وتنفيذ  الخطة 
اتخاذ  وعدم  االمور  كل  حول  واضحة  دراسة 
ووضع  متهورة،  او  عاطفية  او  مترسعة  قرارات 
مصلحة املنتخب فوق اي اعتبار وعدم التوقف 
الشخصية.  والحسابات  الضيقة  املصالح  عند 
العامل يجب عدم  اىل كأس  للعودة  لدينا فرصة 
الخطوات  القيام بكل  التفريط بها ومن واجبنا 
التي تسهل وتساعد عىل اقتناص هذه الفرصة 

وعدم اهدارها. 

■ كيف قرأت نتيجة املواجهتني بني السعودية 
واالردن؟

□ قد تصب يف صالح املنتخب اللبناين، لكن يجب 
علينا عدم التوقف عند نتائج املنتخبات االخرى 
بل الرتكيز والعمل عىل الفوز يف جميع مبارياتنا، 
وعدم الدخول يف حسابات الربح والخسارة حتى 

نبقي عىل حظوظنا قوية يف بلوغ بطولة العامل.

رياضة
■ البعض يعترب ان االردنيني ليس لديهم هدف 
هذا  صحة  مدى  ما  العامل،  كأس  مسابقة  بلوغ 

الكالم؟
منتخب  كل  دقيق.  الكالم  هذا  ان  اعتقد  ال   □
مشارك يف التصفيات ولديه بصيص امل يف التأهل، 
لن يفرط به. لطاملا سعى االردنيون للوصول اىل 

بطولة العامل، فلامذا سيرتاجعون هذه املرة؟

■ هل وضعنا صعب يف املجموعة؟
التحضري جيدا  علينا  نصعبه.  او  نسهله  نحن   □
خالل  والرتكيز  واضحني،  وبرنامج  خطة  وفق 
الوقت الننا مقبلون عىل  اهدار  التامرين وعدم 
الحصول  مهمتنا  التصفيات.  من  صعبة  مراحل 
عىل اكرب عدد من االنتصارات الن املراحل املقبلة 

ستكون اصعب.

■ ماذا اضاف وجود العب محرتف يف فرنسا مثل 
 18  - املنتخب  يف  العب  )اصغر  خياط  يوسف 

سنة( مع املنتخب؟
لديه  النصائح.  جيدا  يسمع  متواضع  العب   □
امكانات وقدرات عالية، ويف حال استمر عىل هذا 
املسار وهذا النمط، سيكون بال شك نجام عامليا. 

يستخلصها  ان  يجب  التي  العربة  هي  ما   ■
الالعبون الصغار من وجود العب صغري يف السن 

مع املنتخب يف تصفيات دولية؟
□ من لديه هدف يف الحياة مهام كان كبريا يجب 
ان يواصل السعي اىل تحقيقه. خياط مل يصل اىل 
ما هو عليه من ال يشء، اذ من الواضح ان لديه 
هدفا وهو يسعى اىل تحقيقه ويبذل جهودا كبرية 
عىل  دامئا  والرتكيز  االستسالم  عدم  املهم  لذلك. 
االمور التي تساعد عىل تحقيق الهدف من دون 

التلهي بالقشور.   

■ ماذا يحتاج املنتخب الوطني ليصبح افضل؟
والهجوم،  الدفاع  يف  كبرية  ثغر  لدينا  □برصاحة 
وعىل الجميع العمل عىل تطوير ادائهم وتحسينه. 
االتحاد،  االطراف:  كل  من  جهدا  يتطلب  هذا 
االدارة، الجهاز الفني والالعبني، واي خلل يف هذه 

املنظومة سينعكس سلبا عىل الجميع.  
ن. ج.

■ يف النافذة الثانية من التصفيات لدينا مواجهتان 
خارج ارضنا، كيف يجب ان يتحرض املنتخب؟

ومحدد  واضح  برنامج  لدينا  يكون  ان  يجب   □
الفرتة واملضمون، وعدم انتظار اللحظات االخرية 
املدرب مجاعص الختياره  اغالط  االمور.  لتحديد 
24 العبا يف املرحلة االوىل من التحضريات، اذ مل 
يكن مضطرا للدخول يف هذا التخبط بل الرتكيز 
عىل 15 العبا الختيار 12 منهم. علينا تجنب مثل 
اهدار  وعدم  املقبلة  املراحل  يف  االخطاء  هذه 

الوقت. 

■ كيف تقّيم مستوى املنتخب االردين خصوصا 
ان لديك اطالع واسع عىل كرة السلة االردنية من 
خالل احرتافك مع الوحدات االردين؟ وهل تعترب 
مع  املواجهة  من  اصعب  االردن  مع  املواجهة 

السعودية؟
□ طبعا، لدينا تاريخ طويل مع املنتخب االردين، 
الوحدات  مع  احرتايف  خالل  من  يل  تسنى  وقد 
التي  االردنية  العقلية  يف  اكرث  اتعمق  ان  االردين 
ال  لكنها  العامل  بطولة  اىل  التأهل  عدم  تتقبل 
تتقبل الخسارة امام املنتخب اللبناين. ال شك يف 
امام  املباراة  وكذلك  صعبة،  ستكون  املباراة  ان 
املنتخب السعودي لن تكون سهلة. علينا التحضري 

جيدا وعدم استسهال اي مواجهة.

