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في هذا العدد

منعًا لـ"العرقنة"
رغم املشاركة النسبية بني دائرة واخرى يف االنتخابات النيابية التي جرت يف 15 ايار 2022، ونجاح الدولة ومؤسساتها يف 
انجاز هذا االستحقاق يف الداخل والخارج، ظلت االراء منقسمة يف شأن ما ستحمله النتائج من انعكاسات عىل الواقع 

الداخيل الذي يرزح تحت ازمات اقتصادية ومالية واجتامعية مل ير شعب لبنان مثيال لها. 
لقد جرب اللبنانيون كثريا مغامرات رفض اآلخر، لكن املؤسف انهم ما تعلموا شيئا ال من تاريخهم القريب وال من 
بعيد. تاريخهم الحديث جدا ميلء باالنقسامات التي راحت تنقل البلد من حفرة اىل اخرى، فكان ما كان. الواضح ما 
يف السيىء الذي وصلنا اليه ان الجميع يخوضون معارك التكتل السيايس من دون االخذ يف االعتبار وضع لبنان الحايل 
والذي اقل ما يقال عنه انه "مهرتىء"، وان الجمهورية بنظامها الجمهوري الربملاين الدميوقراطي صارت يف عني العاصفة 

يف ظل تطورات اقليمية ودولية ال ترحم احدا.
لقد انتجت االنتخابات النيابية قوى واحجاما سياسية متشابهة االوزان، لكنها متنافرة حد الخصومات القاتلة. الجميع 
يستعرض قواه وال يطوي صفحة التحشيد لالنتخابات. بل االسوأ ان الكل يشحذ "سكني الجامهري" بشعارات ال قدرة 
للبنان عىل احتاملها يف ظل انهيار كبري ومروع نزل عىل الجميع بال استثناء. فالجميع فقد القدرة الرشائية، والجميع 
اصاب منهم انهيار املصارف مقتال، والجميع صار يبحث عن الدواء ولقمة العيش. واالخطر يف هذا كله ان بعضا منا، 

وهم اوالدنا، غادروا دولتهم ليبحثوا عن وطن جديد لهم.
يف محطات كثرية كانت القوى السياسية اللبنانية تتصارع لتحوز من البلد شيئا عىل ما تعزز به حضورها يف موازاة 
غريها، من دون اي اعتبار لواقع الدولة شعبا ومؤسسات. وعىل مدى التاريخ اللبناين مل تتشكل لوحة سياسية للبنان 
عىل هذا القدر من االستفزاز ومن دون أن يعقبه عنف ورشور مستطرية يف كل حدب وصوب. ويكون من نتائج انبعاث 

الرشور املستطرية واندالع العنف ان يصبح البلد اكرث من واحد، متشظيا ومتناثرا وغري قادر عىل البقاء.
يف تاريخ لبنان، مل يحدث ان اراد اللبنانيون بانفسهم وقرروا سلوك مثل هذه املسالك، دامئا كان مثة خارج متحكم 
ومقرر يف شؤونهم، ويضطلع بوظيفة تغليب طرف عىل آخر. القرائن كلها توحي ان مثة تكرارا مريرا لتاريخ النزاعات 

اللبنانية بحرفه تقريبا من دون تغيريات تذكر، اللهم يف ما يخص طموح كل جامعة عىل حدة.
نحو  البلد  واوزانها،  احجامها  يف  املتقاربة  واملتخاصمة،  واملتنوعة  الجديدة  القوى  تأخذ هذه  ان  اليوم هي  الخشية 
استعصاء سيايس، وتتمرتس خلف جدار الشعارات وتغيب عنها السياسة لصالح استعراض القوة. ويأخذنا هذا املشهد 
اىل ما حصل قبال يف العراق حيث انتجت انتخاباته قوى سياسية شبه متوازنة، ما شكل مانعا من تشكيل حكومة ُتسرّي 

شؤون البالد التي انهكتها االنقسامات وحروب االرهاب. 
هذا التامثل يف املشهد بني البلدين يدفع إىل السؤال: هل نحن امام عرقنة لبنان؟ وهل للبنان القدرة عىل احتامل 
واقع كهذا؟ واىل متى ركوب منطق التحديات فيام البلد يسقط سقوطا حرا وال يوجد من يحد من هذا االنهيار؟ وكيف 

السبيل اىل الصعود من القعر الذي نزلنا وأًْنِزلنا اليه؟ 
االرادة السياسية الخارجية لها ويالالسف اذرع داخلية ال ُتغلب طرفا عىل طرف آخر وحسب، بل ايضا تغلب مناطق 

عىل اخرى، اىل حد انها تبدو ارادة التفريق والتشتيت من دون منازع، وبعض االفرقاء يتلقون بصدر رحب.
العرقنة تحوم حولنا، لكن اذا اراد اللبنانيون العبور والنجاة منها، فليس لديهم غري التمسك بالدولة الواحدة القوية، 
ورصف النظر عن تلك الدولة التي يراها كل طرف مناسبة له وتخدم مصالحه الخاصة والضيقة. عندها فقط مننع 

العرقنة وننقذ بلدنا.

"االمن العام"
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الفهرس

مواطنية صالحة وطن أفضل

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

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

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 الرائد عال قاسم

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

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

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

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

 01/425777 ext:1599 :فاكس

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

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
عباس سلامن - عيل فواز 

شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
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اللواء إبراهيم في واشنطن: نخوض محاولة 
وساطة حول املفقودين األميركيني

ليس للعدو إستخراج النفط أو التصرف بشمال الخط 29
عندما تصل طائرة امريكية خاصة اىل مطار رفيق الحريري الدويل، لتقل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم من بريوت 
اىل واشنطن، فان املهمة عىل قدر عال من االهمية، وهي مهمة استثنائية بامتياز من ضمن املسار االسايس الذي اختطه يف 

عمله االمني، واضعا نهجا جديدا ملقاربة كل امللفات املطروحة تحت عنوان "انسنة االمن"

ليست املرة االوىل يزور فيها اللواء عباس 
ابراهيم الواليات املتحدة االمريكية  بدعوة 
البيت االبيض وبطائرة خاصة مرسلة  من 
هي  الحقيقة  ففي  واشنطن.  اىل  لنقله 
دول  كام  عامني،  من  اقل  يف  الثانية  املرة 
ابعاد  له  بهدف  وعربية،  واقليمية  غربية 
سامية تتصل بتحرير ارسى واماطة اللثام 
عن مصري مفقودين. اال ان زيارته االخرية 
اتجاه،  من  اكرث  يف  فّست  واشنطن  اىل 
متالحقة  تطورات  جاءت يف خضم  كونها 
امتام  بعد  جاءت  وهي  وخارجيا،  داخليا 
االستحقاق االنتخايب النيايب، والذي متكنت 
تأمني  من  واالمنية  العسكرية  االجهزة 
لذلك  تذكر.  حوادث  دون  من  سالمته 
لطبيعة  والتفسريات  التحليالت  كرثت 
اللواء  االمني"  "الديبلومايس  سيبحثه  ما 
وبعضها  اصاب  بعضها  ابراهيم.  عباس 
التجني.  تعّمد  االخر  والبعض  اخفق، 
الجواب  هي  والنتائج  الوقائع  ان  اال 
استفهام  عالمات  من  طرح  ما  كل  عىل 
الصحافة  وتصف  الزيارة.  بطبيعة  تتصل 
يقود  انه   عىل  ابراهيم  اللواء  االمريكية 
الجيش،  بعد  لبنان  يف  أمني  جهاز  اقوى 
ماهر  كمفاوض  طيبة  بسمعة  ويتمتع 
املقيمني  عن  االفراج  تأمني  عىل  ساعد 
غودوين  سام  مثل  االمريكيني  واملواطنني 
سوريا،  يف  محتجزا  كان  الذي  السائح 
لبناين حاصل  اعامل  زكا وهو رجل  ونزار 
عىل اقامة دامئة يف الواليات املتحدة خيل 
ايران عام 2019. كام نجح يف  سبيله من 
الكندي  السائح  عن  االفراج  يف  التوسط 

كريستيان يل باكسرت يف عام 2019 بعدما 
كانون  يف  السورية  السلطات  احتجزته 

االول 2018 يف اثناء اجازته.
اللواء  من  استطلعت  العام"  "االمن 
والنتائج  الزيارة  ابراهيم طبيعة واهداف 

املحققة.

اىل  لزيارتكم  االسايس  الهدف  ما   ■
الواليات املتحدة االمريكية؟

السلطات  من  تلقيتها  لدعوة  بناء   □
االمن  مستشارية  من  وتحديدا  االمريكية، 
القومي، وانطالقا من موقعي كمدير عام 
محادثات  اجريت  اللبناين،  العام  لالمن 
مع كبار املسؤولني االمريكيني يف واشنطن، 

مع  املفاوضات  استئناف  يف  البحث  وتم 
مصري  معرفة   شأن  يف  سوريا  الشقيقة 
اوسنت  فيهم  مبن  االمريكيني،  املفقودين 
تايس، حيث التقيت كبار مسؤويل البيت 
واملخابرات،  الخارجية  ووزارة  االبيض 
توىل  ان  منذ  يل  االوىل  الزيارة  وهي 
كانون  يف  منصبه  بايدن  جو  الرئيس 
االمريكيني  املسؤولني  ان   .2021 الثاين 
يريدون مني استئناف جهودي لحل هذه 
ناسهم، هذا ما  املشكلة، ويريدون عودة 

اليه. يهدفون 

يف  عقدمتوها  التي  اللقاءات  ابرز  ما   ■
واشنطن؟

□ التقيت يف خالل زياريت منسق الرشق 
االوسط  وافريقيا يف البيت االبيض وكبار 
واالمن  الخارجية  وزارة  يف  املسؤولني 

واالستخبارات. كام  استضافتني منظمة
وهي   ،Hostage Aid Worldwide
مصري  عن  بالبحث  تعنى  منظمة 

االمريكيني. املفقودين 

مع  بحثتموها  التي  املواضيع  اهم  ما   ■
الذين عقدتم معهم  االمريكيني  املسؤولني 

متتالية؟ لقاءات 
املستقل  الصحايف  تايس،  اطالق رساح   □
يف  فقد  الذي  البحرية  مشاة  يف  والسابق 
عام  يف  سوريا  يف  الحرب  تغطيته  اثناء 
التي  املواضيع  رأس  عىل  كان   ،2012
ملفه  ناقشنا  املحادثات.  خالل  يف  بحثت 
االتفاق  وتم  املفقودين يف سوريا،  وباقي 
عىل انه يجب احراز تقّدم، لكن علينا ان 
نرى اوال كيف ميكننا سد الفجوة، وكيفية 
واشنطن  بني  النظر  وجهات  تقريب 

ودمشق.

يف  حققتموه  الذي  التقدم  هو  ما   ■
زيارتكم اىل واشنطن عىل هذا الصعيد؟

□ ابرز ما تم تحقيقه هو ان هناك احتامال 
حيث  من  املفاوضات  تبدأ  بأن  قويا 
االمرييك  الرئيس  والية  نهاية  يف  توقفت 
الثاين  ترشين  يف  ترامب  دونالد  السابق 
خالل  كثريا  اقرتبنا  قد  كنا  بعدما    .2020
عملية  اطالق  من  ترامب  الرئيس  عهد 
حاسمة  نتائج  اىل  والوصول  التفاوض، 
حول مصري املفقودين. يومها شملت تلك 
مطالب  تايس  إطالق  شأن  يف  املحادثات 
بانسحاب  تتصل  السورية،  الحكومة  من 
واستئناف  الرقة  من  االمريكية  القوات 
العالقات الديبلوماسية االمريكية مع سوريا 
عىل  نعمل  ونحن  العقوبات،  بعض  ورفع 
ان تستأنف املفاوضات من حيث انتهت.

■ هل حملتم تطمينات اىل عائلة تايس؟
مرات  ثالث  تايس  والدة  مع  التقيت   □

ابنها  مصري  كشف  حتى  جهدا  ادخر  لن 
وانهاء هذا امللف.

عىل  ليس  تايس  ان  ذلك  يعني  هل   ■
قيد الحياة؟

□ لسنا متأكدين من ان اوسنت تايس عىل 
قيد الحياة، وال احد متأكدا من ذلك، وال 
تأكيد  وجود  عدم  ظل  يف  التأكد  ميكنني 
الحياة،  قيد  عىل  يزال  ال  بأنه  سوريا  من 
الزيارة  هذه  بعد  سوريا  بزيارة  وسأقوم 
نتائج  السورية يف  القيادة  ابحث مع  ليك 
زياريت اىل واشنطن وامكان تحقيق تقدم 

حاسم يف كشف مصري تايس.

التي  الشاقة االوىل  ■ هي ليست املهمة 
تخوضونها، هل تتوقعون نتيجة ايجابية؟
□ يف خالل الحرب السورية، توسطت من 
موقعي كمدير عام لالمن العام يف عمليتي 
عام  سوريا.  من  رئيسيتني  رهائن  تحرير 

مجموعة  إطالق  بتأمني  قمت    2013

يف خالل احد اللقاءات.

اللواء ابراهيم 
ووالدة اوسنت 

تايس.

اعمل على تقريب 
وجهات النظر بني واشنطن 

ودمشق

الرئيس االميركي يهتم 
بشكل خاص بقضية اوسنت 

تايس وباقي املفقودين 
في سوريا

الحدث

ايام،  التي استمرت ثالثة  يف خالل زياريت 
اجابات  االن  اىل  سوريا  تقدم  مل  ولكن 
ظروف  او  ابنها  صحة  حول  واضحة 
احتجازه. الجميع يريد اغالق هذا امللف، 
اما  ذلك.  تحقيق  اىل  تواقون  والكل 
بخصوص والدة تايس، فقد وعدتها بأنني 
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احتجزوا  الذين  اللبنانيني  الحجاج  من 
املتمردين  املعارضة  مجموعات  لدى 
عام  ويف  الرتكية،  الحدود  من  بالقرب 
من  مجموعة  إطالق  يف  توسطت   2014
اختطفهن  اللوايت  االرثوذكس  الراهبات 
من  سوريا  يف  االرهايب  "النرصة"  تنظيم 
ديرهم يف معلوال. االن ينصب العمل عىل 
كشف مصري تايس وباقي املفقودين. وما 
الرئيس  من  الخاص  االهتامم  هو  يشجع 
وما  تايس،  بقضية  بايدن  جو   االمرييك 
يف  رغبة  من  واشنطن  يف  ايضا  ملسته 
الحوار يجعلني متفائال بإنهاء هذا امللف.

■ هل تطرقتم اىل الشأن اللبناين يف خالل 
زيارتكم واشنطن؟

بالشأن  يتعلق  ما  يف  كبري  قلق  هناك   □
الداخيل اللبناين، وهذا القلق يرتّكز بشكل 
االجتامعي  االنهيار  مخاطر  عىل  اسايس 
الذي  والنقدي  االقتصادي  االنهيار  بسبب 
عدم  من  قلقون  ونحن  لبنان،  يرضب 
االستقرار االجتامعي يف لبنان اكرث من  عدم 
يف  الحق  له  فالشعب  السيايس.  االستقرار 
اللرية  انهيار  عىل  الصوت  ورفع  االعرتاض 
اللبنانية،  لكننا ال نريد ان يتحول االمر اىل 
ملنع  استثنايئ  بجهد  نعمل  ونحن  فوىض، 

دخول البالد يف فوىض مجتمعية.

■ كيف تقرأون نتائج االنتخابات النيابية 
وما افرزته من توازنات جديدة؟

جرت  التي  االنتخابات  اعقاب  يف   □
الشلل  خطر  ازداد  املايض،  ايار   15 يف 
اسفرت  التي  النتائج  وهذه  السيايس، 
كارثة،  ُتحدث  أن  ميكن  االنتخابات  عنها 
ألن لدينا تكتالت سياسية كبرية مع اتساع 
وال  القضايا،  مختلف  يف  بينها  الفجوة 

توجد اغلبية القرار القوانني.

البحرية  الحدود  ترسيم  عن  ماذا   ■
يف  ما  شيئا  سمعتم  وهل  الجنوبية 

واشنطن؟
البحرية  الحدود  ترسيم  موضوع  شأن  يف   □

يحاول  والذي  االرسائييل،  والعدو  لبنان  بني 
املوفد االمرييك آموس هوكستاين التوّسط يف 
شأنها، فان الواليات املتحدة تنتظر رد لبنان 
عىل املقرتح االمرييك الذي قدمه هوكستاين. 
مكتوبا  اقرتاحا  هوكستاين  آموس  لنا  قدم 

وعلينا ان نرد.

عملية  من  االمرييك  املوقف  هو  ما   ■
ترسيم الحدود البحرية، مبعنى اوضح هل 

يستعجلون الوصول اىل اتفاق؟
االسايس  الوسيط  هو  االمرييك  الجانب   □
يف عملية التفاوض يف شأن ترسيم الحدود 
عىل  حريص  وهو  الجنوبية،  البحرية 
كان  وكلام  امللف.  هذا  انهاء  يف  نجاحها 
الحل ارسع، اصبحت نسبة ظروف النجاح 

اكرب. الجانب االمرييك متحمس النهاء هذا 
اىل  تؤدي  ان  ميكن  صفحة  وطي  امللف 

انفجار الوضع مع العدو االرسائييل.

اللبناين  الرد  ان  اعتقادكم  يف  هل   ■
سيفتح الباب امام عودة التفاوض ايا كان 

مضمون هذا الرد؟
ينتظر  االمرييك  الجانب  يزل  مل  طبعا.   □
ما  عىل  اللبنانية  السلطات  من  الرد 

اودعه الوسيط االمرييك آموس هوكستاين 
اىل  االخرية  زيارته  يف  اللبنانية  السلطات 
سيفتح  الرد  هذا  ان  املؤكد  من  بريوت. 
بني  مجددا  والتفاوض  النقاش  باب 
رعاية  تحت  ودامئا  املعنيني،  االطراف 

االمم املتحدة وبوساطة امريكية.
 

■ ماذا تتوقعون اذا ارص العدو االرسائييل 
عىل االستخراج من حقل كاريش؟

هو   29 خط  ان  املبدأ  يف  لبنان  يعترب   □
الخط  داخل  هو  ما  وكل  التفاوض.  خط 
29 يصبح مناطق متنازع عليها، وال يحق 
بأي  الترصف  او  النفط  استخراج  للعدو 
سيصبح  وبالتايل  الخط.  هذا  شامل  يشء 
او  اللبنانية  النفطية  بالرثوة  املساس 
اللبنانية  السيادة  عىل  تعد  مبثابة  غريها، 
البحرية  الحدود  ان  طاملا  لبنان.  وحقوق 
مل ُترّسم بعد، سيكون للبنان رد كام لو ان 
سيادته  عىل  اعتداء  اىل  تعرض  قد  لبنان 

وحقوقه.

■ ماذا عن التطورات االقليمية وخاصة ما 
يتصل منها بالتصعيد بني ايران وارسائيل، 
ما انعكاسات ذلك عىل لبنان لجهة امكان 

تدخل حزب الله؟
□ ايران والعدو االرسائييل يخوضان حربا 
اغتيال  ضوء  يف  مفتوحة،  استخباراتية 
يف  اإلسالمي  الثوري  الحرس  يف  العقيد 
االيرانية  الرضبة  وعقب  اخريا،  طهران 
عىل منشأة تستخدمها ارسائيل يف اربيل 
شامل العراق يف اذار املايض. انا استبعد 
املواجهة،  هذه  اىل  املقاومة  تنجر  ان 
املرحلة  هذه  يف  مخاوف  لدينا  وليست 
عىل  لبنان  من  سرتد  املقاومة  ان  من 

العملية التي حدثت يف ايران.