■ هل تنتظر مواجهة بينك وبني احمد الدويري 
املحرتف يف فريق فرنبخشه الرتيك وكيف تتوقعها؟

□ ساواجهه كام اواجه اي العب آخر. لن اجعلها 
الدويري،  واحمد  بني عيل حيدر  ثنائية  مواجهة 
بل سينصب تركيزي عىل ان تبقى املواجهة بني 
منتخب لبنان ومنتخب االردن والسعي اىل تأمني 
الفوز بعيدا من االرقام الشخصية او الرصاع الثنايئ.  

من واجب الكابنت 
التشاور مع زمالئه وايصال 

رأي املجموعة
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رياضة

تمرين سير "شمالي" في ذكرى اإلستقالل

نظمت  لبنان،  الستقالل  الـ78  الذكرى  يف 
شعبة التعاون العسكري واملدين يف املديرية 
الرائد  يرأسها  التي  العام  لالمن  العامة 
الثاين  ترشين   27 السبت  خوري،  انطوان 
"االمنائيون  جمعية  مع  بالتعاون  املايض، 
سعادة،  جاد  الدكتور  ورئيسها  اللبنانيون" 
االمن  وقوى  اللبناين  الجيش  ومشاركة 
يف  سري  مترين  الدولة،  وامن  الداخيل 
عدائني  مبشاركة   )Nature Hike( الطبيعة 
جيش،  عام،  )امن  العسكرية  االجهزة  من 
ومدنيني  دولة(  امن  داخيل،  امن  قوى 
كل  من  جسدية  قدرة  واصحاب  محرتفني 
مسافته  بلغت  مسار  عىل  املجتمع،  رشائح 
عىل  الشامل،  منطقة  يف  كيلومرتا   35 زهاء 
امتداد مجرى نهر الجوز من منطقة تنورين 
الساحلية،  املسيلحة  قلعة  اىل  وصوال  التحتا 
درب   - الجوز  نهر  مسار  عىل  وتحديدا 

املسيلحة - درب الطاحون.
النشاط  تنظيم  فكرة  ان  قال  خوري  الرائد 

العسكري  التعاون  شعبة  من  انطلقت 
واملدين يف االمن العام التي انشئت لتقريب 
املدنية  املجتمعات  من  العسكرية  االجهزة 
عسكريون  فيها  يتشارك  انشطة  وتنظيم 

ومدنيون. 
وقال: "سبق للشعبة ان نظمت نشاطات مع 
الجمعية ومع رئيسها الدكتور سعادة. كنت 
العسكري  التعاون  شعب  ارشاك  اقرتحت 
الداخيل  االمن  وقوى  الجيش  يف  واملدين 
التواصل  وجرى  املرشوع،  يف  الدولة  وامن 
مع املعنيني يف الجمعية ويف االجهزة االمنية 

وكان التجاوب فوريا". 
انطلق مترين السري عند الساعة 9:00 صباحا 
35 كيلومرتا متيز بوجود  عىل مسار مسافته 
 5 يتجاوز  ال  بعد  عىل  جانبيه،  عىل  مخارج 
يف  الراغبني  لنقل  حافالت  مع  كيلومرتات، 

االنسحاب منه. 
التمرين  "ان  سعادة  الدكتور  قال  بدوره، 
درب   - الجوز  نهر  مرشوع  امتام  بعد  جاء 

املسيلحة - درب الطاحون املنفذ يف املنطقة 
اتحاد  بني  بالتعاون  البيئية،  السياحة  لدعم 
الحرضية  التنمية  وبرنامج  الكورة  بلديات 
لبنان،  شامل  يف  املحرومة  للمناطق   )GIZ(
واملانيا،  االورويب  االتحاد  من  بتمويل 
االجتامعية  الشؤون  وزارة  مع  بالرشاكة 
وتأهيله،  وترميمه  املشاة  درب  لتجهيز 
بطول  بات  الذي  الجوز  نهر  ملجرى  املوازي 
يف  اآلمن  الطبيعي  املسار  من  كيلومرتا   57

كنف الطبيعة الخالبة".
ترشين  يف  تواليا  الثاين  هو  التمرين  هذا 
نظمت  ان  للشعبة  سبق  اذ  الفائت،  الثاين 
السبت يف 6 منه، بالتعاون مع بلدية درعون 
يف  سري  مترين  شاميل،  نزار  ورئيسها  حريصا 
 150 مبشاركة   )Nature Hike( الطبيعة 
بلغت  مسار  عىل  ومدنيا،  عسكريا  عداء 
عىل  وتحديدا  كيلومرتات   7 زهاء  مسافته 
درب املجوقل، درب مار يوحنا ودرب القمر، 

نزوال وصعودا اىل وادي درعون حريصا.
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رياضة
نمر جبر

علم جديد يدخل اىل الرياضة اللبنانية بال ضجيج، هو االعداد الذهني للرياضيني يف مختلف الرياضات وااللعاب، وقد بات 
حاجة ملحة يف ظل االوضاع االستثنائية التي يعيشونها. لكن هذا املرشوع الذي يتالقى مع عامل االحرتاف، يسري ببطء يف بلد 

يحتاج فيه الرياضيون اىل اعداد ذهني ونفيس اكرث من اي امر آخر

للرياضات  رشيكا  يزال  وال  الطب  كان 
الحاجات  البرز  مواكبا  العامل،  يف  املتنوعة 
اىل  املالعب،  ارضيات  تأهيل  من  بدءا 
والالعبات،  بالالعبني  الخاصة  التجهيزات 
اي  او  والنوم،  والراحة  الغذاء  اىل  وصوال 
ان  كام  والتحسني.  للتطوير  يستخدم  امر 
يف  حارضة  اصبحت  انواعها  عىل  العالجات 
يف  اساسيا  دورا  تلعب  وهي  املجال،  هذا 
حد  اىل  وصلت  حتى  الرياضة  عامل  تسيري 
اصبح فيه كل جانب طبي مطلوبا يف االندية 

واملنتخبات وحتى يف الرياضات الفردية.
مهامت  رانغنيك  رالف  االملاين  توىل  حني 
االنكليزي،  يونايتد  مانشسرت  فريق  تدريب 
او  ريايض  نفيس  طبيب  مع  التعاقد  طلب 
الخروج  عىل  الالعبني  ملساعدة  ذهني  معد 
النتائج  سلسلة  بعد  االنهزامية  الحالة  من 
مدربهم  مع  الحمر"  لـ"الشياطني  السيئة 
البعض،  استغراب  الخرب  اثار  رمبا  السابق. 
تجاربه  يف  ملس  رانغنيك  ان  الواقع  لكن 
نفسيا  طبيبا  تعيينه  مع  نجاحا  السابقة 
وتحضريهم  الالعبني  تدريب  عىل  ملساعدته 
اندية  عليها  واظبت  الخطوة  هذه  ذهنيا. 
كبرية يف اوروبا، حيث يتم البحث عن افضل 
الالعبني رياضيني مثاليني. من  الطرق لجعل 
يف  اساسية  العقلية  الصحة  ان  اغفال  دون 
اي مجال لتحقيق االنتاجية املطلوبة بافضل 
شكل ممكن، والصفاء الذهني مطلوب عند 

اي ريايض للوصول اىل النجاح املنشود.
لبنان  يف  الريايض  الذهني  االعداد  ينترش  مل 
الدول  معظم  يف  كذلك  املطلوب،  بالشكل 
املبطن  الرفض  من  نوع  مثة  اذ  العربية. 
االمر  ان  علام  النفيس،  العالج  ملسألة 

املعد الذهني الدكتور داين عثامن.

فريق  عىل  االمر  اقترص  فقد  السلة،  كرة 
وحامل  الثانية  الدرجة  )بطل  لبنان  دينامو 
االوىل  الدرجة  دوري  ومتصدر  لبنان  كأس 

للرجال(.
التي  الفرق،  مع  العمل  آلية  عثامن  رشح 
تستند اىل جلستني يف االسبوع للفريق بكامل 
عنارصه، "حيث يرتكز العمل غالبا عىل رفع 
الالعبني، اضافة  الثقة والرتكيز لدى  مستوى 

اىل االلتزام واالنضباط والتعاضد". 
وكشف ان الخطوة التي تيل الجلستني "تتم 
عرب متابعة تفاصيل التفاعل خالل التامرين 
الفردية  االستفادة  حجم  ملعرفة  واملباريات 
تعزيز  عىل  العمل  ثم  ومن  الجلسات،  من 
التي  املتغريات  بحسب  الناقصة  الحلقة 
التنافيس".  املوسم  خالل  الفريق  يعرفها 

اإلعداد الذهني في الرياضة ضرورة 
لتجاوز األزمات النفسّية والسيكولوجّية

بالجانب  عالقة  له  ذهني  بعالج  مرتبط 
الذهني  املعد  اوضح  كام  السيكولوجي، 
دكتوراه  يحمل  الذي  عثامن  داين  الدكتور 
ينشط  والذي  الريايض،  النفس  علم  يف 
يف  ملدربني  عمل  ورش  تنظيم  صعيد  عىل 
لعبتي كرة القدم وكرة السلة تتمحور حول 

الذهني.  التدريب 
فردية  مبادرات  عىل  محليا  االمر  يقترص 
القدم،  كرة  يف  عامني  قبل  بدأت  خجولة 
بالدكتور  االنصار  فريق  استعان  عندما 
للفريق،  تدريبي  معسكر  خالل  عثامن 
وحذا حذوه فريق النجمة وسبورتينغ لفرتة 
واالرشاد  الربج  فريقا  يعمد  ان  قبل  قصرية، 
الثالثة(  الدرجة  دوري  يف  )يلعب  شحيم 
يف  اما  املهمة.  لهذه  عثامن  مع  التعاقد  اىل 

نمر جبر
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دورة تدريبية.

وقال: "احيانا نكون يف حاجة اىل رفع مستوى 
الروح القتالية لدى املجموعة بهدف الرتكيز 
لتخطي سلسلة من النتائج غري املقنعة مثل 
الخسارة، وذلك عرب زرع عقلية  او  التعادل 
بعضا،  ببعضهم  الالعبني  ثقة  وتعزيز  الفوز 
واحيانا اخرى يكون بوترية اسبوعية للظهور 
ثابتة،  وهوية  ومتحسنة  متطورة  بشخصية 
بالضغوط،  الفريق  يتأثر  ال  حتى  وذلك 
للبطولة  تصدره  من  الناتجة  تلك  خصوصا 
للمرة  االضواء  دوري  غامر  يخوض  كان  اذا 