ايار  البيت االبيض يف وقت سابق من  ابراهيم دعوة اىل  اللواء  • تلقى 
املايض للبحث يف قضية االمريكيني املفقودين، وبعد ايام من لقاء جمع 
الرئيس االمرييك جو بايدن بوالدي اوسنت تايس. وكان الرئيس بايدن اجتمع 
التزامه  ايار املايض بوالدي اوسنت تايس مارك وديربا وكرر  الثاين من  يف 
متابعة العمل من خالل كل السبل املتاحة لتأمني عودة تايس املنتظرة 

طويال اىل احضان عائلته. 
• اكد املتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية نيد برايس ان اللواء ابراهيم 
التقى املبعوث الرئايس الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستنز. وقال برايس: 
التأكيد عىل حقيقة  "لن نعلق عىل تفاصيل تلك املباحثات سوى باعادة 
تفيد بأنه ال توجد لدينا اولوية تتجاوز رؤية االفراج اآلمن عن االمريكيني 

املحتجزين ظلام او الرهائن يف اي مكان حول العامل". 
وعلق برايس عىل قضية اوسنت تايس ووساطة اللواء ابراهيم قائال: "تحدثنا 

العرشة  انفصل عن عائلته منذ قرابة  امرييك  تايس وهو  اوسنت  عن حالة 
اعوام، اي انه امىض ربع حياته بعيدا منها". 

اضاف انه "دامئا يف طليعة اهتامماتنا، كام ان بقية االمريكيني املحتجزين يف 
اماكن مثل ايران وروسيا وافغانستان وفنزويال واماكن اخرى هم ايضا يف 

طليعة اهتامماتنا".
• هي الزيارة الثانية  لواشنطن يف اقل من عامني للواء عباس ابراهيم بدعوة 
البيت االبيض، طلبا للمساعدة يف تحديد مكان املفقودين االمريكيني.  من 
هدفت رحلته السابقة يف ترشين االول 2020 اىل تعزيز التفاوض مع الحكومة 
السورية مببادرة من الرئيس دونالد ترامب للمساعدة يف تأمني االفراج عن 
املسؤولني  كبار  اثنان من  زار  العام 2020  االمريكيني. ويف وقت سابق من 
االمريكيني وبينهم روجر كارستنز دمشق الجراء مباحثات رّسية حول مصري 

تايس، ما شّكل اول محادثات رسمية بني البلدين منذ العام 2012.

الزيارة الثانية 
لواشنطن

في عامني

ومع نزار زكا. مع سام غودون الذي كان موقوفا يف سوريا.

الواليات املتحدة 
تنتظر رد لبنان على املقترح 

االميركي الذي قدمه 
هوكستاين

نحن قلقون من عدم 
االستقرار االجتماعي 

في لبنان اكثر من  عدم 
االستقرار السياسي
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اثنان وعرشون عاما مرت عىل هذا اليوم العظيم يف تاريخ لبنان الجمهورية املستقلة السيدة الحرة، والذي صار عيدا للمقاومة 
والتحرير، بعدما حقق لبنان اول انتصار لدولة عربية عىل العدو االرسائييل، مثبتا بالدم والبطوالت انه وطن يستحق الحياة

اللواء إبراهيم في عيد املقاومة والتحرير:
لبنان صار خط الدفاع األول عن العرب

ليسطروا  وطني،  لبناين  مشهد  اروع  يف  اللبنانيون  توحد  يومها 
قيادات  للبنان  قيضت  بعدما  العدو،  عىل  النرص  ويحققوا  املالحم 
عىل قدر عال من املسؤولية والتفاين، فحولوا النرص اىل نعمة بعدما 
سعى العدو ألن يتحول اىل نقمة، من خالل تهيئة امليدان لالنتقام 
وتصفية الحسابات، فكانت الصفعة املدوية االرقى عندما مل يحصل 
اي حادث عىل مساحة البقعة الجغرافية التي انسحب منها العدو 

مرغام.
العدوانية  النوايا  اليوم من مخاطر وتحديات جراء  نعيشه  ما  وألن 
اللبنانية،  للسيادة  العدوانية  خروقاتها  واستمرار  االرسائيلية 
فاعال  رشيكا  كان  كونه  قلبه  عىل  جدا  عزيزة  مناسبة  ألنها  وايضا، 
العام  لالمن  العام  املدير  املؤسسايت، وجه  التحرير، ومن موقعه  يف 
عيد  مناسبة  يف  اليوم"  "امر  العسكريني  اىل  ابراهيم  عباس  اللواء 
والتي  واملقبلة  الراهنة  التحديات  اخطر  ضّمنه  والتحرير  املقاومة 
تقتيض جهوزا دامئا ملواجهتها قائال "ان الخامس والعرشين من ايار 
عن  دفاعا  سقطوا  الذين  االبطال  اولئك  ذكرى  الستحضار  يوم  هو 
لبنان يف وجه اعتى دولة كانت تدعي قوة نادرة وال تقهر، فكان ان 

حطم اللبنانيون هذا االدعاء".
اضاف "ان هذه املحطة املرشقة يف تاريخ لبنان، والتي كانت عالمة 
لبنان  وقف  اذ  جديدة  اسرتاتيجية  معادلة  كرست  للبنانيني،  جمع 
وطننا  فصار  التوسعية،  اهدافه  تحقيق  من  االرسائييل  العدو  مانعا 
ومؤسساته  بجيشه  قويا  اصبح  كام  العرب،  عن  االول  الدفاع  خط 

االمنية وشعبه ومقاومته، وما عاد الضعف عنوانا قرينا بلبنان".
بأعىل  التحيل  اىل  الوطنية،  املناسبة  هذه  "يف  العسكريني  ودعا 
االمنية  املعارك  لخوض  الدائم  الجهوز  وتأمني  االنضباط،  درجات 
االمن  تنتهك  التي  االرسائيلية  االستخباراتية  الخروقات  مواجهة  يف 

الوطني وسيادة لبنان، غري ابهة بالقوانني واالعراف الدولية". 
الربية  االنتهاكات  ارتكاب  يف  االرسائييل  العدو  استمرار  "ان  واكد 
من  عزيز  جزء  احتالل  يف  االستمرار  يف  وتعنته  والجوية،  والبحرية 
وطننا يف تالل كفرشوبا ومزارع شبعا كام يف البحر، يعني بقاء لبنان 

للمواجهة،  والجهوز  الحذر  اهبة  عىل  ومقاومته  وشعبه  بجيشه 
ثرواته  استثامر  من  ملنعه  املحاوالت  كل  امام  منيعا  سدا  والوقوف 

والنفطية".  الغازية 
وحذر من "ان املرحلة املقبلة محفوفة باالخطار العسكرية واالمنية، 
وعىل الرغم من التزام لبنان مندرجات القرار 1701، فان االعتداءات 
واالستفزازات االرسائيلية ال تزال تتكرر وبشكل شبه يومي، واخطر 
التي تحايك  ما نحن يف صدده هو مواصلة العدو مناوراته الحربية 

حربا عىل لبنان".
وختم بالقول للعسكريني "اتوجه اليكم وبكل فخر يف هذه املناسبة 
عملكم  يف  والتفاين  وانضباطيتكم  صمودكم   عىل  ألْثِنَي  الوطنية، 
الذي  الكبري  الجهد  امّثن  كام  الصعبة،  االقتصادية  الظروف  ظل  يف 
حفاظا  اجله،  من  نفسكم  نذرتم  الذي  للواجب  تلبية  به  تقومون 
عىل  قسمكم وتنفيذا لشعار املديرية يف تقديم ارفع انواع التضحية 

واالداء يف ميادين االدارة واالمن من دون ادىن تقاعس".

أمر اليوم
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جورج شاهني

خارطة الكتل النيابّية الحزبّية واملستقلني والتغييريني
تحالفات متحّركة وأخرى على طريق الوالدة

صباح الثاين والعرشين من ايار املايض ولدت سلطة ترشيعية جديدة وتسلم اعضاء املجلس النيايب الـ128 مهامهم الدستورية 
فور انتهاء والية املجلس النيايب السابق التي امتدت منذ الواحد العرشين من ايار 2018 والربع سنوات خلت. وعليه، فقد 

تكونت التكتالت النيابية بالصيغة التي ستتحكم بعمل املجلس النيايب لوالية كاملة وفق معادلة جديدة 

بني  حجمها  يتبدل  ان  ميكن  التكتالت  هذه 
فيه  ثوابت  ال  متحرك  بلد  يف  وآخر  استحقاق 
يف  نائب  اي  يلزم  ما  هناك  ليس  انه  طاملا 
االنضواء النهايئ يف صفوف هذه الكتلة او تلك.

عليه، فان القراءة املتشعبة لالستحقاق النيايب 
عليها  رست  التي  النهائية  الخارطة  ورشح 
التكتالت الجديدة تسمح بتناولها من جوانب 
مختلفة. فام رافق هذا االستحقاق من محاذير 
عندها  التوقف  يفرض  مختلفة  وسيناريوهات 
منها.  الكثري  عىل  تدل  التي  املؤرشات  وفق 
لعل اهمها االشارة اىل حجم الكتل ومضمونها 
التي  االنتخابية  اللوائح  رحم  من  ولدت  التي 
خاضت السباق اىل ساحة النجمة، مبا اتخذته 
من اشكال تقليدية باملعنى السيايس والحزيب، 
ومبا حملته صناديق االقرتاع مبا مل يتعرف عليه 
الحسم  دون  من  عدة  دورات  منذ  اللبنانيون 
التجمعات  هذه  له  ستتعرض  مبا  اليوم  من 
من تغيريات قد تأيت بها وتفرضها استحقاقات 
مقبلة طيلة والية املجلس الجديد قد تؤدي اىل 
شهدتها  مختلفة  السباب  االعضاء  بني  االفرتاق 

مثيالتها من قبل.
تشكلت  التي  النيابية  الكتل  اىل  االشارة  ميكن 
وقبل  النتائج،  واعالن  االصوات  فرز  اعقاب  يف 
وهم  الترشيعية،  مهامهم  مامرسة  النواب  بدء 

موزعون عىل الشكل االيت:
 - كتلة نواب القوى التغيريية واملجتمع املدين 
)15 نائبا(: ياسني ياسني، مارك ضو،  نجاة عون 
سينتيا  يعقوبيان،  بوال  القعقور،  صليبا، حليمة 
زرازير، ميشال الدويهي، الياس جراده،  فراس 
السلوم،   احمد  فراس  مطر،  ايهاب  حمدان،  
وضاح  منيمنة،   حسن  ابراهيم  فنج،   رامي 

ابراهيم الصادق،  وملحم اميل خلف.
- كتلة نواب حزب القوات اللبنانية )الجمهورية 

زياد حواط،   نواب(:   3  +  17( وتضم:  القوية( 
الياس اسطفان،  جورج عقيص،  شوقي الدكاش، 
ايوب،  غادة  االسمر،  سعيد  حبيش،  انطوان 
عدوان،  جورج  بوعايص،  بيار  الريايش،  ملحم 
جعجع،   سرتيدا  حاصباين،  غسان  متى،   نزيه 
غياث يزبك،  الياس فؤاد الخوري، جميل عبود، 
ورازي  الحشيمي  بالل  والحلفاء  كرم،  فادي 

الحاج وجهاد كريم بقرادوين.
- كتلة نواب التيار الوطني الحر )لبنان القوي(  
)17 + 1 نائب(: ندى البستاين، سيمون ايب رميا،  
سيزار  عون،   االن  مارون،   عون، رشبل  سليم 
ايب خليل، غسان عطالله،  فريد البستاين،  نقوال 
بوصعب،   الياس  كنعان،   ابراهيم  صحناوي،  
جبور،   جيمي  عطالله،   جورج  باسيل،   جربان 
التوم  سامر  طرابليس،  ادغار  درغام،   اسعد 

ومحمد يحيى )حليف(.
والتحرير  التنمية  امل،  حركة  نواب  كتلة   - 
عناية  خريس،   عيل  بري،  نبيه  نائبا(:   15(
غازي  موىس،  ميشال  عسريان،  عيل  عزالدين،  
عيل حسن  عالمة،  فادي  قبالن،   قبالن  زعيرت، 
خليل، ارشف بيضون،  ايوب حميد، هاين قبييس، 

نارص جابر، قاسم هاشم، ومحمد خواجة.
للمقاومة(،  )الوفاء  الله  حزب  نواب  كتلة   -
ابو  رامي  عامر،   عيل  نائب(:    2  13+( تضم 
رائد  الدين،  حمدان،  حسني جيش، حسن عز 
عيل  ايهاب حامدة،  الحاج حسن،  برو، حسني 
املقداد،  ابراهيم املوسوي،  محمد رعد،  حسن 
فضل الله، عيل فياض، امني رشي، ينال الصلح 

وملحم الحجريي )حليفان(.
االشرتايك  التقدمي  الحزب  نواب  كتلة   -
وائل  نواب(:   9 وتضم  الدميوقراطي  )اللقاء 
ابوفاعور،  فيصل الصايغ،  هادي ابوالحسن،  
جنبالط،  تيمور  السعد،  راجي  شهيب،  اكرم 

مروان حامده، بالل عبدالله، غسان السكاف.
- كتلة نواب حزب الكتائب اللبنانية  )4 نواب 
+ 1(: سليم الصايغ،  نديم الجميل،  سامي 
طالوزيان  وجان  حنكش،  الياس  الجميل، 

)حليف(.
- كتلة نواب حزب الطاشناق )3 نواب(: هاغوب 
ترزيان، هاغوب بقرادونيان، وجورج بوشكيان.

 - كتلة النواب اعضاء كتلة املستقبل السابقني 
محمد  احمد  البعريني،   وليد  نواب(:   6(
الخري،  احمد  سليامن،  مصطفى  محمد  رستم، 
مخايل  وسجيع  الصمد  ابراهيم  عبدالعزيز 

عطيه )حليف(.
جميل  اللواء  نائبا(:   12( املستقلون  النواب   -
عبدالرحمن  الخازن،  فريد  افرام،  نعمة  السيد، 
ميشال  ضاهر،  ميشال  مسعد،  رشبل  البزري، 
الياس املر، جهاد الصمد، ارشف ريفي، عبدالكريم 

محمد كباره،  فؤاد مخزومي، ونبيل بدر.
- نائبا حركة االستقالل: ميشال معوض، واديب 

عبداملسيح.
-  نائبا تيار املردة: طوين فرنجية ووليم طوق.

االسالمية:  الخريية  املشاريع  جمعية  نائبا   -
عدنان طرابليس وطه عطفت ناجي.

دوري  كميل  االحرار:  الوطنيني  حزب  نائب   -
شمعون.

- نائب الجامعة االسالمية: عامد الحوت.
- نائب التنظيم الشعبي النارصي: اسامة سعد.

- نائب حزب االتحاد: حسن مراد.
استحقاق  اي  وحتى  اليوم  من  الجزم  ميكن  ال 
هذه  اعضاء  وعدد  حجم  يتبدل  ان  يف  مقبل 
الكتل النيابية، كأن ينسحب احد او اكرث منها، 
وهو ما فعله البعض بالخروج من بعض اللوائح 
كام فعل النائب فراس احمد السلوم الذي عرّب 
عن رغبته يف االستقاللية، كاشفا عن انتامئه اىل 

دون  من  العلوي،  الدميوقراطي  العريب  الحزب 
ان يعلن ذلك قبل االنتهاء من عملية االنتخاب. 
وهذا حال نواب اخرين قد ينسحبون من كتل 
االنتخابية،  اللوائح  تشكيل  آلية  فيها  جمعتهم 
من  العدادها،  جديدة  قراءة  يفرض  ما  وهو 
ما هو  نتيجة  تهتز  قد  وكبرية  وازنة  كتل  بينها 

متوقع من انسحابات.
اىل هذه املالحظة املؤثرة يف شكل الكتل النيابية 
وعدد اعضائها، تجدر االشارة اىل ان التحضريات 
وزير  اعالن  عىل  قليلة  ساعات  بعد  بدأت 
الداخلية القايض بسام مولوي لتوليد كتل نيابية 
جديدة باحجام مختلفة من ثالثية ورباعية اىل 
تلك  اكربها  تكون  وقد  العرشة.  عن  يزيد  ما 
الكتلة التي ستشكل من مجموعة نواب حزب 
الكتائب اللبنانية وحركة االستقالل مع عدد من 
النواب املستقيلني من املجلس السابق وفائزين 
لوائح  عىل  االنتخابات  خاضوا  ممن  آخرين، 
التغيري واملجتمع املدين وبالتحالف يف ما بينهم. 
وهو ما سيؤدي حتام يف حال اكتامل فصوله اىل 
والدة كتلة نيابية جديدة قد تكون بحجمها من 
كربيات الكتل املشكلة منذ اليوم االول العالن 
النتائج. كام ستكون قادرة عىل اثبات حضورها 

الندوة  دخلوا  جديدا  نائبا   57 هناك  ان  ظهر 
الربملانية، هم:  الياس جرادة، نجاة عون صليبا، 
فراس  فنج،  رامي  ضو،  مارك  القعقور،  حليمة 
منيمنة،  ابراهيم  الدويهي،  ميشال  حمدان، 
زرازير،  سينتيا  الصادق،  وضاح  خلف،  ملحم 
ياسني ياسني، رشبل مسعد، عبدالرحمن البزري، 
غسان السكاف، بالل الحشيمي، كميل شمعون، 
ميشال الياس املر، سجيع عطية، فراس السلوم، 
جميل عبود، احمد رستم، ارشف بيضون، ينال 
صلح، ملحم الحجريي، رامي حمدان، رائد برو، 
ايوب،  غادة  االسمر،  سعيد  بقرادوين،  جهاد 
الريايش،  ملحم  الحاج،  رازي  اسطفان،  الياس 
الخوري، راجي  الياس  يزبك،  نزيه متى، غياث 
السعد، رشبل مارون، سامر التوم، ندى البستاين، 
يحيى،  محمد  جبور،  جيمي  عطالله،  غسان 
الصايغ،  سليم  مراد،  حسن  بوشكيان،  جورج 
عبداملسيح،  اديب  ناجي،  طه  مطر،  ايهاب 

محمد الخري، وعبدالكريم كباره.
ممكنة  االشارة  تبقى  املالحظات،  هذه  اىل 
اعتمد يف جزء  الذي  االنتخايب  القانون  ان  اىل 
نواب  فوز  اىل  يؤدي  قد  النسبية،  مبدأ  منه 

بعرشات ومئات االصوات عىل حساب من 

الملف

تفاهامت  خلفية  عىل  مقبل  استحقاق  اي  يف 
سابقة ومل ترتجمها املصالح االنتخابية يف لوائح 
تشكيل  باب  اقفال  قبل  تشكيلها  عند  موحدة 

اللوائح يف الخامس من نيسان املايض.
النيايب  املجلس  لتشكيلة  القراءات  تتجاهل  ال 
من  نواب  بثامنية  جاءت  انها  اىل  الجديد 
السيدات الحزبيات ومن املجتمع املدين والقوى 
هن  سابقني  نواب  ثالثة  بينهن  من  التغيريية، 
سرتيدا جعجع، عناية عزالدين وبوال يعقوبيان 
ودخلت اليه خمس جديدات للمرة االوىل هن: 
زرازير،  سينتيا  البستاين،  ندى  قعقور،  حليمة 