االوىل يف تاريخه".
الثقايف  الجانب  عثامن  الدكتور  يستثني  ال 
املعد  عمل  خالل  شقني  يف  يحرض  "الذي 
ثقافة  فهم  هو  "االول  قال:  كام  الذهني"، 
الالعب،  اليه  ينتمي  الذي  البلد  يف  العيش 
وذلك ملعرفة كيفية التعامل معه والجوانب 
االفضل  الخراج  عليها  الرتكيز  يجب  التي 
البسيكولوجية  االعدادية  الجلسات  منه. 
كل  وذلك  حدة،  عىل  العب  كل  مع  تكون 
االشياء  رسد  ميكنه  حيث  تقريبا  يوما   15
اىل  اضافة  تزعجه،  التي  وتلك  يحبها  التي 

التغريات يف حياته". 
تابع: "ما ان تتعرف عىل شخصية كل العب، 

شخصية  اىل  للتعرف  اسهل  الوضع  يصبح 
او  قوته  مكامن  عن  فكرة  وتكوين  الفريق 
او يف  املوسم  من  فرتة  اي  نقاط ضعفه، يف 

اي ظرف كان". 
اما الشق الثقايف فقد ربطه عثامن بالالعب 
وقال:  وللحوار،  لالفكار  تقبله  ومدى  نفسه 
"هذه املسألة تظهر بوضوح بني العب وآخر 

وبني رياضة واخرى". 
الثقايف  الجانب  يف  اساسيا  عامال  يخفي  ال 
الرياضية  االكادميية  الخلفية  يف  يكمن 
االكادميية  "الخلفية  ان  وكشف  لالعب، 
العمل  تجعل  السلة  كرة  لالعبي  الرياضية 
بعض  من  اكرث  متقدمة  مرحلة  يف  معهم 
"ال  قائال:  استطرد  لكنه  القدم".  كرة  العبي 
العمل  هذا  مستوى  رفع  ميكن  انه  يف  شك 

يف  عليه  يعمل  جديد  جيل  مع  مستقبال 
لتقوية  حثيث  بشكل  الكروية  االكادمييات 
اما  جهوز.  بافضل  املعرتك  ودخوله  ذهنه 
تفوقا  مستقبال  نلمس  قد  فانه  االكيد، 
لفريق عىل آخر من خالل التدريب الذهني 

الذي يخضع له املستفيد". 
واعترب ان احد االمثلة الواضحة عىل الوقوع 
القوة  وضعف  الرتكيز  عدم  مطب  يف 
الذهنية، ما عرفه منتخب لبنان لكرة القدم 
يف  االيراين  املنتخب  ضيفه  امام  املباراة  يف 
 2022 قطر  مونديال  اىل  املؤهلة  التصفيات 
عندما خرسها يف اللحظات القاتلة بشكل مل 
يجد له كرث اي تفسري او مربر. ورشح عثامن 
يف  الرتكيز  "فقدان  قال:  عندما  الحالة  هذه 
يرتبط  بآخر  او  بشكل  له  ايران  امام  اللقاء 
يف الفقدان العام للرتكيز لدى بعض الالعبني 
الناشطني يف الدوري اللبناين الذي يعاين من 
التوقف الدائم للمباريات. مبعنى ان العقل 
يحفظ ويقوم بردود فعل عىل هذا االساس، 
ورد  فعل  عن  عبارة  هي  الرياضات  فكل 
االفكار  من  مجردا  العقل  كان  فاذا  فعل. 
الالعب  يتمكن  لن  الظروف،  بكل  الخاصة 
ما  بحسب  املباراة  مع وضعية  التعامل  من 

الحاجة".  تفرضه 
وليس  اللبنانيني  غالبية  ان  قلنا  اذا  نبالغ  ال 
الرياضيني فقط يحتاجون يف الظروف الراهنة 
اىل كل مساعدة ذهنية وسيكولوجية وحتى 
نفسية، يف ظل االوضاع الصعبة التي يعيشونها 
وتنعكس سلبا عىل حياتهم العائلية والعملية 
والرياضية، خصوصا ان املسائل املادية باتت 
اساسية يف حياتهم. فلم يعد خافيا عىل احد 
واملباريات  التامرين  اىل  يذهب  بعضهم  ان 
وال  اكرث  ال  االضايف،  مدخوله  عىل  للحفاظ 
اقل. علام ان الحاجة اىل معد ذهني ال ترتبط 
من  مشكلة  بأي  بل  فقط،  املادية  بالنواحي 
املشكالت الشخصية او العائلية او االجتامعية 
او حتى يف مكان العمل، ال بد من ان تؤثر 
مختلف  يف  منه  املطلوب  الالعب  يف  سلبا 
الريايض  عامله  خارج  مشاكله  ترك  الظروف، 

والرتكيز عىل تقديم االفضل.

االعداد الذهني 
الرياضي لم ينتشر في لبنان 

بالشكل املطلوب
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1 دولة افريقية – نوع -2 امرباطور 
فرنيس – قوات النخبة يف الوحدات 

العسكرية -3 برئ قدمية – ضباب 
رقيق – خالف اثقل -4 قناة مجوفة 

تضخ الغاز – سكران – مدينة 
صينية عاصمة سيكيانغ قدميا -5 

للتمني – مدينة مرصية – منقطع 
عن االكل -6 قرص باالجنبية 

– منصفني – اضع خلسة -7 ابو 
البرشية – اغلظ اوتار العود – 

مصادر ثرويت -8 مدينة لبنانية – 
بقية الروح -9 دولة افريقية – تهّيأ 

للحملة يف الحرب – وكالة انباء 
عربية -10 زوجة االمري قرقامز – 

عامل رويس راحل مصمم القنبلة 
الهيدروجينية – خنزير بري -11 
من العمالت – تواضع له وتذلل 