غادة ايوب ونجاة عون صليبا. 
الجديد  املجلس  لرتكيبة  الشكلية  القراءة  يف 

57 نائبا جديدا 
دخلوا الى املجلس 

النيابي الجديد
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عدد  اىل  يعود  امر  وهو  منها،  االالف  نال 
الئحة.  اي  تحصدها  ان  ميكن  التي  الحواصل 
االرقام  هذه  مبثل  نواب  فوز  ترجمه  ما  هذا 
)طرابلس(  عبود  اربعة: جميل  وهم  الصغرية 
صوتا،   324 )عكار(  رستم  احمد  صوتا،   79
صوتا،   486 االوىل(  )بريوت  زرازير  سينتيا 

ورشبل مسعد )جزين( 984 صوتا.
وكان الفتا ما انتهت اليه االنتخابات النيابية 
عن  االقطاب  النواب  من  عدد  غياب  من 
االنتخابات،  خاضوا  ممن  النجمة  ساحة 
الفرزيل،  اييل  املجلس  رئيس  نائب  وهم: 
طالل  اللبناين  الدميوقراطي  الحزب  رئيس 
ارسالن، هادي حبيش، فيصل كرامي، سامي 
القومي  السوري  الحزب  ونائبا  فتفت، 
سعادة.  وسليم  حردان  اسعد  االجتامعي 
وسقطت التوقعات بدخول الوزراء السابقني 
خالد قباين، وئام وهاب ومروان خري الدين 

اىل ساحة النجمة.
الهوية  عن  البحث  يف  احدهم  تعمق  اذا 
عىل  الفائزين  للنواب  والسياسية  التنظيمية 
لوائح التغيرييني وباسم املجتمع املدين وغريهام 
من املسميات التي تدل عىل الفائزين انفسهم 
ابراهيم  التايل:  الشكل  عىل  تصنيفهم  ميكن 

قعقور  حليمة  بريوت(،  مدى  )شبكة  منيمنة 
)حزب  صليبا  ونجاة  ضو  مارك  لنا(،  )حزب 
ميشال   ، احمر(  )خط  الصادق  وضاح  تقدم(، 
)حركة  حمدان  فراس  اسس(،  )حركة  دويهي 
بوال  سابقا(،  لحقي  حركة  مؤسيس  ومن  تحرر 
يعقوبيان وسينتيا زرازير )حركة وطني(، الياس 
)ثوار  فنج  رامي  ترشين(،   17 )ثوار  جرادة 
ياسني  )ثوار ترشين(،  طرابلس(، رشبل مسعد 
ياسني )ثوار البقاع الغريب(، ملحم خلف )حركة 
طرابلس  )ثوار  السلوم  وفراس  العطاء(  فرح 
قبل ان ينشق ليعلن بعد فوزه انه ميثل الحزب 

العريب الدميقراطي العلوي(. 
 15 انتخابات  تناول  اذا  كان،  ألي  ميكن  ال 
انتخابات  عكسته  ما  يتجاهل  ان   ،2022 ايار 

اساس  عىل  العامل  يف  دولة   58 يف  املنترشين 
اليها،  ينتمون  التي  الـ15  االنتخايب  الدوائر 
ارقاما  االوىل  للمرة  سجلوا  انهم  وخصوصا 
يف  النتائج  من  الكثري  عىل  انعكست  قياسية 

بعض الدوائر االنتخابية.
من  ناخب  الف   142 الخارج  يف  اقرتع   فقد 
االرقام  حسب  مسجال،  ناخبا   225114 اصل 
واملغرتبني،  الخارجية  لوزارة  النهائية  الرسمية 
وبنسبة اقرتاع وصلت اىل 63%. تصدرت اوروبا 
بقية القارات باقرتاع نحو 45 الف ناخب يليها 
الخليجية تحديدا( بنحو 36 الف  )الدول  اسيا 
ناخب  الف  بنحو 34  الشاملية  فامريكا  ناخب، 
املغرتبني  بانتخابات  الخاص  الجدول  )راجع 

حسب توزعهم عىل الدوائر االنتخابية(.
اما عىل مستوى توزع مشاركة الناخبني عىل مستوى 
الشامل  دائرة  تصدرت  فقد  االنتخابية  الدوائر 
الثالثة )البرتون - الكورة - زغرتا وبرشي( بنحو 18 
الف ناخب، ودائرة جبل لبنان الرابعة )الشوف - 
عاليه( بنحو 17 الف ناخب، وبريوت الثانية بنحو 
16 الف ناخب، والجنوب الثالثة )النبطية - حاصبيا 
ومرجعيون( بنحو 12 الف ناخب، ثم املنت الشاميل 
وبعبدا بنحو 9 االف ناخب يف كل منها، وبريوت 

االوىل بنحو 6 االف ناخب. 

ثمانية نواب جدد 
من النساء حزبيات وممثالت 
للحراك الشعبي والتغييريني

اربعة نواب فازوا 
بفضل النسبية بعشرات 

ومئات االصوات

من  اكرث  بتأمني  التصويت  نسبة  وانعكست 
حاصل يف بعض الدوائر ومنها يف دائرة الشامل 
الثالثة والشوف - عاليه وبريوت االوىل والثانية، 
ويف بقية الدوائر اقل من حاصل بقليل، وصوال 
ثلث  من  اقل  ناخب   4700 بنحو  عكار  اىل 

حاصل انتخايب.
وعليه، فقد توزعت نسب االقرتاع عىل مستوى 
فتصدرت  متفاوتة  بطريقة  االنتخابية  الدوائر 
دائرة  تلتها   ،%72 بنسبة  الشاميل  املنت  دائرة 
الفتوح بنسبة 71%، فدائرة جبيل   - كسوان 
69%، ثم البرتون بنسبة 69%، والشوف %67، 
نسبة  كأقل  الضنية  اىل  وصوال   ،65% وعاليه 
يف  املعركة  حاموة  اىل  يؤرش  مام   ،51% بنحو 
الدوائر ذات االكرثية املسيحية. ففي جبيل - 
ومرتفعة  عالية  االقرتاع  نسبة  كانت  كسوان 
املحلية  االنتخابات  يف  الدوائر  بقية  عن 
يف  النسبة  واتت   ،%67 من  اكرث  اىل  ووصلت 

الخارج شبيهة بالداخل.
وكانت االحصاءات الرسمية قد اكدت ان عدد 
باالقرتاع  لهم  سمح  الذين  املغرتبني  الناخبني 

بلغ 225,114 ناخبا بعد غربلة نهائية اسقطت 
 244442 اصل  من  ناخبا   230466 من  الرقم 
جميعهم  لهم  يسمح  ومل  تسجلوا  ناخبا 
اسقط منهم من مل  اوىل  بعد غربلة  باملشاركة 
من  اكرث  تسجلوا  او  تسجيلهم،  تكتمل طلبات 
االحوال  ملديرية  النهائية  االرقام  بحسب  مرة 

الشخصية يف وزارة الداخلية والبلديات.
الخارجية،  وزارة  من  املوزعة  الجداول  وفق 
املسجلني  املغرتبني  من  االكرب  الرقم  ان  يظهر 
كان من نصيب املوارنة بـ77457، يليهم السنة 
بـ49163، الشيعة بـ48776، الروم االرثوذكس 

الكاثوليك  الروم  بـ15564،  الدروز  بـ23584، 
االرمن  بـ2359،  االرثوذكس  االرمن  بـ15554، 
 ،1050 فاالنجيليون  بـ1001،  الكاثوليك 
واالشوريني  الالتني  من  املئات  اىل  باالضافة 

والعلويني والكلدان والسيان.
االقضية  جميع  عىل  املسجلون  توزع 
بريوت  يف  املسجلني  عدد  فبلغ  واملحافظات، 
طرابلس  ناخبا،   11946 صور  ناخبا،   36766
بعبدا  ناخبا،   15848 الشوف  ناخبا،   11095
ناخبني،   13910 الشاميل  املنت  ناخبا،   13941
صيدا 10878 ناخبا، عاليه 10183 ناخبا، زحلة 
9848 ناخبا، عكار 8705 ناخبني، زغرتا 8315 
 7290 كسوان  ناخبا،   7823 بعلبك  ناخبا، 
ناخبا، بنت جبيل 7219 ناخبا، النبطية 6625 
 6301 مرجعيون  ناخبا،   6564 البرتون  ناخبا، 
ناخب، الكورة 6122 ناخبا، برشي 6114 ناخبا، 
جبيل 5852 ناخبا، جزين 4996 ناخبا، البقاع 
الغريب 4628 ناخبا، املنية - الضية 4470 ناخبا، 
ناخبني،   2509 حاصبيا  ناخبني،   2703 راشيا 

الهرمل 660 ناخبا.



1617
عدد 105 - حزيران 2022عدد 105 - حزيران 2022

غاصب مختار

ماذا بعد االنتخابات وأين أصبحت خطط تطوير اإلعالم؟
مكاري: األولوية للتعافي االقتصادي وعودة النازحني

لعبت وسائل االعالم دورا رئيسيا واساسيا يف الحمالت االنتخابية ويف تفاصيل كل اجراءات العملية االنتخابية لعام 2022، 
وكانت وزارة االعالم تواكب الحدث االنتخايب ولو من بعيد، وتقوم اداراتها السيام الوكالة الوطنية وتلفزيون لبنان واالذاعة 
اللبنانية بنقل املجريات بحيادية. اما وقد اصبحت الحكومة يف مدار ترصيف االعامل بعد االنتخابات، ما هو املطلوب من 

وزارة االعالم لتواكب املرحلة الجديدة؟

قبيل  مكاري  زياد  االعالم  وزير  عقد 
ممثيل  مع  حوارية  حلقة  االنتخابات 
االعالم  دور  ملناقشة  االعالم  وسائل 
لكن  لالنتخابات،  االعالمية  والتغطية 
واالعالميني  االعالم  حامية  اساس  عىل 
الحرية  مبامرسة  وطبعا  امالءات،  اي  من 
حد  اي  اىل  السؤال  من  بد  وال  املسؤولة. 
وفق الوزير يف ذلك؟ هذا امر مرتوك طبعا 
االنتخابات  عىل  االرشاف  هيئة  لتقييم 
العملية  انتهاء  بعد  النهايئ  تقريرها  يف 
ال  االعالم  وسائل  ان  علام  االنتخابية. 
التي  التجاوزات  تتحمل وحدها مسؤولية 
السياسية  القوى  ان  بل  للقانون،  حصلت 
يتحملون  واملرشحني  اللوائح  من  والكثري 
القانون،  بتجاوز  ايضا  كبرية  مسؤولية 
السيام الصمت االنتخايب والتحريض وبث 
الكراهية وسوى ذلك مام نص عليه قانون 

االنتخاب.  
وقع  االعالم،  وزارة  يف  العمل  صعيد  عىل 
الوزير مكاري اتفاقية مع وزارة الخارجية 
بريوت  يف  الفرنسية  والسفارة  الفرنسية 
يف  البرصي   - للسمعي  الوطني  واملعهد 
االعالم  ارشيف  ورقمنة  لحفظ  فرنسا، 
لتطوير  مرشوع  عنارص  حرض  وقد  العام. 
من  يقول  كام  انطالقا  لبنان  تلفزيون 
وتعزيز  الرسمي  باالعالم  العميق  االميان 
دوره، لذلك اتخذ قرارا بأن تكون مقابلته 
لبنان  تلفزيون  عرب  االوىل  التلفزيونية 

الرسمي. 
بارش الوزير قبل االنتخابات ايضا، بالتعاون 
مع فريق عمل عىل دراسة مرشوع قانون 
اقراره  الجديد، وعمل جاهدا عىل  االعالم 

النيابية،  االنتخابات  قبل  املعدلة  بنسخته 
لكن مل يسعفه الوقت وال الظروف العامة 
كانت  التي  االولويات  حتى  وال  للبالد 
اقرار  ان  معتربا  الحكومة،  عليها  تعمل 
دور  تعزيز  مسار  يف  القانون خطوة  هذا 
االعالم يف لبنان وحامية الحريات العامة.

يف السياق عينه، بذل وزير االعالم مساعي 
للنظر يف وضع موظفي وزارة االعالم، عرب 
اتصاالت ناشطة مع جهات دولية لتفعيل 
القطاعات، ما من شأنه در االموال ورصفها 
بدالت  موضوع  يف  السيام  املوظفني  عىل 
التي  الربوتوكوالت  غالبية  ان  كام  النقل. 
يعمل عليها، تشمل تدريب املوظفني عىل 

تقنيات عمل جديدة.
وزير  اضاء  العام"،  "االمن  مع  لقاء  يف 
االعالم زياد مكاري عىل كل هذه النقاط، 
االنتخابات وخطط  بعد  ما  السيام مرحلة 

تطوير االعالم يف لبنان.

النيايب  املجلس  عمل  اولويات  هي  ما   ■
الجديد والحكومة الجديدة؟

□ بغض النظر عن شكل املجلس الجديد 
انجاز  املطلوب  الجديدة،  والحكومة 
لالنتهاء  واملايل،  االقتصادي  التعايف  قوانني 
الدويل  النقد  املفاوضات مع صندوق  من 
وقد  معه.  نهائية  بصورة  االتفاق  وتوقيع 
يف  القوانني  هذه  اقرار  تأجل  او  تأخر 
حكومتنا ويف املجلس النيايب الحايل بسبب 
تزامن بحثها مع الحمالت االنتخابية، مام 
يف  الخوض  عدم  اىل  النيابية  الكتل  دفع 
ان  علام  شعبويتها.  لعدم  القوانني  هذه 
التي  القوانني  القوانني هي من اهم  هذه 

النيايب، ألن  املجلس  لها  ان يتصدى  يجب 
يف  وسندخل  يش"،  بيميش  "ما  دونها  من 
الله  تأخر ال سمح  اذا  كبرية، خاصة  ازمة 
تشكيل الحكومة الجديدة وطال ترصيف 
اذا  االكرب  واملشكل  حكومتنا،  يف  االعامل 
تعذر او تأخر انتخاب رئيس للجمهورية.

التي  واملشاريع  القوانني  ابرز  هي  ما   ■
يجب االهتامم بها يف املرحلة الالحقة؟

□ هناك مشاريع قوانني تفصيلية اجرائية 
غري مهمة او غري ملحة، احالتها او كانت 
النيايب  املجلس  عىل  حكومتنا  ستحيلها 
الحايل، ومن املفروض ان يتابعها املجلس 
الجديد. لكن مثة موضوعا ال بد للحكومة 
يتابعانه  ان  الجديدين  النيايب  وللمجلس 
السوريني  النازحني  عودة  موضوع  هو 
الذي وضعته حكومتنا مجددا عىل السكة 
ال  لذا  الترشيعات،  بعض  اىل  يحتاج  وهو 
بد من مواكبة مجلس النواب للحكومة يف 
االهم  يبقى  املهمة.  املسألة  هذه  متابعة 
يف نظري رسعة تشكيل الحكومة الجديدة 
اعامل  ترصيف  فرتة  يف  نقع  ال  حتى 
من  الحكومة  تتمكن  ال  بحيث  طويلة، 
مواكبة انطالقة الربملان الجديد واعامله.   

■ هل تتوقع حالة من االستقرار السيايس 
نيابية  توافقات  وحصول  االنتخابات  بعد 
الحكومة  وتشكيل  امللحة  املشاريع  حول 

ام سنبقى يف الدوامة نفسها؟
االكرثية  عىل  مبدئيا  تتوقف  االمور   □
النيايب. برصاحة،  املجلس  اىل  التي ستصل 
موازين  يف  جدي  تغيري  حصول  اتوقع  ال 

القوى  من  جزء  دخول  باستثناء  القوى 
يف  كان  اذا  ما  اعلم  ال  لكن  الجديدة، 
اما  جذري.  تغيري  احداث  مقدورها 
القوى  اىل  فيعود  السيايس  االستقرار 
الرابحة  التي امتنى عليها سواء  السياسية، 
البلد  ألن  مسؤولة  تكون  ان  الخارسة،  او 
وما  واستفزازات  تشنجا  يحتمل  يعد  مل 
ذلك،  من  العكس  عىل  بل  ذلك.  اىل 
عالية  بدرجة  املسؤولني  كل  تحيل  يجب 
يف  ايديهم  يضعوا  وان  املسؤولية،  من 
تنقذ  حلول  يف  ليخرجوا  بعضهم  ايدي 
نفسها  الدوامة  يف  نبقى  قد  لكن  البلد.  
ويا لالسف، فنغرق يف مزيد من املشاكل، 
الحكومة  تشكيل  يف  التأخري  بخاصة 
وهي  والحقائب،  الوزراء  اسامء  واختيار 
لبنان.  يف  تنتهي  ال  التي  الدامئة  املشكلة 
لذلك آمل يف ان نخرج بتوافق رسيع حول 

كل االمور. 

يف  االعالم  وسائل  اداء  يف  رايك  ما   ■
املرحلة التي سبقت االنتخابات وواكبتها؟

□ يف كل لقاءايت مع ممثيل وسائل االعالم 
التزام  متنيت  االنتخابات،  من  شهر  قبل 

االنتخابية.  والعمليات  الحمالت  ترافق 
االعالم  وسائل  لدى  ان  نعترب  نحن  لذلك 
قبل اي يشء آخر يجب  مسؤولية وطنية 

ان تتحملها لتهدئة االجواء يف البالد.

■ اال تعكس وسائل االعالم صورة الوضع 
القوى  بني  واملشاحنات  البالد  يف  القائم 

السياسية؟
□ صحيح، يجب ان ننصف وسائل االعالم 
البلد، والبلد يعيش حالة  النها صورة عن 
خاصة  االعالم،  ينقلها  كبري  سيايس  تشنج 
الهواء االعالمي مفتوح للجميع والكل  ان 
احيانا.  ضوابط  دون  من  يريد  ما  يقول 
السيايس  الخطاب  ضبط  نتمنى  لكننا 
االنتخابات  انتهاء  بعد  ونأمل  واالعالمي، 
العمل  السياسية وتبدأ  القوى  يف ان تهدأ 
ان ال  البلد واملواطن. يجب  يفيد  ما  عىل 
مواقع  من  االالف  هناك  ان  ايضا  ننىس 
يف  تساهم  التي  االجتامعي  التواصل 
اخطر  بعمل  احيانا  وتقوم  التوتر،  اشاعة 
من االعالم املريئ او املسموع او املكتوب، 
ألنها مفتوحة وال ضوابط لها. هناك الكثري 
عىل  تعمل  التي  االلكرتونية  الجيوش  من 
اثارة التوتر يف كثري من القضايا، واملشكلة 
انه ال ميكن مراقبتها وضبطها اال يف حاالت 

قليلة.

ملعالجة  اجراءات  من  اتخذتم  ماذا   ■
التفلت؟ بعض 

□ نحن نتابع بعض القضايا العامة املتعلقة 
الوسائل  كل  ممثيل  ونلتقي  باالعالم 
الفرتة  يف  االمور.  بعض  لتنظيم  االعالمية 
عالقة  لها  سلوك  مدونة  اطلقنا  االخرية، 
استخدام  كيفية  لجهة  املعوقني  مبوضوع 
والتوصيفات  والتعابري  املصطلحات  بعض 
كل  ممثيل  مع  لقاءاتنا  ان  كام  حيالهم. 
تركز  االخبارية  واملواقع  االعالم  وسائل 
عىل ضبط الخطاب والتهدئة، وليس فقط 
البحث عن السبق الصحايف او االخباري. 