– من الطيور -12 لقب كرسى االول 
حاكم االمرباطورية الساسانية – 
احرف متشابهة -13 رضب خّده 

بالكف – مصلحة عامة تقوم بتسلّم 
وتسليم الرسائل والرزم – عاصمة 

عربية -14 للنداء – احدى الواليات 
املتحدة االمريكية – عاصمة اوروبية 
– ظهر الحريق فجأة وانترش برسعة 

-15 ممثل سوري راحل ُعرف 
بشخصية ابو جودت يف مسلسل 
"باب الحارة" – مدينة لبنانية  

-1  اديبة مرصية اشتهرت باسمها 
املستعار – مسلك طويل ضيق -2 
للندبة – كتابات واقوال واحاديث 
تتمّيز بالطرافة والتسلية – عاصفة 

بحرية – طّباخ -3 من مشاهري املغّنني 
يف العهد العبايس – رئيس حكومة لبناين 
-4 عاصمتها بريشتينا – العب كرة قدم 

فرنيس معتزل – للمساحة -5 كانت 
اسنانه قصرية ملتزقة منعطفة عىل غار 
الفم – منخفض باالجنبية – رطوبة من 
املطر – معجمي فرنيس راحل -6 مدينة 

فرنسية – احد فراعنة مرص – لجج 
البحر -7 من املدن الكربى يف اوكرانيا 

– عاصمة عربية -8 باد وانتهى وجوده 

– تعب وشقاء – تراجع نشاط الربكان 
وفتوره -9 احضار السجني امام املحكمة 

– نهر ايطايل – من الحبوب -10 مادة 
قاتلة – كاتبة واعالمية لبنانية خبرية 
يف علم املاكروبايوتيك – رسول الله 

-11 مبالغ يف الوصف – عائلة مخرج 
سيناميئ امرييك من اعامله "سيدين 
وايت" – يّهز ويحرّك -12 شقيق 

– للتفسري – نهر ايطايل -13 ممثلة 
فرنسية شهرية – اآلن باالجنبية -14 

لحم غري مطبوخ – ادفع الدْين – رشكة 
ازياء ايطالية فاخرة -15 مغن وممثل 

ومنتج امرييك راحل من اكرث الفنانني 
شعبية يف القرن العرشين – بواسطته 

                                         الكلمات المتقاطعة                   
 

                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

 –بئر قدٌمة  -3قوات النخبة فً الوحدات العسكرٌة  –امبراطور فرنسً  -2نوع  –افرٌقٌة  دولة -1
مدٌنة صٌنٌة عاصمة سٌكٌانغ  –سكران  –قناة مجوفة تضخ الغاز  -4خالف اثقل  –ضباب رقٌق 

ة اضع خلس –منصفٌن  –قصر باالجنبٌة  -6منقطع عن االكل  –مدٌنة مصرٌة  –للتمنً  -5قدٌما 
دولة  -9بقٌة الروح  –مدٌنة لبنانٌة  -8مصادر ثروتً  –اغلظ اوتار العود  –بشرٌة ابو ال -7

ٌّأ للحملة فً الحرب  –افرٌقٌة  عالم روسً  –زوجة االمٌر قرقماز  -11وكالة انباء عربٌة  –ته
من  –ذلل تواضع له وت –من العمالت  -11خنزٌر بري  –راحل مصمم القنبلة الهٌدروجٌنٌة 

ضرب خّده  -13احرف متشابهة  –ب كسرى االول حاكم االمبراطورٌة الساسانٌة قل -12الطٌور 
احدى  –للنداء  -14عاصمة عربٌة  –مصلحة عامة تقوم بتسلّم وتسلٌم الرسائل والرزم  –بالكف 
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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   
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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 8 حروف: 

عملة احدى دول امريكا الوسطى

ارياري – بالبوا بنمي – بيزو كويب – باتاكا 

– بيزيتا – بانغا – بري – تينغ – جنيه 

سوداين – دوالر – داليس – درام – روبل 

رويس – رمنينبي – رينغيت – روبية – 

ريال – سوم – شلن – فرنك – كيب الوي 

– كوانزا – كتزال – كرونا – كواشا – كولون 

– ليفا – لرية – ليو – ليك – مانات – مارك 

– نغولرتم – وون كوري – يورو – ين 

الضائعة الكلمة 
 انكهمح انضائعح 

 
 

 ر ا ً ن ا د و ش ي ً ن ج ب ً
 ً ا ن ا ر ن و ً ن ب ً ا ش و
 و و ل و ش ا ش ا و ك ن ا ل ا
 ر ً ً و ر و ش ل ن غ ل ً ب ن
 و ل ن ا د ك و ل ا د ل ر ً ا
 ً ن و خ خ ً غ ن ً ر ً و ز خ
 و غ ج ً ا ر ً ا ر ً ك ك و ب
 ا و ً ز ا ك ا خ ا ب ً ن ك ن
 ل ل ب ً ك و ا ن ز ا و و و و
 ب خ و ب ك ا ف ً ل ا ج و ب ل
 ً ر ر خ د ر ا و ر ل خ ر ً و
 ك و ز ك ن ر ف ك ر ب ا ً ً ك
 ج ا ً ش و ر ل ب و ر ً ً ن ل
 ل ب ا ل ب و ا ب ن و ً ر ر غ

 
 