االخبارية  املواقع  ضبط  عن  ماذا   ■
االلكرتونية؟ 

وزير االعالم زياد مكاري.

االهم هو االسراع في 
تشكيل حكومة جديدة 

حتى ال نستمر في تصريف 
االعمال

وسائل االعالم تعكس صورة 
وضع البلد املتشنج

jornalist.70@gmail.com

الملف

التمسك  تشديدي عىل  مع  املهنة،  اخالق 
بحرية االعالم، لكن مع عدم اثارة ما يشعل 
من  مزيدا  يحتمل  ال  الوضع  ألن  الشارع 
االعالم  وزارة  ان  املشكلة  والتوتر.  االثارة 
واملجلس الوطني لالعالم املريئ واملسموع 
االعالم  وسائل  عىل  ضغط  آلية  ميلكان  ال 
باخالقيات  او  بالقوانني  التقيد  اللزامها 
وسائل  عىل  اقول:  لذلك  وادابها.  املهنة 
االعالم ترتيب اوضاعها بنفسها، وان تعمد 
التي  الشحن  اجواء  من  التخفيف  اىل 
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□ ال شك يف ان ضبط مواقع االخبارية 
وقد  جدا،  دقيقة  مسألة  االلكرتونية 
دول  مع  اجريتها  اتصاالت  هناك  كانت 
االسكندنافية  الدول  بعض  السيام  غربية 
كونها  تقنياتها،  عىل  التعرف  اجل  من 
االخبارية  املواقع  ضبط  مسألة  طورت 
التواصل  بوسائل  عالقة  له  ما  وكل 
املواقع  من  اكرث  املتفلتة  االجتامعي 
هنا  اشدد  لكني  االلكرتونية.  االخبارية 
عىل ان هذا املوضوع ليس من صالحيات 
املجلس  بل من صالحيات  االعالم،  وزارة 
الوطني لالعالم املريئ واملسموع. العملية 
هو  ضبطها  ان  يعترب  البعض  ألن  دقيقة 
ومن  والقمع،  الحريات  كبت  من  نوع 
الصعوبة السيطرة عىل املوضوع، فالعمل 
عىل ضبطها او ضبط املواقع الوهمية امر 
مالحقة  يجب  انه  اعتقد  لذلك  صعب. 

هذه  تبث  التي  الدول  مع  املوضوع 
املواقع وتتحكم فيها. 

تتم عملية تطوير  ان  املمكن  ■ هل من 

الحكومة  دخول  بعد  لبنان  تلفزيون 
مرحلة ترصيف االعامل، كيف؟

يبقى  لذلك  رشكة،  هو  لبنان  تلفزيون   □
دون  من  عليه  نعمل  كبري  هامش  لدينا 
املسألة  هذه  الوزراء.  مجلس  اىل  العودة 
ايجابية ملصلحة التلفزيون واملشاريع التي 
او  نحققها  ان  نتمنى  والتي  عليها،  نعمل 
ترصيف  فرتة  خالل  منها  جزءا  نحقق 
واولوية  رضورة  هناك  طبعا  االعامل. 
للتلفزيون  ادارة  مجلس  رئيس  لتعيني 
واعضائه، وتعزيز وتطوير الطاقم البرشي، 
من  الخاصة وغريها  الربامج  انتاج  واعادة 
املشاريع، لكن االمر يحتاج اىل متويل مايل 
اطالق  يف  فكرت  لذلك  حاليا،.  متاح  غري 
"تيليتون" لتلفزيون لبنان يف شهر حزيران 
وفق  املايل  الدعم  توفري  اجل  من  الجاري 

برنامج معني نرجو ان يحقق نجاحا.

الجيوش االلكترونية 
تثير التوتر في عدد كبير 

من القضايا

ضبط املواقع االخبارية 
من صالحيات املجلس 

الوطني للمرئي واملسموع
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فرزت النتائج التي انتهت اليها االنتخابات النيابية العامة يف 15 ايار املايض، واقعا نيابيا جديدا بدخول 57 نائبا جديدا اىل 
املجلس النيايب، اىل درجة استدعت تفكيك الحواجز والسواتر التي قطعت الطرق من ثالث جهات اىل ساحة النجمة، بحجة ان 

"الثوار" اصبحوا داخل املجلس ومل يعد هناك من داع البقائها مقطوعة

4 نواب جدد عن االنتخابات النيابّية:
هذه دوافعنا للترّشح وبرامجنا واآلمال املعّلقة

الضوء عىل  باسئلة موحدة اللقاء  الجدد، من قوى ومناطق مختلفة،  النواب  اربعة من  استفتاء  اىل  العام"  "االمن  الخلفيات، سعت  عىل هذه 
تقييمهم للعملية االنتخابية والظروف التي املت عليهم خوضها وما قطعوا من وعود يأملون يف تحقيقها. وشملت االسئلة كال من النواب نارص 

جابر )كتلة التنمية والتحرير(، سجيع عطية )كتلة امناء عكار(، سامر التوم )التيار الوطني الحر( ومارك ضو )نواب القوى التغيريية(. 

جابر: نجاح أّم املؤسسات
يعني نجاح الباقي منها

النائب نارص جابر. 

النائب سجيع عطية.

وعىل  االنتخايب  االستحقاق  قرأت  كيف   ■
باقي  عىل  تقدمت  وملاذا  ترشحت  اساس  اي 

املنافسني؟
بات  االنتخايب  االستحقاق  ان  نعتقد  نحن   □
خلفنا بحسناته وسيئاته، واليوم هو يوم آخر. 
عنوانه  برنامج عمل  اساس  كان عىل  ترشيحنا 
االساس هو خدمة الناس، ليس فقط يف الجنوب 
بل يف كل لبنان،  وبالقدر نفسه الهلنا املقيمني 
كام الهلنا املغرتبني، ألن النائب هو نائب عن 
االمة جمعاء، وعندما يرشع يكون الترشيع لكل 
الوطن. اما بالنسبة اىل تقدمنا عىل منافسينا، 
فنحن طرحنا برنامجنا كجزء من عناوين برنامج 
وهم  الناخبني،  امام  والتحرير"  التنمية  "كتلة 
اختاروا عىل اساس هذا الربنامج  بالتوازي مع 

الخيار السيايس عىل حد سواء.

انت  وهل  اليه  تتطلع  الذي  الدور  هو  ما   ■
مقتنع بأن برنامجك كان العامل االقوى ام ان 

هناك معطيات اخرى؟
□ اتطلع اىل العمل عىل كل ما يوفر للبنانيني 
املوجة  من  بعيدا  كرمية  حياة  يف  حقوقهم 
الشعبوية التي تطرح عناوين انتخابية جوفاء 
تتبدد بعد انجاز االنتخابات، وبعيدا من املس 
سقف  تحت  بل  الكربى،  الوطنية  بالثوابت 
الوطنية  املصلحة  تقتضيه  ما  ووفق  الدستور 

هذه  يف  الناخب  ان  يف  شك  ال  غري.  ال  فقط 
املرحلة بات ميلك ما يكفي من الوعي والقدرة 
الئحة،  كل  عمل  برنامج  وفق  االختيار  عىل 
السيايس وشخصية  االنتامء  اىل  باالضافة طبعا 
عىل  ادوار  من  يلعبه  وما  وخرباته،  املرشح 
مستوى التواصل مع الناس واقتناعهم به بناء 
املرشح  بانه  اميانهم  او  سابقة،  تجارب  عىل 

القادر عىل رفع صوتهم يف الندوة الربملانية.

■ ما هو الوعد الذي قطعته، وهل انت عىل 
ثقة بالقدرة عىل تنفيذه؟

□ نعد اللبنانيني بالكثري من العمل والقليل من 
الله عىل قوم، اورثهم  الكالم، النه "اذا غضب 

الجدل وجنبهم العمل".

يف  العمل  لتفعيل  اقرتاح  اي  لديك  هل   ■
املجلس النيايب وما هي املربرات التي تدفعك 

اىل ذلك؟
فكرة  طرح  عند  ذهني  اىل  يتبادر  ما  اول   □
النيايب  املجلس  يف  العمل  لتفعيل  اقرتاح  اي 
حاجة  يف  البلد  ألن  نعمل،  ان  ببساطة  هو 
اىل الترشيع لتسيري عجلة الدولة ومواكبة كل 

يف  انه  علام  قدميه،  عىل  النار  يطلق  كمن 
االمام.  اىل  واحدة  خطوة  ولو  ليتقدم  حاجة 
وال يفوتنا هنا انه بالتوازي مع الترشيع، عىل 
القوانني وعدم  انفاذ  اىل  ان تعمد  الحكومات 
مراسيم  دون  من  او  االدراج  حبيسة  ابقائها 
التي  القوانني  تطبيقية، كام حصل يف عرشات 

اقرها مجلس النواب سابقا.

بذلك،  ربطا  للبنانيني.  افضل  حياة  يصنع  ما 
الترشيعي  املطبخ  اىل  ندخل  ان  كنواب  علينا 
الشعبوية  الخطابات  من  بعيدا  االنجاز  بنية 
ألن  السياسية،،  والنكايات  الفارغة  واملهاترات 
يوفر  وال  املودعني  اموال  يعيد  ال  ذلك  كل 
او  املستعصية  االمراض  ادوية  او  الكهرباء 
هو  الترشيع  يف  العقيم  فالجدل  االستشفاء. 

عطية: اؤمن بالدولة املدنية
وبالالمركزية االدارية

وعىل  االنتخايب  االستحقاق  قرأت  كيف   ■
باقي  عىل  تقدمت  وملاذا  ترشحت  اساس  اي 

املنافسني؟
وقد  وطني  استحقاق  االنتخايب  االستحقاق   □
النتقاء  ومناسبة  شهادة  العطاء  مرحلة  شكل 
االفضل. من الواجب ان نحرتم هذه املحطة من 
تاريخنا التي اعقبت ثورة 17 ترشين وما تالها 
من احداث. لبنان بلد دميوقراطي علينا الحفاظ 
عليه، والعمل من اجل تحسني مستوى حياتنا، 
واالجتامعي،  االقتصادي  النظامني  وتحديث 
يخدم  مبا  املؤسسات  اىل  الجديد  الدم  وادخال 
اساس  عكار عىل  االنتخابات يف  اخض  مل  لبنان. 
انني مرشح عن املقعد االورتوذكيس فيها، امنا عن 
املقعد الوطني. فانا اؤمن بالدولة املدنية واسعى 
بعدما  االدارية  الالمركزية  ومعها  تحقيقها  اىل 
انهكنا ما هو قائم من نظام. لقد تقدمت عىل 
بتمثيل  النسبي  القانون  سمح  بعدما  املنافسني 
الجميع عند تأمني الحاصل االنتخايب، ويف جزء من 
االنتخابات يلعب الحظ دوره. عدا عن ذلك، انا 
صاحب خربة يف العمل االجتامعي وسبق يل ان 
كنت رئيسا لبلدية رحبة، ورئيسا التحاد بلديات 
وادرت  فارس،  ملؤسسة  عاما  ومديرا  الجومة، 
مجموعة من الجمعيات االمنائية، وهو ما يسهل 

عيل العمل يف املجالني النيايب االمنايئ.

■ ما هو الدور الذي تتطلع اليه وهل انت مقتنع 
هناك  ان  ام  االقوى  العامل  كان  برنامجك  ان 

معطيات اخرى؟
لذلك  االمناء،  اىل  تحتاج  منطقة  يف  نحن   □

فاملنطقة  الدور.  هذا  نلعب  ان  اىل  اطمح 
الكفاية  فيه  ما  عانت  بعدما  الكثري  اىل  تحتاج 
مستوى.  من  اكرث  عىل  والحرمان  االهامل  من 
يوميا،  به  قمت  ما  كل  يف  تلمسته  وضع  وهو 
وشعرت بالحاجة اىل مواجهته وهو ما ساعدين 
عىل التوجه اىل العمل العام المثل منطقتي يف 
مجلس النواب. ال ميكننا يف مثل الظروف التي 
نعيشها اال االنطالق وفق بربنامج علمي وامنايئ 
واجتامعي يحايك هموم الناس، وكيفية استثامر 
املقومات الطبيعية والبرشية يف منطقتنا. طاملا 
عكار،  تستحقه  وما  نحتاجه  ما  نعرف  اننا 
ما  عانت  ملنطقة  لتوفريه  وسعنا  ما يف  سنعمل 

فيه الكفاية. نحن خزان الجيش والسلة الغذائية 
اهمية  تكتسب  فهي  لذلك  البالد،  يف  الثانية 
هذه  يف  وخصوصا  الوطن  اىل  بالنسبة  بالغة 

االزمة التي نعيشها.

■ ما هو الوعد الذي قطعته، وهل انت عىل ثقة 
بالقدرة عىل تنفيذه؟

□ قطعت وعدا عىل نفيس وامام ابناء منطقتي 
بأن اعمل بصدق وامانة الحقق اماين الناس التي 
كبرية  مشاريع  هناك  البؤس.  حال  وتعيش  تنئ 
تحتاجها املنطقة وال بد من تحقيقها. اذا وتوحدنا 

ما  تأمني  يف  ذلك  سيساعدنا  نيابية  ككتلة 

الملف
جورج شاهني
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سننجح  باننا  ثقة  وكيل  املنطقة،  تحتاجه 
وستلبي الدولة حاجاتنا.

■ هل لديك اي اقرتاح لتفعيل العمل يف املجلس 

انعقاد دائم ملواجهة ما هو مطلوب منا وتطويق 
االزمات التي تعصف بلبنان. ال يجب ان نتواىن 
عن التنافس يف الربامج املطلوبة لتحسني النظام 
السيايس الفاشل الذي قادنا اىل ما نحن فيه اليوم.

التوم: آمل في سن التشريعات
التي تقودنا الى التعافي واالنقاذ

ضو: اقتربنا من مرحلة اعادة
تكوين السلطة ومراكز القرار

■ كيف قرأت االستحقاق االنتخايب وعىل اي اساس 
ترشحت وملاذا تقدمت عىل باقي املنافسني؟

المتحان  مناسبة  النيابية  االنتخابات  كانت   □
الكثري.  منه  استنتج  ان  وميكن  له،  خضعت 
هذه  يف  بجدارة  فائزا  نفسه  اعترب  ممن  انا 
االنتخابات. فالرقم الذي جمعته عىل مستوى 
الدائرة االنتخابية )بعلبك - الهرمل( كان ممتازا. 
الرتكيبة  طبيعة  املعرفة  متام  يعرف  جميعنا 
عوامل  فيها  تتداخل  التي  الصعبة  اللبنانية 
الطابع املذهبي  عدة، واكرثها دقة وحساسية 
اثبتته  ما  ان  القول  استطيع  لذلك  والطائفي. 
املنافسة عىل مقعد الروم الكاثوليك يدفعني اىل 
االعتقاد بانني كنت رابحا، عندما حظيت باعىل 
رقم بني جميع املرشحني. انا ترشحت عىل الئحة 
التيار الوطني بعد ان اصبحت ظروف املعركة 
االنتخابية تحتم ان يكون املرشح من بلدة القاع 
فوقع االختيار عيّل. وما عزز ذلك انني كنت وما 
زلت يف هذه املنطقة، وامارس مهنتي كطبيب، 
اليها سبيال. وعليه،  اوفر خدمة استطعت  ومل 
ولهذه االسباب عينها جاءت االنتخابات دافعا 
للتقدم عىل باقي املنافسني من خارج الئحتنا، 

علام ان جميعهم  فيهم الخري والربكة.

■ ما هو الدور الذي تتطلع اليه وهل انت مقتنع 
هناك  ان  ام  االقوى  العامل  كان  برنامجك  ان 

معطيات اخرى؟
□ الدور الطبيعي ألي نائب هو الترشيع، اما يف 
لبنان فان ما مييزه ان عليه ان يكون قادرا عىل 
فلن  الترشيعي،  املجال  يف  اما  الخدمات.  توفري 
منه  ميكنني  مبا  جهودي  وسأضم  وحيدا  اكون 
اختصايص اىل جهود الرفاق يف التكتل النيايب الذي 

■ كيف قرأت االستحقاق االنتخايب وعىل 
عىل  تقدمت  وملاذا  ترشحت  اساس  اي 

املنافسني؟ باقي 
بداية  االنتخايب  االستحقاق  شكل   □
السياسية  الحياة  من  جديدة  ملرحلة 
جديد  جيل  فدخول  لبنان.  يف  والنيابية 
وقوى سياسية جديدة تحت عنوان قوى 
خلال  احدث  املدين،  واملجتمع  التغيري 
للحياة  التقليدية  االحزاب  احتكار  يف 
لبنان.  يف  االهلية  الحرب  منذ  السياسية 
يتطلبه  ما  حقيقة  ملسنا  بعدما  ترشحنا 
الفشل  خلفية  عىل  اللبنانيني،  اكرثية 
البلد،  يف  حصل  الذي  واالنهيار  الهائل 
ومحاكمة  الجدية  املحاسبة  واقتىض 
التي  السياسية  املنظومة  من  تبقى  من 
عىل  انعكست  التي  باالذية  تسببت 
عىل  سلبا  واثرت  الحياة،  وجوه  مختلف 
هذه  عىل  اليومية.  حياتنا  مجريات 
هذه  اىل  ترشحنا  اسرتاتيجيا  بنينا  االسس 

االنتخابات، وحصدنا ما حصدناه.

وهل  اليه  تتطلع  الذي  الدور  هو  ما   ■
العامل  كان  برنامجك  ان  مقتنع  انت 

االقوى ام ان هناك معطيات اخرى؟
محفزة  قوة  نكون  ان  اىل  اتطلع   □
الطالق ورشة اصالحات يف لبنان، وتفعيل 
التعطيل  من  وحاميتها  املؤسسات 
لفرض  املؤسسات  خارج  من  والتدخل 
يف  القوي  العامل  عليها.  معينة  قرارات 
كبري  حد  اىل  يرتبط  املجلس  اىل  وصولنا 
قدمناه من  وما  الذي طرحناه،  بالربنامج 
الحقيقية  الحالة  اىل  لتضاف  اقرتاحات 
هائلة  اجتامعية  شبكة  شكلتها  التي 
تطويرها  وتم  ترشين،   17 بعد  انشئت 
واستطاعت تكوين قاعدة اعرتاضية كبرية 
اعطت نتائج هائلة وحققت اخرتاقا كبريا 
رأيا  كونت  بعدما  اللبناين  املجتمع  يف 

انتمي اليه، اما بالنسبة اىل االدوار االخرى فانني 
ساعمل ما يقدرين الله عىل انجازه.

■ ما هو الوعد الذي ميكن ان تقطعه وهل انت 
عىل ثقة بالقدرة عىل تنفيذه؟

□ قطعت الوعد الذي ميكن ان اقدمه البناء 
اىل  وساكون  مناسبة،  من  اكرث  يف  املنطقة 
الصادقة  النية  لدي  تردد.  دون  من  جانبهم 
النواب  بالعمل وسنسعى مع رفاقي وزماليئ 
هو  مام  الكثري  لنحقق  قوة  من  اوتينا  مبا 
نحقق  ان  وميكن  محرومة،  ملنطقة  مطلوب 
انه  نعتقد  وما  به  القيام  عىل  نوينا  ما  كل 
لكن  نوفق،  واال  نوفق  ان  ميكن  مطلوب. 
النية موجودة وسنعمل ليال ونهارا بال تردد.

منوه  ووقف  لجمه  احد  يستطع  مل  عاما 
ومتدده.

■ ما هو الوعد الذي قطعته، وهل انت 
عىل ثقة بالقدرة عىل تنفيذه؟

عىل  قطعته  الذي  االسايس  الوعد   □
تتناول  انقاذية  خطة  نضع  بأن  نفيس، 
بكل  اللبنانيني  حياة  نواحي  مختلف 
اقرار  اجل  من  وتحديدا  تفاصيلها، 
بالخطة  والبت  كونرتول  الكابيتال  قانون 
واالنقاذ،  التعايف  اىل  املؤدية  االقتصادية 
من  وغريها  الرصف  سعر  وتثبيت 
الكافية  الثقة  لدينا  املطلوبة.  االصالحات 
لكن  الوعود،  هذه  من  شيئا  نحقق  بأن 
مقدورنا  يف  سيكون  هل  االهم  السؤال 
يدرك  الجميع  الوعود.  كامل هذه  تنفيذ 
حكومة  بوجود  مرتبط  املوضوع  ان 
نقر  ان  قوية وفاعلة. نحن يف استطاعتنا 
القوانني املفيدة، لكن تنفيذها ومتابعتها 
بالنسبة  كذلك  الحكومة  عاتق  عىل  يقع 

يف  العمل  لتفعيل  اقرتاح  اي  لديك  هل   ■
املجلس النيايب وما هي املربرات التي تدفعك 

اىل ذلك؟
□ لدينا الكثري من االقرتاحات لتفعيل العمل 
النيايب، وهذه املهمة ليست عىل  يف املجلس 
فريق  نحن  كشخص.  انا  لوحدي  عاتقي 
التي  املكونات  باقي  مع  وبالتعاون  عمل، 
ميكننا  النيايب،  املجلس  سقف  تحت  تجمعنا 
غاية  املجلس  عمل  فتفعيل  الكثري.  ننجز  ان 
بالتساوي  املسؤولية  يلقي  ما  وهو  وهدف، 
والكتل  النواب  من  الزمالء  جميع  عىل 
كتلة  اىل  انتمي  النتيجة  يف  انا  كافة.  النيابية 
السعي  اىل  يقودين  سبب  وهو  العمل،  تريد 

النيايب. العمل  لتفعيل 

اال  علينا  تنفيذها.  مراحل  مراقبة  اىل 
الرقابة  مامرسة  يف  دورا  لنا  ان  ننىس 
واملحاسبة، لذلك سرناقب عمل الوزارات 

املختصة. واملؤسسات 

العمل  لتفعيل  اقرتاح  اي  لديك  هل   ■
يف املجلس النيايب وما هي املربرات التي 

تدفعك اىل ذلك؟
ابرز اقرتاح يقيض بأن يتعهد  □ اظن ان 
الجميع بعدم القيام بأي عمل يؤدي اىل 
يعكس  ما  ورفض  املؤسسات،  تعطيل 
لالجندات  ارضاء  القامئة  االصطفافات 
االحزاب  بعض  تلتزمها  التي  االقليمية 
العمل  سيكون  وبالتايل،  للخارج.  التابعة 
الربملاين،  العمل  تحصني  عىل  مركزا 
من  املجلس  يف  القرار  استقاللية  وضامن 
اي تدخل خارجي، وما اقصده ان يكون 
التدخل من اي جهة غري منتخبة، وال متثل 
تتناسب اهدافها مع  اللبناين وال  الشعب 

حاجته اىل االصالح.

النيايب وما هي املربرات التي تدفعك اىل ذلك؟
سنطرحها  التي  االقرتاحات  من  الكثري  لدي   □
انه  ارى  املجلس  اىل  دخولنا  وقبل  حينه،  يف 
النيابية يف حال  اللجان  تكون  ان  الرضوري  من 

النائب سامر التوم. 

النائب مارك ضو.
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الخبري يف "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين.

تحتمل النتائج التي آلت اليها االنتخابات النيابية العامة التي اجريت يف 15 ايار املايض، الكثري من القراءات. فقد جاءت 
بعدما جاءت  دائرة، خصوصا  اكرث من  الناخبني يف  توجهات  تقيس  ان  االحصاء يف  توفق رشكات  املتغريات، ومل  بالكثري من 

صناديق االقرتاع للمغرتبني بالكثري مام مل يكن محسوبا، لجهة نسبة املشاركني واختياراتهم 

قراءة في متغّيرات تركيبة املجلس النيابي باألرقام والنسب
شمس الدين: هذه هي الكتل وأوجه املقارنة بدورة 2018 

وايا كانت الحسابات واملعادالت الجديدة 
مبراحلها  االنتخابية  العملية  انتجتها  التي 
فقد  الداخل،  يف  كام  الخارج  يف  الثالث 
بقي الكثري مام ميكن ان يشار اليه. لذلك، 
لها  عامة  قراءة  العام"  "االمن  اجرت 
"الدولية  يف  الخبري  مع  واالرقام  بالنسب 
ادت  الدين،  شمس  محمد  للمعلومات" 
اىل ترشيح العملية االنتخابية من جوانب 

مختلفة، وجاءت عىل الشكل االيت:
 

العام  دورة  انتخابات  ميز  الذي  ما   ■
2022 عن سابقتها؟

 15 يف  جرت  التي  النيابية  االنتخابات   □
ايار املايض، ال تشبه اي انتخابات شهدها 
العام  االهلية يف  الحرب  انتهاء  منذ  لبنان 
يف  كبري  ارتفاع  مع  ترافقت  فهي   .1992
كبرية  وعمليات  السيايس،  الخطاب  حدة 
الناس  اوضاع  مستغلة  االصوات  لرشاء 
االقتصادية املرتدية. رأينا هذه الظاهرة يف 
لبنان  وجبل  والثانية  االوىل  بريوت  دوائر 
وعاليه  والشوف  الثالثة  والشامل  االوىل 
اثر  ما  وهو  وزحلة،  الرابعة  لبنان  وجبل 
عىل ارادة الناخبني وكان حافزا لدى الكثري 

للمشاركة يف هذه االنتخابات.
 

انتهت  التي  املشاركة  نسبة  هي  ما   ■
اليها؟

سجلت  التي  االنتخابات  نسبة  بلغت   □
من  قريبة  وكانت   %49,2 الدورة  لهذه 
نسبة العام 2018 التي كانت 49,7، وهو 
بالطبقة  ال  الناس  ثقة  عدم  عكس  ما 
كنا  والتغيري.  الثورة  بقوى  وال  السياسية 
وصلت  التي  املرشحني  كرثة  ان  نعتقد 
اىل 719 مرشحا والذين توزعوا عىل 103 

لوائح، من بينها 53 الئحة من اصل 56 من 
اللوائح االجاميل، ضمت ممثلني عن  اصل 
تشكل  ان  يجب  كان  التغيري  الثورة  قوى 
االنتخابات  يف  للمشاركة  للناس  حافزا 
االقرتاع  ان نسبة  رأيها. الحظنا  وتعرب عن 
العام 2018، وهو  كانت قريبة من نسبة 
بعد  هناك  ان  يروا  مل  اللبنانيني  ان  يعني 
لهذا  امكان  او  الحقيقي  للتغيري  فرصة 
التغيري، وهو ما دفعهم اىل الرتاجع وعدم 

الذهاب اىل صناديق االقرتاع. 
 

عىل  طرأت  التي  املتغريات  هي  ما   ■
املجلس؟ تركيبة 

□ اسفرت االنتخابات اىل تبدل يف تركيبة 
من  جزيئ  بشكل  الجديد  النيايب  املجلس 
من  اللبنانية  القوات  كتلة  زيادة  خالل 
التيار  واحتفظ  نائبا،   19 اىل  نائبا   15
وحافظت  نائبا،  بـ18  الحر  الوطني 
كام  حجميهام.  عىل  الله"  و"حزب  "امل" 
االشرتايك  التقدمي  الحزب  ان  ايضا  برز  
احتفظ بكتلته من 8 مقاعد، وزادت كتلة 
الكتائب اللبنانية من 3 اىل 4 نواب، وكتلة 
املشاريع  الخريية االسالمية مقعدا واحدا، 
املجلس  اىل  االسالمية  الجامعة  وعادت 
ميكن  نائبا   23 لدينا  وبات  واحد،  مبقعد 
تصنيفهم يف خانة املستقلني، و13 نائبا يف 
باتت  وبالتايل  والتغيري،  الثورة  قوى  خانة 
لدينا تركيبة مختلفة عن املجلس السابق. 
اذا اجرينا تصنيفا ما بني 8 و14 اذار، نرى 
وان  نائبا،   60 من  كتلة  اذار   8 لدى  ان 
موزعني  نائبا   68 تضم  عدة  كتال  هناك 
حزبية  وقوى  وتغيرييني  مستقلني  عىل 
اخرى. لذلك، فان اول استحقاق سيشهده 
املجلس النيايب ومن ثم تكليف َمن يشكل 

اىل  وصوال  تشكيلها،  وعند  الحكومة، 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 
التكتالت،  تتغري  قد  املقبل  االول  ترشين 
تركيبة  يف  تعديل  عىل  نشهد  ان  وميكن 
بني  منيز  ان  اعتدنا  لقد  النيايب.  املجلس 
ما تفرزه التحالفات االنتخابية، وما تبدله 
التي ميكن ان تقود  االستحقاقات االخرى 

يف وقت الحق اىل كتل جديدة.
 

النقمة  االنتخابات حجم  ترجمت  ■ هل 
الشعبية وما الذي حال دون ذلك؟

□ كان من املفرتض ان ترتجم االنتخابات 
لقوى  اكرب  بفوز  الشعبية  النقمة  حجم 
الثورة والتغيري. لكن كام قلت هناك عامل 
ان  اخرى.  اساسية  ومسائل  الثقة  فقدان 
 15 اىل  لبنان  بتقسيم  االنتخاب  قانون 
التفضييل  الصوت  واعتامد  انتخابية  دائرة 
االنتخابية  الدائرة  يف  املحصور  الواحد 
القانون.  عيوب  من  عيب  هو  الصغرى، 
فكيف ميكن للناخب ان يقرتع لالئحة من 
له  ويقال  وعاليه،  الشوف  يف  مرشحا   13
 1 التفضييل  بالصوت  تختار  ان  لك  يحق 
عاليه،  يف   5 من   1 او  الشوف  يف   8 من 
يف  االنتخاب  عىل  ينطبق  نفسه  واملثل 
فان  بالتايل،  جبيل.   - كسوان  دائرة 
التغيري،  امكان  الذي حد من  القانون هو 
التغيري،  اىل  يطمحون  اللبنانيون  كان  وان 
اىل  دخلوا  الذين  الجدد  النواب  عىل 
االولوية  لهم  تكون  ان  النيايب  املجلس 
يسمح  لالنتخابات  جديد  قانون  القرار 
بهذه  الحايل  فالقانون  الحقيقي.  بالتغيري 
 2018 العام  يف  اعتمدت  التي  الصيغة 
ويا  االخرية  الدورة  يف  اعتامده  واعيد 
العام  يف  معتمدا  يبقى  ان  ميكن  لالسف، 

التغيري  التغيري.   ضد  قانون  هو   ،2026
االول املطلوب، اذا بقي القانون معتمدا، 
ان ال تبقى اللوائح مقفلة، فتكون مفتوحة 
من  عددا  يختار  ان  ناخب  لكل  ويحق 
املقاعد  عدد  يوازي  التفضيلية  االصوات 
املحددة يف الدائرة الكربى، وميكنه عندها 
بقدرته  كذلك  واحدة،  لالئحة  يعطيها  ان 
نكون  بالتايل،  اخرى.  لوائح  عىل  توزيعها 
النظام  وفق  االنتخاب  اىل  ذهبنا  قد 
النظام  وفق  يتم  الفوز  لكن  االكرثي، 
النسبي، وهذه هي افضل الطرق املؤدية 
نحد  الطريقة  بهذه  املطلوب.  التغيري  اىل 
من سيطرة اللوائح املقفلة، ونعطي حرية 
التحفيز  للناخب، وهو ما يؤدي اىل  اكرث  
يشعر  ان  ملجرد  االقرتاع  يف  املشاركة  عىل 

الناخب بقدرة اكرب عىل التغيري.
 

املنترشين  مشاركة  حجم  قرأت  كيف   ■
الدوائر  هي  وما  النيابية  االنتخابات  يف 

التي تأثرت بها؟
الذين  املغرتبني  اقرتاع  ان  يف  شك  ال   □
نتائج  يف  اثر  الفا   142 اىل  عددهم  وصل 
يقلب  مل  لكنه  االنتخابية،  الدوائر  بعض 
طبعا،  عقب.  عىل  رأسا  االنتخايب  املشهد 

الثالثة  الجنوب  دوائر  يف  التأثري  له  كان 
وجبل  والنبطية(  مرجعيون  )حاصبيا، 
وبريوت  والشوف(  )عاليه  الرابعة  لبنان 
الكورة،  )البرتون،  الثالثة  والشامل  الثانية 
برشي وزغرتا(  والشامل الثانية )طرابلس، 
الصوت  ان  مبعنى  والضنية(.  املنية 
االغرتايب ادى اىل فوز سبعة او مثانية نواب 
ومل  اثر  وبالتايل  والتغيري،  الثورة  قوى  من 

يغري املشهد النيايب بشكل كبري.

■ ما هو عدد النواب الجدد يف املجلس؟ 
الجديد  النيايب  املجلس  اىل  دخل   □
للمرة  يدخلون   57 بينهم  من  نائبا،   60
محمد  وهم  اليه  عادوا  نواب  و3  االوىل، 
بينام  الحوت.  وعامد   كرم  وفادي  يحيى 

نائبا   64 اليه  دخل  السابق،  املجلس  يف 
جديدا. وارتفع عدد النساء هذه املرة من 
الجديد،  يف   8 اىل  السابق  املجلس  يف   6
ارتفع  املرشحات  ان عدد  الرغم من  عىل 
منهن  وانخرطت   157 اىل  املرة  هذه 
عدد  ارتفاع  رغم  اللوائح.  يف  امرأة   118
قليلة،  الفوز  امكانات  بقيت  املرشحات، 
ان  الجديد  املجلس  عىل  يحتم  ما  وهو 
يخصص كوتا للنساء يف املقاعد قد تكون 
اىل  الحقا  لرتتفع  مقعدا   26 البداية  يف 
والذكور.  االناث  بني  املقاعد  يف  املناصفة 
اجحافا  يعترب  الوضع  هذا  استمرار  ان 
الكوتا  اقرار  من  بد  وال  املرأة،  حق  يف 
يف  تدريجا  دورها  واعطائها  النصافها 
ميكن  النواب.  مجلس  ويف  العامة  الحياة 
لها  محجوزا  مقعدا  بـ26  اليوم  نبدأ  ان 

ونصل الحقا اىل نسبة اعىل.
 

بعرشات  نواب  فوز  تفس  كيف   ■
االصوات؟

□ من العيوب امللحوظة يف هذا القانون، 
نوابا  ان  الحظنا  املاضية،  املرة  يف  وكام 
بينام  االصوات،  ومئات  بعرشات  يفوزون 
الطائفة  من  يخسون  مرشحون  هناك 
نفسها رغم حصولهم عىل االف االصوات. 
القانون،  تعديل  من  بد  ال  قلنا،  كام 
طريقة  وغرينا  عليه  االبقاء  حال  يف  لكن 
العمودي  االحتساب  من  الفوز  احتساب 
كام هو معتمد حاليا اىل احتسابه بطريقة 
افقية. فرنتب املرشحني يف الدائرة بطريقة 
االصوات  بأعىل  املرشحني  فوز  تضمن 
التي  التجارب  تتكرر  فال  العكس،  وليس 
الدورة  يف  كام   2018 العام  يف  شهدناها 

الحالية.
 

■ ملاذا ارتفعت االوراق امللغاة؟    
هو  االنتخابات  هذه  يف  لفت  ما  ابرز   □
 39 من  ارتفع  الذي  امللغاة  االوراق  عدد 
العام  يف   57700 اىل   2018 العام  يف  الفا 
ان  للتربير  قيل   2018 العام  يف  الحايل. 
يقرتعون،  كيف  يعرفون  ال  اناسا  هناك 
لكن ان يبلغ العدد هذا العام بفارق 19 

انتخابات 15 ايار 
ال تشبه اي انتخابات منذ 

انتهاء الحرب

الملف
جورج شاهني
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والبحث  عنده  التوقف  يجب  امر  الفا 
معرفة  عدم  فعال  هناك  فهل  اسبابه.  عن 
القيد  لجان  ان  وهل  االقرتاع؟  بكيفية 
كانت  اصواتا  الغوا  قد  االقالم  ورؤساء 
االمر  هذا  تلغى.  ان  يجب  وال  صحيحة 
امر  عنه  البحث  يف  والتعمق  جدا،  مهم 
رضوري وحتمي من اجل تربير هذا الرقم 

الكبري.
 

■ ما هي نسبة االقرتاع العامة؟ 
هذه  العامة  االقرتاع  نسبة  بلغت   □
عام  بـ%49،7   مقارنة   %49،2 الدورة 
2018، والنسبة االعىل من املشاركة كانت 
 - )كسوان  االوىل   لبنان  جبل  دائرة  يف 
جبيل( وبلغت 66،8%، وهي النسبة ذاتها 
فقد  االوىل  بريوت  يف  اما   .2018 العام  يف 
النسبة 35،8% ارتفاعا من %33،1  بلغت 
الدوائر  يف  النسب  وتراوحت   ،2018 عام 
االخرى ما بني 43 و54 وصوال اىل 57% يف 
دائرة البقاع الثالثة )البقاع الغريب وراشيا(. 

املستقبل  تيار  عزوف  انعكس  كيف   ■
واعتكافه عىل مجرى العملية االنتخابية؟

اعلن  قد  املستقبل  تيار  ان  صحيح   □
االنتخابات،  يف  املشاركة  عن  العزوف 
يؤد  مل  االمر  هذا  لكن  واقرتاعا،  ترشحا 
فالحظنا  االقرتاع.  نسبة  يف  الرتاجع  اىل 
عىل سبيل املثال، يف دائرة بريوت الثانية 
النسبة  فان  االنتخايب،  الثقل  له  حيث 
يف   41,8 بنسبة  مقارنة   %41,7 بلغت 
نفسها.  عن  تتحدث  وهي   2018 العام 

)طرابلس،  الثانية  الشامل  دائرة  يف 
من  النسبة  تراجعت  والضنية(  املنية 
الشامل  دائرة  ويف  اىل%40،17،   %43,3
ارتفعت من  النسبة  فان  )عكار(   االوىل 
املستقبل  تيار  وكان  اىل49,7.   %48،2
بكتلة  فاز  قد  املاضية  االنتخابات  يف 
 250 عىل  وحصل  نائبا،   20 من  نيابية 
من  الفا   230 منها  تفضييل  صوت  الف 
الحالية،  االنتخابات  يف  السنية.  الطائفة 
املشاركة  نسبة  يف  تراجعا  نالحظ  مل 
عن  التيار  عزوف  ادى  وقد  السنية. 
الرتشح اىل التدليل بأن تركته قد توزعت 
لقوى  مقاعد   5 منها  عدة،  قوى  عىل 
منه،  ملقربني  مقاعد  و5  والتغيري،  الثورة 
توزعت  فقد  االخرى  العرشة  املقاعد  اما 
الوطني  التيار  االسالمية،   الجامعة  بني 
الله.  وحزب  ريفي  ارشف  اللواء  الحر، 
وبالتايل نحن اليوم امام مشهد جديد يف 
مجلس النواب وهو غياب تيار املستقبل 

عنه كقوة نيابية كبرية.