عمهح احدى دول امَركا انوسطي :حروف 8انكهمح انضائعح مكووح مه   
                                                             

                
   

 –دوالر  –جىًَ سوداوٌ  –ذَىػ  –تَر  –تاوغا  –تَسٍرا  –تاذاكا  –تَسو كوتٌ  –تانثوا تىمٌ  –ارٍارً        
كَة  –فروك  –شهه  –سوو  –لاير  –روتَح  –رٍىغَد  –رومَىثٌ  –روتم روسٌ  –دراو  –دالسٌ 
 –مارك  –ماواخ  –نَك  –نَو  –نَرج  –نَفا  –كونون  –كواشا  –كرووا  –كرسال  –سا كواو –الوً 

 ٍه  –ٍورو  –وون كورً  –وغونررو 
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متفرقات
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ازدحام الشارع

الخدٌعة فً البٌع والشراء
عاصمة والٌة االسكا االمٌركٌة

تعادل وتساو

              حروف مبعثرة                   

افراز ٌخرج من الجرح الملتهب
جسر ٌربط عاصمة الدانمارك مع مدٌنة مالمو السوٌدٌة

اٌجاد الطعام مقبوال مستساغا وطٌبا

من احٌاء القاهرة اشتهر بمطابعه والمطبعة االولى ادخلها نابلٌون بونابرت
عدم اعطاء اهمٌة لموضوع ما

اعلى قمة فً الجزائر
كلمة شعبٌة متداولة بٌن العامة تعنً البحث عن كل حبة زٌتون لم تطلها اٌدي القاطفٌن

مغارة سٌاحٌة فً منطقة الشوف

اعلى جبل فً مصر
صخور متراصفة ثابتة

آثار مدٌنة ساحلٌة فً مهرة بٌن حضرموت وعمان

نبع فً لبنان ٌتكون منه نهر الدامور

حروف مبعثرة

1- افراز يخرج من الجرح امللتهب
2- جرس يربط عاصمة الدامنارك 

مع مدينة ماملو السويدية
3- ايجاد الطعام مقبوال مستساغا 

وطيبا
4- اعىل جبل يف مرص

5- صخور مرتاصفة ثابتة
6- نبع يف لبنان يتكون منه نهر الدامور

7- الخديعة يف البيع والرشاء
8- عاصمة والية االسكا االمريكية

9- تعادل وتساو

بني  مهرة  يف  ساحلية  مدينة  آثار   -10
حرضموت وعامن

11- ازدحام الشارع
12- من احياء القاهرة اشتهر مبطابعه 
واملطبعة االوىل ادخلها نابليون بونابرت

13- عدم اعطاء اهمية ملوضوع ما
14- اعىل قمة يف الجزائر

العامة  15- كلمة شعبية متداولة بني 
مل  زيتون  حبة  كل  عن  البحث  تعني 

تطلها ايدي القاطفني
16- مغارة سياحية يف منطقة الشوف

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

ممثل مرصي عاملي )1932 ـ 2015( زميل 
املخرج املرصي يوسف شاهني يف كلية فكتوريا يف 
االسكندرية. حصل عىل جائزة االسد الذهبي من 

مهرجان البندقية السيناميئ عن مجمل اعامله.

14+2+10+15+3+7+1+4 =  مدينة يابانية
16+10+8+11+5 =  وعاء مستدير

12+7+6 = بنى عامرة 
9+13 =  مرتفع من االرض

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.

 حدث يف مثل هذا الشهر
االمرباطورة   :1755 الثاين  كانون 
اليزابيث الروسية تفتتح اول جامعة 

يف بالدها يف مدينة سان بطرسربغ.

الحكم  نهاية   :1804 الثاين  كانون 
الفرنيس يف جزيرة هايتي.

تشكيل   :1901 الثاين  كانون 
خمس  من  االوسرتايل  الكومنولث 

مستعمرات بريطانية.

الكاتراز  جزيرة   :1934 الثاين  كانون 
فرنسيسكو  سان  خليج  يف  الشهرية 

تتحول اىل سجن فيديرايل امرييك.

معلومات عامة
القمر اقرب جار الينا يف الفضاء. هو 
ال  الشمس.  بعد  السامء  اجرام  املع 
اشعة  يعكس  بل  ذاتيا  ضوؤه  يشع 
تقع  ان  احيانا  يحدث  قد  الشمس. 
االرض بني القمر والشمس، فتحجب 
عىل  سقوطها  دون  وتحول  اشعتها 

القمر فيحدث عندئذ الخسوف. 
منخفضة، عىل  بجاذبية  القمر  يتمتع 
ان  السمني  الرجل  يستطيع  سطحه 
يقفز اىل اعىل عرب مسافة قدرها سبعة 
البنية  الضعيف  الرجل  اما  امتار. 
العظمى.  االثقال  يرفع  ان  فيمكنه 
يقل  االجسام  كل  ان  اىل  ذلك  مرد 
وزنها عىل القمر مبقدار سدس قيمتها 

عىل االرض. 

طرائف
الربيطاين  الوزراء  رئيس  يوما  ُسئل 
التي  املؤهالت  عن  ترششل  ونستون 
زّم  ناشئ.  لسيايس  رضورية  يظنها 
شفتيه ودمدم بعد تفكري: انها القدرة 
او بعد  التنبؤ مبا سيحدث غدا،  عىل 

اسبوع، او بعد شهر، او سنة. 
اطرق ترششل هنيهة، ثم اضاف: لكن 
السباب  اخريا  الحجة  يجد  ان  يجب 

عدم تحقق النبؤات.

اقوال مأثورة
"احببتك مرغام ليس ألنك االجمل، 
بل ألنك االعمق. فعاشق الجامل يف 

العادة احمق".
 )محمود درويش(.  
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 SU DO KU SU DO KU SU DO KU SU DO KU

حلول العدد 99    

عموديا
-1 استون مارتن – تشاد -2 ملا – عدنان – الدمل -3 مريابو – جيلوم 
– بش -4 جربه – نهمس – سحق -5 لص – لسان – يالو -6 سبع – 

برتا – فورترس -7 ارسله – يليه – آسيا -8 ليبي – خامنئي -9 ردمهم 
– به – يتقي -10 دك – يسننها – سنا -11 لوغانو – جنادري -12 

يرض – وتر – يلهو – حج -13 ورود – جد – بودروم -14 شنوع – 
يربود – وايش -15 صافيتا – بحر الجبل 

افقيا
-1 املجلس العديل – شص -2 سمري صربي – كورونا -3 تارب – 

عسرب – غرضوف -4 اهل – ليديا – وعي -5 نعب – سبه – مسنود 
-6 مدونات – كهنوت – يا -7 ان – هرني – من – رجب -8 راجم – 
الخ – هج – درب -9 تنييس – ياباين – وح -10 افهمه – البدر -11 
اوسلو – ء د ھ و -12 تلم – ورايئ – رودول -13 شد – تيس تيس 
– راج -14 البحرتي – قن – حوشب -15 دمشق – سامي الجميل 

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 نابل -2 الحطب -3 جربا -4 
زغاريد -5 زاكورة -6 منوال -7 
انديانا -8 الضنك -9 اورفيوس 
-10 الوغى -11 روبيكون -12 

فدية -13 ناخودكا -14 ترسيحة 
-15 اندريا -16 غرسة

كريستوفر سكوت كايل

عصفور باليد وال عرشة عالشجرة

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
كامربيدج

4 8 9
3 4 2

2 7
2

3 8 6
5 6 1
8 2 3

7 6 9 4
5 3 6

Sudoku مستوى صعب 

2 6 4 7
4 9 5 6 1
9 3 8

9 1 6 3
1 2 6 8

3 4 5 1
8 1 9
7 3 4 2 1
9 6 5 4

Sudoku مستوى سهل

3 6 1 5
2 6 3 1

4 1
4 3 5 8

4 9 7
2 6 5 4

7 8
7 8 2 4

4 3 2 1

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

3 5 6 9 2 7 8 4 1
8 1 7 3 6 4 9 2 5
2 9 4 5 1 8 3 6 7
1 8 9 4 7 3 2 5 6
7 4 2 8 5 6 1 9 3
6 3 5 1 9 2 7 8 4
4 7 3 6 8 9 5 1 2
5 2 8 7 4 1 6 3 9
9 6 1 2 3 5 4 7 8

Sudoku حل مستوى صعب 
6 7 8 2 1 3 5 9 4
4 2 5 6 9 7 8 3 1
1 9 3 4 8 5 7 6 2
7 8 1 9 3 2 6 4 5
5 3 6 7 4 1 9 2 8
2 4 9 8 5 6 3 1 7
9 6 7 5 2 4 1 8 3
3 5 4 1 6 8 2 7 9
8 1 2 3 7 9 4 5 6

Sudoku حل مستوى وسط
6 7 4 1 5 9 2 8 3
5 2 3 4 7 8 6 9 1
8 1 9 6 2 3 7 4 5
3 8 1 2 9 7 5 6 4
2 9 5 3 6 4 8 1 7
7 4 6 5 8 1 3 2 9
9 6 7 8 4 5 1 3 2
1 5 8 9 3 2 4 7 6
4 3 2 7 1 6 9 5 8

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.  
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

الناجز  االستقرار  يعرف  لبنان مل  ان  القول  مبالغة  ليس 
بناء  املايض، ما حال دون  القرن  الثاين من  النصف  منذ 
زعامؤه ومسؤولوه حتى حارضنا،  بقي  مستدامة.  دولة 
ينادون بقيام "دولة" مل يتفقوا او يتعاونوا من اجل وضع 
حد للتصدع الذي اصاب بنيانها، نتيجة احتدام االزمات 
الداخلية من جهة، ووقوعها عىل خط التوترات االقليمية 

والدولية من جهة اخرى. 
هذا  ان  القول  احد  عىل  افتئاتا  وال  ايضا  مبالغة  وليس 
ما  بقدر  باملستقبل  يفكرون  برجال دولة  البلد مل يحظ 
ناهيك   االنتخابات،  مبواعيد  يفكرون  بسياسيني  حظي 
مبقولة  تنتهي  كانت  بحروب  انخرطوا  الذين  بغريهم 
يف  لكن  مغلوب".  وال  غالب  "ال  سالم  صائب  الراحل 
الحالني مل يسبق ان سقطت بالد االرز يف قعر الفقر كام 