20182022السنة
37467463967507عدد الناخبني املسجلني

18612031951683عدد املقرتعني 

46799142041• منهم عدد املقرتعني يف االغرتاب

49.19%49.7%نسبة االقرتاع

1502919608اوراق بيضاء

3890957700اوراق ملغاة

597719عدد املرشحني النهايئ

77103عدد اللوائح

6457عدد النواب الذين يدخلون النيابة للمرة االوىل

6/868/118عدد النساء املرشحات ضمن اللوائح/عدد الفائزات

ميشال املر ) 28 سنة(سامي فتفت ) 29 سنة(اصغر النواب سنا

نبيه بري ) 84 سنة(ميشال املر )83 سنة(اكرب النواب سنا

محمد رعد ) 48543 صوتا( محمد رعد )43797 صوتا(النائب الفائز باكرب عدد من االصوات

جميل عبود ) 79 صوتا(ادي دمرجيان ) 77 صوتا(النائب الفائز بأقل عدد من االصوات

نسبة املشاركة
2022 كانت قريبة من 

نسبة 2018
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املدير التنفيذي لجمعية "الدي" عيل سليم.

ساهمت الجمعية اللبنانية من اجل دميوقراطية االنتخابات "الدي" بفعالية يف مراقبة االنتخابات النيابية التي جرت بني 6 
و15 ايار الفائت يف مراحلها الثالث )املغرتبون واملوظفون ويف لبنان(، سواء مع هيئة االرشاف عىل االنتخابات الرسمية او عرب 

مندوبيها يف كل االرايض اللبنانية. وقد ثقت كل املجريات وخلصت اىل مالحظات اولية، سيليها تقرير شامل ومفصل الحقا 

مالحظات "الدي" على مجريات العملّية االنتخابّية:
تنظيم في اإلغتراب وشوائب بالجملة في لبنان

وثق مراقبو الجمعية الذين فاق عددهم 1100 
مراقب يف كل االرايض اللبنانية، بعض املخالفات 
املغرتبني.  انتخابات  يف  حصلت  التي  االنتخابية 
وقد تركزت يف شكل اسايس عىل حصول دعاية 
انتخابية يف محيط بعض مراكز االقرتاع ويف داخلها 
الرسمية  االقرتاع  اوراق  تصوير  اىل  اضافة  ايضا، 
من  البعض  اشتىك  حني  يف  الناخبني.  بعض  من 
وافيد  الشطب،  لوائح  عدم ورود اسامئهم عىل 
املقابل،  يف  التسجيل.  عملية  يكملوا  مل  بانهم 
مارس بعض مندويب االحزاب الضغط عىل بعض 
بتوجهات  للتصويت  االقالم  خارج  الناخبني 
وقد  الجمعية،  مراقبو  نقل  ما  بحسب  معينة، 
تزامن ذلك مع تسجيل اكرث من خرق للصمت 
االنتخايب الذي يفرتض ان يرافق اليوم االنتخايب.

الذي  الجيد  التنظيم  سجلت  الجمعية  لكن   
االغرتاب،  دول  يف  االقرتاع  عمليات  به  اتسمت 
تلقف  الذي  الخارجية  وزارة  فريق  وتعاون 
الشكاوى التي نقلتها الجمعية، وعمل عىل حل 

الكثري منها يف شكل مبارش.
اما يف االنتخابات العامة التي جرت يف لبنان 
تقريرها  يف  "الدي"  سجلت  فقد  ايار،   15 يف 
اعرتت  بالجملة  "شوائب  وصفته  ما  رصاحة 
وترهيب  فاضحة  ومخالفات  االستحقاق، 
وضغوط مارستها جهات سياسية عدة، يف ظل 
تراخ واضح يف تطبيق القانون من جانب وزارة 

الداخلية والبلديات".
عن  االويل  تقريرها  يف  الجمعية  وافادت 
وتوثيقه  رصده  تم  "ما  ان  لبنان  يف  االنتخابات 
طيلة اليوم االنتخايب الطويل جاء مخيبا لالمال، 
من  الدميوقراطية  العملية  جوهر  يفرغ  بل  ال 
والجهة  السياسية  السلطة  كانت  واذا  معناه. 
ان  اعتربت  وادارتها  االنتخابات  بتنظيم  املعنية 
مجرد حصول هذه االنتخابات هو انجاز يف حد 
التي  واملخالفات  االنتهاكات  ان حجم  اال  ذاته، 

عىل  يعكس  ال  االخرية  املرحلة  يف  توثيقها  تم 
االرض صفة االنجاز عىل االطالق. وللداللة عىل 
املخالفات  من  العينة  عند  التوقف  ميكن  ذلك، 
والتي  "الدي"،  مراقبو  وثقها  التي  واالنتهاكات 
ملراقبي  التعرض  اخطرها  وكان  الحقا،  ستفصل 
الجمعية ومراقباتها بالتهديد والرضب والضغط، 
واملرافقة من مندويب العديد من االحزاب ذات 
السطوة يف مختلف الدوائر. كام سجلت "الدي" 
تطبيق  يف  والبلديات  الداخلية  وزارة  تراخي 
عىل  االعتداءات  ردع  عدم  خالل  من  القانون، 
املرشحني  عىل  االعتداءات  عن  فضال  مراقبيها، 
االنتخايب  اليوم  امتداد  عىل  وسجلت  واللوائح. 
معظم  يف  االقرتاع  لسية  فاضحة  مخالفات 
مكثفة،  انتخابية  دعاية  تسجيل  مع  الدوائر، 
مندوبو  الحقهم  الذين  الناخبني  عىل  وضغوط 
اىل  وصولهم  لحظة  منذ  االحزاب  من  العديد 
سجلت  كام  بتوجيههم،  وقاموا  االقرتاع،  مراكز 
العازل،  خلف  اىل  املرافقة  حاالت  من  مئات 

باالضافة اىل خروق فاضحة للصمت االنتخايب.
واعترب التقرير ان "خالل الفرز يف االقالم، استمرت 
املخالفات عىل نطاق واسع، مع تدخل املندوبني 
عارمة  فوىض  العملية. يف ظل  يف  فاضح  بشكل 
الكهربايئ يف  التيار  انقطاع  اىل  باالضافة  سجلت 

بعض املراكز".
املرافق  العام  املناخ  "ان  الجمعية  ورأت 
العديد  البداية  منذ  شابته  االنتخابية  للعملية 
خالل  من  الجمعية  وثقتها  التي  الشوائب،  من 
منذ  تصدرها  كانت  التي  الدورية  التقارير 
سلطت  والتي  االنتخابية،  الحمالت  انطالق 
التي سجلت، سواء عىل  االنتهاكات  الضوء عىل 
مستوى الزبائنية السياسية، او الخطاب السيايس 
التحرييض والطائفي، فضال عن استخدام النفوذ 
السياسية  الجهات  من  العديد  جانب  من 
عىل  والتحريض  املحلية  والسلطات  والرسمية 

الحمالت  فرتة  طوال  املرشحني  من  العديد 
االنتخابية، مرورا بيوم االنتخابات".

تنظيم  يف  "ضعفا  ايضا  الجمعية  سجلت  كذلك 
العملية االنتخابية عموما، وهو ما سبق ان حذرت 
منه بعد انتخابات موظفي االقالم، التي اظهرت 

قلة معرفة بقانون االنتخاب والية االقرتاع".
كل هذه املالحظات ال بد من اخذها يف االعتبار 
الداخلية  وزاريت  من  صحتها  من  التأكد  بعد 
والخارجية، فيام يفرتض باملجلس النيايب الجديد 
اخذها يف االعتبار ايضا يف حال قرر تعديل او تغيري 
قانون االنتخاب. لكن ماهو تأثري قانون االنتخاب 
الذي يشكو منه معظم السياسيني والناخبني عىل 
مجريات العملية االنتخابية، خاصة يف ظل احتامل 
كبري لحصول منافسة غري رشيفة بني املرشحني يف 
الالئحة الواحدة حول الصوت التفضييل مام ادى 
تاليا اىل اشكاالت وغنب، ويف ظل عملية حسابية 
الراسبني  املرشحني  من  الكثري  تظلم  معقدة 
الفائزين؟ هذا عدا  نالوا اصواتا اعىل من  الذين 
هيئة  عمل  آليات  يف  النظر  اعادة  رضورة  عن 
االرشاف عىل االنتخابات ومنحها صالحيات اوسع 

واستقاللية اكرب. 
"االمن العام" توقفت يف هذا الحوار مع املدير 
عند  سليم  عيل  "الدي"  لجمعية  التنفيذي 
كيفية تعاطي املرشحني واملندوبني والناخبني 
ووسائل االعالم، واداء وزارة الداخلية وهيئة 
االصوات  فرز  عملية  اعرتى  وما  االرشاف، 
واستشفت  شوائب،  من  النتائج  واحتساب 
منه كل ما هو مطلوب من اجل اجراء عملية 

انتخابية صحيحة وسليمة وشفافة. 

■ ما هي ابرز مالحظات الجمعية عىل العملية 
يف  او  الداخل  يف  والسلبية  االيجابية  االنتخابية، 
االغرتاب لجهة تنظيم العملية االنتخابية اداريا، 

وهل من ثغر؟

االدارة  من  جديا  غيابا  الجمعية  الحظت   □
الناظمة، اي وزارة الداخلية والبلديات، لناحية 
تدريب هيئات القلم  املولجة حرصا يف رشح 
االنتخابات، وهذا  يوم  للناخبني  االقرتاع  اليات 
العامة  لالنتخابات  مراقبتها  خالل  جليا  كان 
يف 15 ايار املايض، عىل عكس تجهيزات وزارة 
جدا  جاهزة  كانت  التي  واملغرتبني  الخارجية 
كام  التنظيم.  ناحية  من   2018 بالعام  مقارنة 
وردت معلومات  ملراقبي الجمعية عن تسليم 
اوراق اقرتاع من دون التوقيع عليها من هيئة 
القلم، ما ميكن اعتباره عالمة اضافية عىل ورقة 
ايضا  االقرتاع قد تعرضها لالبطال. وقد لوحظ 
عدم تجهيز غالبية املراكز برشوط تسهل عملية 

اقرتاع ذوي االحتياجات الخاصة.

الناخبني  تقيد  حول  مالحظات  من  هل   ■
واملندوبني ايضا بالقانون واالجراءات؟

□ ان نقص التدريبات القانونية ساهم يف تدخل 
رشح  يف  واملرشحني  االحزاب  مندويب  من  كبري 
ترشيدهم  اىل  كذلك  للناخبني،  االقرتاع  اليات 

وتوجيههم يوم االنتخابات.

او  االعالم  ووسائل  املرشحني  التزام  مدى  ما   ■
تجاوزاتهم للقانون؟

االقرتاع  رسية  رضورة  عىل  االنتخابات  يوم 
السامح ألي ناخب من االدالء بصوته  وعدم 
خالل  االقرتاع  قسيمة  بتصوير  قام  حال  يف 
عدد  الغاء  اىل  ادى  ما  وهذا  بصوته.  االدالء 
بسبب  والداخل  الخارج  يف  االصوات  من 
كام  الناخبني.  من  االقرتاع  رسية  مبدأ  خرق 
الحظت الجمعية ورصدت اكرث من 500 حالة 
مرافقة لناخبني من مندوبني اىل داخل العازل 
مخالفات  يف  االنتخابات  يوم  خالل  االنتخايب 

واضحة للقانون وحرية ورسية التصويت.

فرز  عمليات  خالل  شوائب  هناك  كان  هل   ■
االصوات واحتساب النتائج؟

من  االقالم  فرز  يف  تخبطا  الجمعية  سجلت   □
هيئات القلم وذلك بسبب عدم معرفة املوظفني 
مراقبي  من  عدد  منع  كام  االنتخايب،  بالقانون 
يف  االبتدائية  القيد  لجان  دخول  من  الجمعية 
بداية مرحلة الفرز الثاين من قبل القوى االمنية 

لبعض الوقت.

انتخابات  الجراء  لديكم  االقرتاحات  هي  ما   ■
اكرث تنظيام وشفافية؟

مستقلة  بادارة  "الدي"  جمعية  نادت  لطاملا   □
الداخلية  وزارة  عن  متاما  مستقلة  لالنتخابات، 
هي  تكون  الخارجية،  وزارة  وعن  والبلديات 
العملية  عىل  واالرشاف  التنظيم  عىل  املولجة 
لديها  وتكون  تفاصيلها،  بكل  االنتخابية 

االعتامدات املالية املستقلة ايضا.

■ هل من تأثري لقانون االنتخاب عىل حسن سري 
العملية االنتخابية؟

البدء  القانوين لالنتخابات، يجب  الشق  □ يف 
االنتخابات.  قانون  كبرية الصالح  بورشة عمل 
الدوائر  تقسيم  وكيفية  االنتخايب  فالنظام 
وكيفية  التفضييل  والصوت  االنتخابية 
)الكوتا  الجندرية  الكوتا  وغياب  احتسابه، 
اصالح  اىل  حاجة  يف  مسائل  كلها  النسائية(، 
كاطار قانوين لالنتخابات. اما يف الشق االجرايئ، 
فال بد من اعتامد "امليغاسنرت" لتسهيل عملية 
اقرتاع الناخبني. لذلك، ال بد من تعديل قانون 
من  ممكنة  رشيحة  اكرب  الرشاك  االنتخاب 

الناخبني يف االنتخابات.

النتخابات  مراقبتها  الجمعية خالل  □  الحظت 
كثيفة  انتخابية  دعاية  وجود  والداخل  الخارج 
للصمت  فاضح  خرق  يف  واملرشحني  لالحزاب 
الوسائل  عىل  انعكس  ايضا  وهذا  االنتخايب، 
االعالمية من خالل استرصاح الناخبني واملرشحني 
رصدت  كام  وبرامجهم.  السياسية  خرباتهم  عن 
املرشحني  بني  الفرص  يف  تكافؤ  عدم  الجمعية 
بيعت  بحيث  االعالمي،  الظهور  يف  واملرشحات 
اعالنية،  كمساحة  املجانية  االعالمية  املساحات 
باملرشحني  االعالمي  الظهور  مام ساهم يف حرص 
النافذين سياسيا وماليا عىل حساب بقية املرشحني.

وهيئة  الداخلية  وزارة  اداء  تقّيمون  كيف   ■
االرشاف؟

يف  والبلديات  الداخلية  وزارة  شددت   □

الملف

عدم تكافؤ للفرص 
بني املرشحني في الظهور 

االعالمي

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com
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الطريق إلى مجلس النواب: 
الدشم بعد االنتخابات
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وزير الشؤون االجتماعية: طالبنا في بروكسيل 
بالعودة الفورّية واآلمنة للنازحني السوريني

شارك لبنان الرسمي للسنة السادسة عىل التوايل يف "مؤمتر دعم سوريا واملنطقة" الذي ينعقد يف بروكسيل برعاية اوروبية، 
وتشارك فيه دول العامل اىل املنظامت الدولية املعنية بشؤون الالجئني. يف هذه الدورة قدم لبنان للمرة االوىل طلبا للمجتمع 

الدويل وللامنحني بتعويضه مبلغ 30 مليار دوالر امرييك هي كلفة استضافة النازحني السوريني منذ العام 2011 لغاية اليوم

هكتور  االجتامعية  الشؤون  وزير  ميسك 
الوطنية  االسرتاتيجيا  حول  دراسة  حجار 
اعدتها  لبنان  يف  االجتامعية  للحامية 
تريده  ما  "جل  ويقول:  دولية،  منظامت 
واالجتامعي  االقتصادي  االدماج  هو  الدول 
دون  من  ملصالحها  حامية  الجوار  بلدان  يف 
واالجتامعية  االقتصادية  الهشاشة  اىل  النظر 

لدى الدول املضيفة". 
يف  االجتامعية  الشؤون  وزارة  تسلمه  منذ 
ايلول  يف  ميقايت  نجيب  الرئيس  حكومة 
عامل  من  االيت  حجار  وهكتور   ،2021
القلق  يثري  الجامعي  االجتامعي  التنشيط 
للمنظامت  موفدين  من  زائريه  نفوس  يف 
كان  وفد  آخر  االورويب.  ولالتحاد  الدولية 
يوم  قبل  زاره  اوروبيا  برملانيا   30 من  مؤلفا 
يف  للمشاركة  بروكسيل  اىل  مغادرته  من 
املؤمتر الذي انعقد ايار الفائت وترأس الوفد 
الدكتور  واملغرتبني  الخارجية  وزير  اللبناين 
االوروبيون  النواب  خرج  بوحبيب.  عبدالله 
بعثة  رئيس  بهم  ولحق  مسورين،  غري 
يشدد  الذي  طراف  رالف  االورويب  االتحاد 
رهن  للبنان  املساعدات  ان  يف حواراته عىل 
وجود الالجئني، ففوجئ بالوزير حجار يقول 
من  التخلص  نريد  مساعدات  نريد  "ال  له: 
هذا العبء بالطرق القانونية، نحن ال نقول 
مشاكلنا،  لكل  سبب  هو  النازحني  ملف  ان 

لكنه جزء كبري من مشاكلنا". 
عىل  جال  الذي  حجار  يرويها  مهولة  اخبار 
خطوة  يف  مرارا  والشامل  البقاع  مخيامت 
بيديه  يلوح  الوزراء.  اليها كرث من  يسبقه  مل 
بأن  تعلمني  "هل  ويقول:  الدراسة  حامال 
مقابل كل ولد لبناين هنالك ولد سوري؟ اي 
ان مقابل كل لبناين يوجد مولود سوري؟". 

وكذلك  اللبناين  املدين  املجتمع  حجار  يصف 
كااليت:  بروكسيل  يف  التقاه  الذي  السوري 
وليد  هو  وسوريا  لبنان  من  املدين  "املجتمع 
للمؤسسات  البوق  انهم  الدولية،  املنظومة 
الدولية، وهم يف االصل سافروا عىل حساب 
عىل  فنادق  يف  واقاموا  املؤسسات  هذه 
وعندما  باسمها.  ونطقوا  ايضا  حسابها 
ترينهم تتفاجئني اذ يطبعون عىل "الدكتيلو" 
هم  الحال  وبطبيعة  "حبايب"،  وهم  ذاته، 
املجتمعات  يف  ودمجهم  النازحني  ابقاء  مع 

املضيفة".
الجديد الذي يكشف عنه حجار يف حوار مع 
التي  اللبنانية  الخطة  ان  هو  العام"  "االمن 
املختصة ستنتقل من  الوزارية  اللجنة  اقرتها 
لبنان هي  التطبيق ألن مصلحة  النظرية اىل 

االهم.  