هي الحال راهنا. 
انابة  او  احد،  محاكمة  االسطر  هذه  مهمة  من  ليس 
نفسها عن االجهزة الرقابية والقضائية التي تبقى مطالبة 
التاريخ ان  باحقاق الحق واقامة العدل، النه مل يسجل 
دولة عاشت واستدامت يف غياب العدالة واملساواة. كام 
ليس من املنطق بيشء ان جنى اعامر اللبنانيني وعرقهم 
حقيقي  جوع  من  يغني  ال  الكرتوين"  "رقم  اىل  تحّول 
الزىب،  السيل  بلغ  فقد  املودعني وصغارهم.  كبار  اصاب 
ننب  مل  اننا  اوضح  الذي  املجهول  عىل  لبنان  وانكشف 
دولة، وليس لدينا ما ننتجه لنكون رضورة يف هذا العامل. 
وقد تحّول مستشفى الرشق ومطبعته وجامعته ومرفأه 

ومرصفه وجنته اىل خراب بني ليلة وضحاها.
يف كل مرحلة من املراحل العصيبة التي مرت عىل لبنان، 
بقيت الدولة محافظة عىل يشء من متاسكها، وعىل بعض 
غالبية  تحّول  دون  حالت  التي  االقتصادية  املناعة  من 
"انسانيا  الغاثتهم  الدول  تتداعى  فقراء  اىل  اللبنانيني 
وغذائيا وصحيا"، وتحولت سويرسا الرشق اىل "ليل الرشق 

الطويل" الذي دخلناه منذ نحو سنة ونصف سنة. 
اعلنت االمم املتحدة ان 74% من سكان لبنان يعانون 
الفقر، وان هذا الفقر هو متعدد البعد يف ظل واقع اليم 
وآفاق مبهمة، بعد ان كان املعدل يف العام السابق %55 
تفصييل  بشكل  التقارير  وتشري   .2019 العام  يف  و%28 
الفقر،  خط  تحت  يعيشون  اللبنانيني  من   %55 ان  اىل 

اي عىل اقل من 3,84 دوالرات يف اليوم الواحد و%23 
الرشيحة  الذي ميتاز عن هذه  الفرد  اما  يف فقر مدقع. 
فهو مقبل عىل الرتاجع وصوال اىل الخط املرتهل نفسه. 
ففي العام 2019، بلغ متوسط راتب املوظف 950 الف 
املركزي، اي ما كان  ادارة االحصاء  لبنانية، بحسب  لرية 
يوازي وفق سعر الرصف الرسمي 627 دوالرا. اما اليوم 
وعىل وقع تدهور اللرية، بات يعادل اقل من 60 دوالرا 
يف السوق السوداء، وبات الحد االدىن لالجور يعادل نحو 

45 دوالرا.
بها،  تتمتع  كانت  امتيازات  االرس  افقد  الكبري  االنحدار 
 %33 كلفتها  ارتفعت  التي  الصحية  الرعاية  واهمها 
يف  الفقر  حاالت  واخذت  االدوية.  اسعار  مع  بالتوازي 
التزايد بفعل تراجع النشاط االقتصادي وتدهور االستقرار 
الحاد  املحلية والتدين  العملة  السيايس، وانخفاض قيمة 
يف احتياطي العمالت االجنبية، وتفاقم التضخم السنوي، 
اىل  الوصول  تعرّث  البطالة. وشكل  نسبة  ارتفاع  عدا عن 
املالية  الحاسم للخسائر  املدخرات يف املصارف، املفصل 
واالنفاقية والتجارية واالستثامرية واملعيشية. وقد اشار 
تعاين  اضحت  املجتمع  ان جميع رشائح  لالسكوا  تقرير 
غري  واالجتامعية  االقتصادية  االزمة  من  سواء  حد  عىل 
ذوي  من  الفقراء،  نسبة  فاصبحت  البلد،  يف  املسبوقة 
اعىل درجات التحصيل العلمي، تقارب نسبة الفقراء من 
ذوي ادىن الدرجات. من كان يخال يوما أن يسقط لبنان 

هذا السقوط املريع حتى يف اسوأ كوابيسه؟ 
الهاوية...  حافة  عىل  او  الفقر  ساحات  يف  لبنان  يعيش 
مرتبطة  حلولها  تبقى  متعددة  الزمات  كثرية  توصيفات 
ونيات  صلبة  حديدية  ارادات  اىل  تحتاج  عدة  بعوامل 
يف  خصوصا  اعلم،  والله  كبري  شك  محل  وهذا  حسنة. 
املناكفات  اىل  اللبنانيني  الساسة  عند  غرائزي  ميل  ظل 
ويا  بالد،  فهذه  املالئكة.  جنس  عىل  حتى  واالختالف 

لالسف، مفطورة عىل النكد السيايس.

نعم... الفقر حقيقة
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أقالم "األمن العام" في العدد املئة

معرض الكتاب العربي قد يعود في آذار

وزير الشؤون: نحتاج إلى خطة نمو اقتصادي شامل

نّجار وشكر عن القرار املجلس الدستوري

ملف العدد:
الفقر في لبنان

األرقام والحاجات 
والحلول

اللواء عّباس إبراهيم 
في جردة السنة:

• ال وجود لإلستقرار املالي واالجتماعي 
   قبل اإلستقرار السياسي

• أخشى ارتفاع نبرة الخطاب الطائفي 
   ربطًا باإلستحقاق النيابي

•  االنتخابات النيابية يجب أن تجري 
    في موعدها

• اللبنانيون ال يريدون مجّددا العودة 
   إلى الحرب األهلية

ة  
سع

لتا
ة ا

سن
 ال

 1
00

د  
عد

  2
02

2 
ين 

لثا
ن ا

نو
كا

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FMPS-AD_2020.pdf   1   6/23/20   5:04 PM