عايل  بكالم  بروكسيل  اىل  توجهت  ملاذا   ■
السقف يف موضوع النازحني السوريني؟

عايل  بكالم  بروكسيل  اىل  اتوجه  مل   □
كالمي  كان  الوزارة  تسلمي  فمنذ  السقف، 
اللبنانية  الهواجس  ليست  السقف.  عايل 
الوضع منذ  نراقب  نتيجة تخيالت، بل نحن 
الذين  القلة  الوزراء  من  وانا  االول  اليوم 
ميدانيا  السوريني  النازحني  مخيامت  زاروا 
يف البقاع، حيث زرت اكرث من 10 مخيامت 
لدينا  انه  اكتشفت  الشامل.  واالمر سيان يف 
اطفال  لدينا  سوريني،  نازحني  حضور  كثافة 
منذ  مستمرة  موقتة  خيم  ولدينا  ووالدات، 
هم  االوالد  من  عالية  نسبة  وان  عاما،   11
النازحني  من  االعىل  النسبة  وبأن  اميون، 
مع  اجتامعايت  يف  اكتشفت  مسجلني.  ليسوا 
يتخوفون  انهم  واملحافظني  االمنية  االجهزة 

بشكل كبري من كرثة السقات من مجموعات 
منظمة للجرمية او للتهريب.

■ ماذا اكتشفت يف عمل املنظامت الدولية 
التي تدير هذا امللف؟

تساعد  الدولية  املنظامت  ان  يقال   □
ان  يالحظ  لكن  صحيح،  هذا  النازحني، 
فهم  مهرتئة،  لهؤالء  االنسانية  االوضاع 
يعملون  الرجال  بتعاسة.  الخيم  يف  يعيشون 
يتعلمون.  ال  واالطفال  عمل،  اذن  بال 
سكانها  ثلث  قرى  عىل  تجوايل  يف  اكتشفت 
تابعت  سوريون،  الباقيان  والثلثان  لبنانيون 
املجتمع  بني  ما  والرصاع  امليدانية  املشاكل 
اين  يعرف  من  النازح.  واملجتمع  املضيف 
اين هي  يعرف  الفاعور"؟ من  "شهابية  تقع 
شهابية  يف  ميدانيا،  زرتهم  انا  "الجرمشية"؟ 
نصفهم  سكان  لدينا  البقاع،  يف  الفاعور 
متتلك  ال  سوريون.  االخر  ونصفهم  لبنانيون 
النفايات،  الفاعور امواال لرفع  بلدية شهابية 
وسواها  الصحية  املجارير  نفايات  ترمى  لذا 
يصب  الليطاين  نهر  ان  ومبا  الليطاين  نهر  يف 
يف آخره يف االويل والجزء االخر يف مكان ثان، 

فانه يصب يف البحر االبيض املتوسط.

■ ما هي الخالصة التي استنتجتها؟
والذي  اليه  توصلت  الذي  االستنتاج   □
مليون  لدينا  انه  يظهر  دراسة  اىل  استند 
 3 يتوزعون عىل  نازح سوري  مليون  ونصف 
وتقوم  اىل سوريا  فئة تذهب وتجيء  فئات: 
بالـ"بزنس" وهي تعيش يف املخيامت وتقوم 
غري  او  الرشعية  املعابر  عرب  اما  بتنقالتها 
بلده  يزر  َمن  الدويل  القانون  ويف  الرشعية، 
وهو نازح تسقط عنه صفة النزوح، بينام ال 

ومع  عون  ميشال  العامد  الرئيس  فخامة 
ملا  مضطرب  والجميع  الوزراء  مجلس  رئيس 
يحدث. اىل حني وصلنا اىل حادثة غرق زورق 
كانت  حيث  طرابلس،  مدينة  يف  مهاجرين 
توجد عىل متنه 3 جنسيات، سورية ولبنانية 
وفلسطينية، وقد اثري هذا املوضوع يف جلسة 
مجلس الوزراء وتقرر عىل اثر ذلك ان تجتمع 
قررنا  املقررات.  وتطلعنا عىل  النازحني  لجنة 
الفورية،  العودة  موضوع  اللقاء  هذا  يف 
القانون،  وتطبيق  السورية  العاملة  وايقاف 
تحتوي  التي  للسجون  حلول  ايجاد  وقررنا 
عىل 40 يف املئة من املساجني السوريني حيث 
موضوع  لدينا  لهم.  الغذاء  توفري  ميكننا  ال 
ويف  سوريا،  واىل  من  واالياب  الذهاب  ضبط 
وزير  تعيني  تم  بعدها  التعويضات.  موضوع 
ملتابعة  الدين  رشف  عصام  املهجرين  شؤون 
وعينت  السوري،  الجانب  مع  املوضوع  هذا 
املؤسسات  مع  املواضيع  ملتابعة  شخصيا 
بروكسيل  مؤمتر  اىل  الوفد  وتعني  الدولية، 
الخارجية  وزير  ترأسه  الذي  السادس 

واملغرتبني الدكتور عبدالله بوحبيب. 

■ ماذا طلب لبنان يف بروكسيل؟
□ طلبنا التعويضات، 30 مليار دوالر يجب ان 
املساعدات  كل  اللبنانية ألن  الدولة  تقبضها 
تأيت  يقولون  ما  عكس  لبنان  اىل  تأيت  التي 
التنمية  للسوريني مبارشة، يف بعض مشاريع 
اللبنانية  العائالت  من  ضئيل  عدد  يستفيد 
وطالبنا  عائلة،  الف   30 عددها  يتعدى  ال 
ما  بدفع  وطالبنا  االمنة  املبارشة  بالعودة 
السوري،  الداخل  يف  لبنان  يف  يدفعونه 
نظام  مع  مشاكل  لديهم  الذين  ولالشخاص 
عىل  االوروبية  السلطات  فلتعمل  بلدهم 

ايجاد بلدان رديفة تستضيفهم. 

■ ماذا كانت ردود الفعل؟
هو  االورويب  الربملان  يف  العام  الجو   □

مناهض كليا لهذا التفكري. 

السوري  الجوار  دول  اىل  الرسالة  ما هي   ■
ان  السادس  بروكسيل  مؤمتر  اراد  التي 

يصدرها يف شأن النازحني السوريني؟

وزير الشؤون االجتامعية هكتور حجار.

هذه  لتواجد  االقتصادي  االثر  هو  ما   ■
يف  السوريني  النازحني  من  الثالث  الفئات 

لبنان؟
البيئية،  االقتصادية،  االثار:  تتعدد   □
يف  السياحية  الدميوغرافية،  االجتامعية، 
بها  قمنا  دراسة  عقب  اكتشفنا  الهوية... 
دوالر يف  مليارات   3 فقط  للخبز  دفعنا  باننا 
الرقم  حرص  ميكننا  ال  امنيا،  عاما،   11 خالل 
تحريك  اىل  يوميا  مضطرون  نحن  االمني، 
اجهزتنا االمنية يف املناطق ليك تتابع الحضور 
وهذا  مبشاكل  التسبب  من  ومتنعه  السوري 
الكهرباء  دعم  اثر  لدينا  املليارات.  يكلفنا 
ان  سنويا.  دوالر  مليار  والفيول،  واملياه 
التقارير  بحسب  اللبنانيني  الفقراء  نسبة 
اللبناين،  الشعب  من  املئة  يف   80 اقله  تبلغ 
صندوق  مع  مهم  بتفاوض  نقوم  ونحن 
بينام  دوالر،  مليارات   3 لجلب  الدويل  النقد 
من  عاما  الـ11  يف  نتوقعها  التي  الخسارة 
املنخفضة  نسبتها  يف  تبلغ  السورية  الحرب 
املجتمع  طالبنا  لذا  امرييك،  دوالر  مليار   30
الدويل يف بروكسيل التعويض عىل لبنان بهذا 
االوىل  املرة  سنة، وهي   11 املبلغ عىل مدى 
كل  بعد  االمر.  بهذا  لبنان  فيها  يطالب  التي 
مع  الحال  بطبيعة  تواصلنا  الدراسات،  هذه 

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

كان لالمن العام الدور 
االساس في انجاز مرحلة 

ناجحة ومهمة في اعادة 
النازحني السوريني

لالجئني  السامية  املفوضية  تريد  ملاذا  افهم 
نازح؟  انه  عىل  لبنان  يف  سوري  كل  تسجيل 
ال افهم لَِم هذه املحبة الفائضة. نحن كدولة 
طلبنا ايقاف التسجيل ملن لديهم رغبة. لدينا 
ونساءها  عائالتها  وجمعت  تعمل  ثانية  فئة 
يف لبنان وصارت فئة مستثمرة. انا زرت بعض 
كانت  وهي  اسامءها  اذكر  لن  التي  القرى 
فيها  وتكاثرت  ايجابية،  حاضنة  مجتمعات 
حركة النزوح، اليوم ينادي سكانها اللبنانيون 
دكان  او  لحام  قريتهم  يوجد يف  يعد  مل  بأنه 
والحرف  االعامل  جميع  لبناين،  صاحبه 
ليس  ينافسون  بالتايل، هم  يديرها سوريون. 
يف االعامل فحسب بل يف االستثامر. اما الفئة 

الثالثة، فلديها مشاكل مع النظام. 
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عليها  ركزوا  التي  الرئيسية  الفكرة  ان   □
منذ اليوم االول ان الوضع االنساين للنازحني 
يوفر  ان  متنيات  مع  يرتاجع،  السوريني 
مشكلة  من  الرغم  وعىل  الدويل  املجتمع 
من  االدىن  الحد  الستمرار  الدفع  اوكرانيا 
كل  يف  السوريني  للنازحني  الالئقة  الحياة 
يف  مقاربتنا  اما  املضيفة.  الدول  من  دولة 
ال  انه  املسؤولني  مع  لقاءاتنا  يف  او  كلمتنا 
عن  للسوريني  االنساين  الوضع  فصل  ميكن 
وقدراتها،  املضيفة  للدول  االنساين  الوضع 

وهذا امر ال يأخذونه يف الحسبان. 

■ ماذا كان رد الفعل عىل خطابكم؟
الكالم  من  بذلك  شعرنا  الكيل،  الرفض   □
والتعابري،  املريحة  غري  النظرات  وتبادل 
اذا مل تؤخذ وجهة نظرنا يف  انه  لكن رشحنا 

االعتبار فسنصل اىل كوارث.

■ لكن هذا الكالم يردده لبنان منذ 11 عاما 
بال اي نتيجة؟

واضحة،  بطريقة  االن  نردده  لكننا  نعم،   □
كنتم خائفني  اذا  الدويل  املجتمع  لهذا  وقلنا 
يرحلون  سوري  مليون  ونصف  مليون  من 

عن لبنان فسيذهب معهم 6 ماليني لبناين.

دوالر  مليارات  بـ6,6  تعهدات  اقرار  تم   ■
امرييك لبلدان النزوح، ما هي حصة لبنان؟

التزامات لجميع  □ هذه االرقام تتغري. هي 
ستخضع  وهي  كلها،  املنطقة  يف  النازحني 
لبنان  وحصة  وجذر،  مد  اىل  الحال  بطبيعة 
سرنى عمليا كم ستكون وسيتم اطالق اعالن 

لكل املؤسسات الدولية يف هذا الخصوص. 

■ كم دفعوا يف االعوام املاضية؟
□ يف العام املايض تم دفع 1,56 مليار دوالر 
للمفوضية  املانحة  الدول  تدفعها  كانت 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لالمم  السامية 
مل  اللبنانية  الدولة  اللبنانية،  للدولة  وليس 
تحول  كانت  املفوضية  واحدة.  لرية  تقبض 
الغذاء  ولدعم  السوريني،  صحة  لدعم 
وقدمت  وسواها  االنسانية  واملساعدات 
دعام بنسبة صغرية جدا للتنمية يف لبنان يف 

ان  واعتقد  جدا،  كبريا  عجزا  تكبدت  ألنها 
الخارجية  وزارة  عرب  حاليا  سيبدأ  الحوار 
مع  االجتامعية  الشؤون  ووزارة  واملغرتبني 
وقد  والسفراء  الدولية  واملؤسسات  الوفود، 
تكثفت االتصاالت ليك يلمسوا مدى جديتنا، 
ونحن ذاهبون اىل خطة تنفيذ. اي اننا طالبنا 
يف  قررناه  ما  سنطبق  املقبلة  املرحلة  يف  انه 

اللجنة الوزارية بحسب القانون اللبناين. 

الشؤون  وزارة  بني  التعاون  يتم  كيف   ■
االجتامعية من جهة واملديرية العامة لالمن 

العام اللبناين من جهة ثانية؟
لالمن  العام  املدير  مع  مرارا  اجتمعت   □
ومتحور  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
وقد  بالذات.  امللف  هذا  عن  الحديث 
طلبت من مجلس الوزراء اكامل كل التدابري 
العام  لالمن  العام  للمدير  مبارشة  مبشاركة 
وقد  امللف،  هذا  وتابع  سبق  الذي  اللبناين 
االسايس  الدور  اللبناين  العام  لالمن  كان 
يف  جدا  ومهمة  ناجحة  مرحلة  انجاز  يف 
املخول  وهو  السوريني  النازحني  اعادة 
بهذا  القيام  عىل  القادرة  والجهة  الوحيد 
مع  بالتعاون  ومنظمة  آمنة  بطريقة  العمل 

اللبنانية. الحكومة 

االمن العام هو املخول 
الوحيد والجهة القادرة 

على اعادة النازحني بطريقة 
آمنة ومنظمة بالتعاون 

مع الحكومة اللبنانية

صغرية...(  قناة  او  )رصيف،  القرى...  بعض 
بتأمني  قاموا  كذلك  كربى.  مشاريع  وليست 
يدفعونه  كانوا  شهري  بدعم  لبنانية  عائالت 
الدوالر  اىل  بتحويله  فطالبنا  اللبنانية  باللرية 

بعد ان تسلمنا هذه الوزارة. 

■ اذن املفوضية هي التي تستلم املال؟
التي  وهي  املال  تستلم  التي  هي  نعم،   □

توزعه.

دعم  بآلية  بروكسيل  يف  طالبتم  هل   ■
اللبنانية؟ الدولة  مختلفة تستفيد منها 

□ طالبنا بأن يحصل تعويض للدولة اللبنانية 
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الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليامن.

مع بدء والية املجلس النيايب الجديد يف الثاين والعرشين من ايار الفائت، دخلت حكومة الرئيس نجيب ميقايت دستوريا مرحلة 
السياسية، وتبقي عىل  الدستور صالحياتها  املادة 69 من  الفقرة "هـ" من  للكلمة، وتنزع  الضيق  باملعنى  االعامل  ترصيف 

موجباتها املرتبطة بتأمني سري املرافق العمومية اىل حني تتشكل حكومة جديدة تتسلم مهامتها

عصام سليمان: انتخاب رئيس الجمهورية
ضمن املهلة واجب دستوري على النواب

تنطلق  اليات دستورية  املرحلة  تتضمن هذه   
من دعوة الرئيس ميشال عون النواب اىل اجراء 
الرئيس  لتسمية  امللزمة  النيابية  االستشارات 
العتيدة، واخرى غري  الحكومة  املكلف تشكيل 
حيث  التأليف،  مهمة  يكلف  من  عىل  ملزمة 
املهلة املفتوحة تشكل ثغرة دستورية تساهم يف 
تأخري تشكيل الحكومة، وتخطي املهلة بالنسبة 
الجمهورية يؤدي اىل شغور  انتخاب رئيس  اىل 
عىل  سلبية  انعكاسات  اىل  ويفيض  املوقع  هذا 
مؤسسات الدولة كافة، االمر الذي يطرح اسئلة 
عن هذه االستحقاقات واشكالياتها حملناها اىل 
الدكتور  الدستوري  للمجلس  السابق  الرئيس 

عصام سليامن الذي كان معه الحوار االيت:

■ ما هو دور حكومة ترصيف االعامل وحجم 
بها  تقوم  ان  التي ميكن  والخطوات  صالحياتها 

يف ضوء افتقارها اىل ثقة مجلس نيايب جديد؟
□ نص الدستور عىل ان تقوم الحكومة املستقيلة 
يتم  ريثام  الضيق  باملعنى  االعامل  بترصيف 
اتخاذ  مبعنى  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
العامة  املرافق  تسيري  يتطلبها  التي  االجراءات 
عنرصا  يشكل  استمراريتها  ان  باعتبار  للدولة 
اساسيا لتحقيق االنتظام العام الذي يعترب مبدأ 
العام  االنتظام  اختالل  ألن  دستورية،  قيمة  له 
بحيث  العام  الوضع  عىل  ينسحب  الدولة  يف 
مبا  مبهامها  القيام  عىل  قادرة  الدولة  تعود  ال 
يؤدي اىل تحقيق االستقرار وتوفري االمن وتأمني 
ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  للمواطنني.  الخدمات 
يخطر  مل  الدستور  وضع  عندما  اللبناين  املرشع 
وقتا  يستغرق  قد  الحكومة  تشكيل  ان  باله  يف 
اكرث  عادة  يتطلب  ال  تأليفها  ان  باعتبار  طويال 
من 3 او 4 اسابيع، لذلك وردت عبارة ترصيف 
املرشع  يأخذ  مل  اذ  الضيق،  باملفهوم  االعامل 

الدستوري يف الحسبان مسألة هذا التأخري الذي 
السياسيني  بني  املناكفات  بسبب  اشهرا  ميتد 
التي  الحكومة  بتشكيل  املتعلقة  والخالفات 
عليها  التوافق  يتم  ان  الدستور  وفق  ينبغي 
الجمهورية، مبعنى  املكلف ورئيس  الرئيس  بني 
والكتل  الجمهورية  ورئيس  املكلف  الرئيس  ان 
النيابية ينبغي عليهم ان يسهلوا عملية التأليف 
عرقلة  ان هناك  تبني  اذا  لكن  يعرقلوها.  ان  ال 
لتشكيل الحكومة، وان والدتها ستستغرق اشهرا 
يصبح  مقبولة،  زمنية  فرتة  يف  النور  تبرص  ولن 
الضيق خاضعا  باملعنى  االعامل  معنى ترصيف 
البالد  ان  مبعنى  البالد،  فيها  متر  التي  للظروف 
اذا كانت متر يف ظروف عادية فان تفسري هذا 
اتخاذ االجراءات  الدستوري يقتيض حتام  النص 
الرضورية فقط لتسيري املرافق العامة وهو امر 
ليس بالصعب. اما اذا كان هناك ظروف صعبة 
يف  لبنان  فيها  مير  التي  كالظروف  واستثنائية 
ظل انهيار الدولة يجب تفسري ترصيف االعامل 
لالعامل  ترصيف  انه  عىل  الضيق"  بـ"املعنى 
القرارات مهام كانت  باتخاذ  الواسع"  بـ"املعنى 

بهدف استمرارية املرافق العامة.

مستقيلة  حكومات  عن  امثلة  هناك  هل   ■
الواسع  مبعناها  االعامل  ترصيف  مارست 

والضيق؟
□ حكومة الرئيس ميقايت يف اثناء الفرتة املحددة 
الجراء االنتخابات يف 16 حزيران من العام 2013 
مستقيلة  كانت  انها  من  الرغم  عىل  اجتمعت 
التي  القرارات  واتخذت  االعامل  وترصف 
تشكيل  من  االنتخابية  العملية  اجراء  يتطلبها 
وفتح  االنتخابات  عىل  لالرشاف  الوطنية  الهيئة 
االعتامدات الالزمة وغريها من القرارات املتعلقة 
الرئيس  حكومة  اما  النيايب.  االستحقاق  بانجاز 

بترصيف  تقم  فلم  املستقيلة،  دياب  حسان 
االعامل كام يجب النها متسكت باملفهوم الضيق 
لترصيف االعامل، واعتربها تقاعست عن القيام 
اجراءات يف شأن  اتخاذ  تقدم عىل  بواجبها ومل 
مسائل كثرية كان من واجبها ان تجتمع وتأخذ 
القرارات ملعالجتها، خصوصا وان البلد كان مير 

يف ظروف صعبة وال يزال.

اىل  النواب  الجمهورية  رئيس  يدع  مل  اذا   ■
املكلف  الرئيس  لتسمية  نيابية  استشارات 
محدد.  اسم  عىل  التوافق  بعد  اال  للحكومة 
هذا  وان  خصوصا  الوضع  مسار  ترى  فكيف 

التوافق قد يستغرق وقتا؟  
لرئيس  معينة  مهلة  الدستور  يحدد  مل   □
لتكليف  نيابية  استشارات  الجراء  الجمهورية 
رئيس حكومة، لكن الواجب الدستوري يقيض 
استشارات  اىل  الجمهورية  رئيس  يدعو  بأن 
اسم،  عىل  التوافق  عملية  ينتظر  وال  نيابية 
بالتوافق  الحكومة  تشكيل  ربط  يجوز  ال  النه 
الجمهورية  رئيس  فعىل  عىل حكومة جديدة، 
استشارات  اىل  ويدعو  بواجبه  يقوم  ان 
تحمل  والنواب  النيابية  الكتل  وعىل  نيابية، 
الذي يراه  مسؤولياتهم لجهة تسمية الشخص 
مناسبا لتشكيل الحكومة يف الظروف التي متر 
الدستور،  الواقع هناك ثغرة يف  البالد. يف  فيها 
لرئيس  معينة  مهلة  تحديد  املفروض  من  لذا 
الجمهورية الجراء االستشارات النيابية، وكذلك 
عىل  الحكومة  لتشكيل  املكلف  للرئيس  مهلة 
من  يتمكن  مل  اذا  التكليف  هذا  يسقط  ان 
تشكيلها ضمن املهلة املحددة، ويصار اىل اجراء 

استشارات نيابية جديدة.

■ كيف ترى الحل لهذه االشكالية التي تنعكس 

عىل  وبخاصة  العامة  االوضاع  عىل  سلبيا 
مؤسسات الدولة؟  

□ لقد اعددت مرشوعا تحت عنوان "عقلنة 
الثغرة  هذه  لسد  اللبناين"  الدستوري  النظام 
منذ  لبنان  فيها  مر  التي  التجربة  ضوء  يف 
هذا  يف  واقرتح  اليوم،  لغاية  الطائف  اتفاق 
املرشوع اعطاء رئيس الجمهورية مهلة اسبوع 
واعطاء  النيابية،  االستشارات  الجراء  فقط 
لتشكيل  شهر  مهلة  املكلف  الحكومة  رئيس 
الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية، واذا 
ثم  التكليف،  يسقط  التأليف  من  يتمكن  مل 
استشارات  ويجري  الجمهورية  رئيس  يعود 
نيابية من جديد ضمن مهلة اسبوع، ويعطى 
لتشكيل  ايضا  شهر  مهلة  املكلف  الرئيس 
مع  يتوافق  ان  دون  من  يشاء  كام  الحكومة 
توقيع  ملزما  يصبح  الذي  الجمهورية  رئيس 
الرئيس  مرسوم تشكيل الحكومة كام اقرتحها 
الثانية رشط ان تنال الحكومة  املكلف للمرة 
اي  النيايب  املجلس  اعضاء  ثلثي  باكرثية  الثقة 
تحصل عىل  مل  واذا  نائبا.   86 ثقة  تحوز عىل 
الجمهورية خالل  الثقة يعود اىل رئيس  هذه 
النواب  مجلس  بحل  مرسوم  اصدار  شهر 
االلية  هذه  مبكرة.  نيابية  انتخابات  واجراء 
من شأنها ان تؤدي اىل الزام رئيس الجمهورية 

ورئيس الحكومة املكلف االتفاق عىل تشكيل 
يتفقا  مل  اذا  النه  االوىل،  املرة  منذ  الحكومة 
فان تكليف الرئيس املكلف يسقط وال يعود 
رئيس الجمهورية مشاركا يف تشكيل الحكومة، 
لذلك يصبح االثنان ملزمني عىل التفاهم. هذه 
العملية اساسية باعتبار ان تشكيل كل حكومة 
ميشال  الرئيسني  عهد  يف  املثال  سبيل  عىل 
سليامن وميشال عون تراوح بني 7 و10 اشهر، 
الرئيس سليامن تقريبا  مبعنى ان نصف عهد 
كانت  وقت  يف  الحكومات  تأليف  يف  انقىض 
حكومات ترصيف اعامل تدير البلد. يف عهد 
الرئيس عون حصل اليشء نفسه، وهذا ما ادى 
مرافقها  وشلل  الدولة  مؤسسات  تعطيل  اىل 
العامة، وهذا الوضع اىل جانب اسباب اخرى 

اوصلنا اىل الحالة التي بلغناها.

■ هل ميكن الدعوة اىل االستشارات النيابية يف 
غياب رئيس مجلس نواب منتخب؟

اىل  الدعوة  الجمهورية  رئيس  يستطيع  ال   □
الحكومة  رئيس  لتسمية  نيابية  استشارات 
النواب  مجلس  يجتمع  ان  بعد  اال  املكلف 
وينتخب رئيسا له. يجب انتخاب رئيس مجلس 
مكتب  اعضاء  وسائر  للرئيس  ونائب  نواب 
املجلس، وهذا االنتخاب يجب ان يتم يف وقت 
ان  الداخيل  النظام  وفق  املفرتض  من  قريب. 
السن يف  رئيس  برئاسة  النواب  يجتمع مجلس 
مهلة اقصاها 15 يوما من بدء واليته الجديدة، 
تأخري  اىل  سيؤدي  فهذا  عرقلة  حصلت  واذا 

استشارات التكليف. 

■ هل هناك نص دستوري حيال هذه املسألة؟
عىل  تنص  الدستور  يف  فقرة  هناك  ليس   □
الربملاين  النظام  عمل  من  يستنتج  لكن  ذلك، 
اىل  يدعو  ان  لجمهورية  لرئيس  يجوز  ال  بانه 

االستشارات النيابية ملجلس ال  رئيس له.

■ يف حال تم تكليف رئيس حكومة ومل يتمكن 
الواقع  عىل  االنعكاسات  هي  ما  تشكيلها،  من 
رئيس  ضوء  يف  والدستوري  والقانوين  السيايس 

مكلف وحكومة ترصيف اعامل؟ 
تقتيض  يحصل.  ان  ميكن  ما  اسوأ  هذا   □
من  يتمكن  مل  اذا  املكلف  الرئيس  مسؤولية 
اىل  مهلة معقولة متتد  الحكومة ضمن  تأليف 
شهر او شهرين عىل االكرث ان يبادر اىل االعتذار، 
متاما كام فعل السفري مصطفى اديب الذي مل 
وعاد  فاعتذر  الحكومة  تشكيل  من  يتمكن 
لكن  املانيا.  يف  اللبنانية  السفارة  يف  عمله  اىل 
ال يجوز كام حصل مع الرئيس سعد الحريري 
اشهرا  اديب واستمر  السفري  بعد  عندما كلف 
املؤرشات  ان  رغم  يعتذر  ان  دون  من  عدة 
كانت معروفة بأن ليس لديه امكانات لتشكيل 
عىل  يسء  مردود  الوضع  لهذا  كان  حكومة. 
االوضاع السياسية وبخاصة االقتصادية واملالية 
املسؤول  يتحمل  ان  يجب  لذلك  والنقدية، 
ان  بحيث  والشعب  الوطن  تجاه  املسؤولية 
من ال يستطيع القيام مبهامه يجب ان يستقيل 
الوطنية  املسؤولية  ألن  لغريه،  املجال  ويفسح 

تتقدم عىل اي يشء آخر.

يجب تفسير تصريف 
االعمال باملعنى الواسع 

في هذه الظروف

مقابلة
ميشال كرم

Michelkaram2@hotmail.com
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■ كيف تتم مواكبة االستحقاق الرئايس 
اذا مل تتألف حكومة جديدة؟ 

اذا مل يجر تشكيل  □ هذه مشكلة كبرية. 
الدستورية،  االصول  وفق  جديدة  حكومة 
ستستمر  الحالية  الحكومة  ان  يعني  فهذا 
والية  انتهاء  حني  اىل  االعامل  ترصيف  يف 
رئيس جمهورية يف 31 ترشين االول 2022. 
اذا مل يتم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن 
بأن  الدستور  نص  الدستورية حيث  املهلة 
انتهاء  قبل  للجمهورية  رئيس  انتخاب  يتم 
واقلها  شهرين  اقصاها  مهلة  يف  واليته 
االنتخاب  يتم  ان  املفرتض  من  اذ  شهر، 
ان  ذلك   ،2022 ايلول  و30  اب   31 بني 
الدستور اوىل اهمية كربى النتخاب رئيس 
جمهورية، بحيث اذا مل يتم انتخابه ضمن 
النيايب حكام  املجلس  يجتمع  املهلة،  هذه 
قبل 10 ايام من انتهاء واليته حتى ولو مل 
وينتخب  االجتامع  اىل  املجلس  رئيس  يدع 
النص  رئيسا للجمهورية. يستنتج من هذا 
عىل  واجب  الجمهورية  رئيس  انتخاب  ان 
وليس  انه واجب دستوري  النواب، مبعنى 
الشديد،  لالسف  ويا  لكن  دستوريا.  حقا 
سليامن  ميشال  الرئيس  والية  انتهاء  عند 
رئيس  انتخاب  ان  النواب  فس  فقد 

ان  اي  واجبا،  وليس  حق  هو  للجمهورية 
مجلس  جلسة  يف  املشاركة  ميكنه  النائب 
النواب وميكنه االمتناع، وهذا التفسري كان 
رئاسة  فراغ يف سدة  اىل  وادى  خطريا جدا 
الرئيس  عهد  انتهاء  بعد  سواء  الجمهورية 
اميل لحود واستمر اشهرا عدة، وكذلك بعد 
انتهاء والية الرئيس ميشال سليامن واستمر 
حال شغور  سنة. يف  ونصف  سنتني  حواىل 
بالحكومة  يناط  الجمهورية  رئاسة  سدة 

وكالة مهام رئيس الجمهورية.

االعامل  تستطيع حكومة ترصيف  ■ هل 
القيام مبهام رئيس الجمهورية وكالة؟

□ املشكلة كبرية جدا، اذا كانت الحكومة 

حكومة ترصيف االعامل ال تستطيع القيام 
الدستور  عليها  نص  التي  الحكومة  مبهام 
وليست  اعامل  ترصيف  حكومة  النها 
مل  اذا  النيايب.  املجلس  ثقة  حائزة  حكومة 
انتهاء  قبل  الجمهورية  رئيس  انتخاب  يتم 
هناك  يكن  مل  اذا  املشكلة  ستقع  واليته، 
وحائزة  الدستور  وفق  مشكلة  حكومة 
السياسية  القوى  ألن  النواب،  مجلس  ثقة 
تويل  المكان  مؤيد  فريق  بني  ستنقسم 
رئيس  مهام  االعامل  ترصيف  حكومة 
الجمهورية وكالة، وآخر يعرتض ويرفض ان 

يكون لها الحق يف ذلك.

■ ما العمل يف هذه الحالة؟
□ ستكون هناك مشكلة تضاف اىل املشاكل 
ان  النواب  عىل  لذلك  منها،  نعاين  التي 
رجال  ويكونوا  الوطني  ضمريهم  يحّكموا 
االستثنائية  الظروف  مستوى  عىل  دولة 
تشكيل  تسهيل  اىل  ويعمدوا  الراهنة، 
الذي  جمهورية  رئيس  وانتخاب  الحكومة 
املهلة  هو واجب وليس حقا وذلك ضمن 

الدستورية.

مجلسا  النيابية  االنتخابات  افرزت  لقد   ■
الظروف  منه يف هذه  تتوقع  ماذا  جديدا، 

الصعبة؟
مع  النواب  مجلس  تركيبة  تغريت  لقد   □
دخول قوى جديدة وازنة اليه متثل الثورة، 
اضافة اىل نواب مستقلني خارج االصطفافات 
السياسية داخل املجلس، وهناك قوى داخل 
هذه االصطفافات زاد حجمها مام ادى اىل 
تغيري التوازنات. لكن الظروف التي متر فيها 
املايل  االنهيار  لجهة  اكرث  تسوء  قد  البالد 
واالقتصادي، لذلك يقتيض عىل جميع القوى 
الدولة  نهضة  اتجاه  يف  الذهاب  السياسية 
ووضع االزمة عىل طريق الحل، واال يصبح 
الحل الوحيد رهن التسويات التي ستتم يف 
املنطقة  ملشاكل  واقليمي  دويل  حل  اطار 
قد  االمر  هذا  اللبنانية.  لالزمة  حل  ومنها 
لبنان  يتحمل  وال  طويال،  وقتا  يستغرق 
هذا االنتظار ألن قواه تستنزف عىل جميع 

الصعد، السيام عىل الصعيد البرشي.

اعددت مشروعا لعقلنة 
النظام الدستوري وآلية 

تلزم الرئيسني االتفاق على 
تشكيل الحكومة
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سفير روسيا: إنتظرنا من لبنان تقييمًا 
أكثر توازنًا ملسار الحوادث مع أوكرانيا 

نظرت روسيا بشكل ايجايب جدا اىل االنتخابات الربملانية، وقد تم جزء منها يف موسكو للمغرتبني اللبنانيني، كذلك كان مثة 
مراقبون روس ميثلون الغرفة االجتامعية لروسيا يف انتخابات لبنان، لكن هذه االنتخابات ليست سوى باب للحلول اما 

يفتحه اللبنانيون عىل مرصاعيه او يقفلونه

لبنان  يف  سفريهم  بشخص  الروس  يرى  ال 
تعني  االنتخابات  بأن  روداكوف  الكسندر 
رأيهم  ويف  االقتصادية.  لالزمة  تلقائيا  حال 
مصالح  بني  التوازن  الحفاظ عىل  عملية  ان 
الدولية  الهيئات  ومطالب  اللبناين  املجتمع 
له اهمية قصوى. يقول السفري روداكوف يف 
حوار مع "االمن العام" تطرق فيه اىل موقف 
لبنان من ازمة اوكرانيا وتداعيات هذه االزمة 
عامليا، ان برنامج  التعاون مع صندوق النقد 
عىل  املستدامة  التنمية  يضمن  "ال  الدويل 
تطوير  ايضا  الرضوري  فمن  الطويل.  املدى 
وزيادة  املحيل  االقتصادي  النمو  امكانات 
مبا يف  االخرى،  البلدان  مع  الشامل  التعاون 

ذلك روسيا ونحن عىل اتم استعداد".
يقول السفري روداكوف ان روسيا ال تتدخل 
يف شكل الحكومة املقبلة، ومهام كان شكلها 
وتشكيلتها ورئيسها فهي مقبولة روسيا. وقد 
لبنان،  مع  لتعاونها  عناوين  روسيا  حددت 
املجاالت  يف  الثنائية  العالقات  تشجيع  هي 
االتفاقيات املشرتكة وهي  كلها ومنها بعض 

قرابة العرش التي تحتاج اىل ابرام نهايئ. 

يف  الروسية  العسكرية  العملية  تستمر   ■
تزال  وال  الفائت  شباط   24 منذ  اوكرانيا 
الذي  ما  بالحرب،  تسميتها  ترفض  روسيا 
تدفق  وسط  طويال  ستستمر  وهل  حققته 

االسلحة عىل اوكرانيا؟
الخاصة  العسكرية  العملية  تتطور   □
الرويس  الرئيس  اعلن  كام  اوكرانيا  يف 
الزمني  الجدول  وفق  مرارا  بوتني  فالدميري 
يتم  حني  اهدافها  وستتحقق  له،  املخطط 
النازية  واجتثاث  اوكرانيا  من  السالح  نزع 
واالعرتاف  محايدة،  دولة  اىل  وتحولها 

باستقالل جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
جزيرة  شبه  تكريس  عن  فضال  الشعبيتني، 
القرم كجزء ال يتجزأ من االتحاد الرويس. ما 
انواع  القلق هو حقيقة تطوير وانتاج  يثري 
عىل  البكرتيولوجية  االسلحة  من  محظورة 
ارايض اوكرانيا من قبل وبالتعاون مع عدد 
من الدول الغربية. وهذا ما تؤكده الوثائق 
وترصف  حوزة  يف  صارت  التي  الرسمية 
سنوات  ومنذ  كذلك،  يتم  الرويس.  الجيش 
عدة تزويد اوكرانيا مختلف انواع االسلحة 
والذخرية واملعدات العسكرية. ميكننا اليوم 
قامت  التي  الخاصة  العملية  ان  نؤكد  ان 
املخطط  احباط  عىل  عملت  روسيا  بها 
النطاق  واسعة  عدوانية  اعامل  من  له 
ولوغانسك  دونيتسك  جمهوريتي  ضد 
الدعم  ذلك،  مع  يستمر  الشعبيتني. 
الدمية  للنظام  والسيايس  واملايل  العسكري 
الغرب  ان  الواضح  من  واصبح  كييف،  يف 
الزيت  صب  يف  االستمرار  يعتزم  الجامعي 
العمليات  ودعم  املسلح  النزاع  نار  عىل 

العسكرية ضد روسيا حتى اخر اوكراين.

■ تطاول هذه االزمة العامل بأرسه وخصوصا 
اولية،  غذائية  وموادا  والغاز  النفط  اسعار 
ما هي ابرز املواد التي تنتجها روسيا والتي 

بات العامل يعاين من نقص منها؟
ضد  الغربية  للعقوبات  ان  يف  شك  ال   □
روسيا تأثريا سلبيا مبا يف ذلك عىل اقتصاديات 
القيود  تطبيق  تحاول  التي  البلدان  تلك 
بشكل  تؤدي  انها  اىل  باالضافة  االقتصادية، 
هناك  كان  عاملية.  ازمة  نشوء  اىل  بآخر  او 
عدة  اوروبية  عواصم  يف  االخرية،  االونة  يف 
دعوات موتورة وحازمة لوقف فوري وكامل 

المدادات الطاقة من روسيا. لكن الكثري من 
الكبرية  االوروبية  الرشكات  وقياديي  ممثيل 
مقتنعون بالعكس، ان قرارا مامثال ميكن ان 
يؤدي اىل عواقب وخيمة للغاية عىل اقتصاد 
وعىل  االورويب  االتحاد  دول  من  العديد 
وضع مواطنيها ومصريهم. مل يبخل املوردون 
الزراعية  واملحاصيل  الطاقة  ملوارد  الروس 
وهم  التعاقدية،  بالتزاماتهم  يوما  والحبوب 
اليشء  مبوجباتهم.  بااليفاء  اليوم  يواصلون 
هو  به  القيام  اىل  اضطررنا  الذي  الوحيد 
بالدفع  االوروبيني  رشكائنا  بعض  مطالبة 
بالتايل،  الغاز.  امدادات  مقابل  يف  بالروبل 
العامل  عىل  روسيا  ضد  العقوبات  رضر  يقع 
لالمن  املحتمل  التهديد  ونذكر  اجمع، 
الكوكب،  من  مختلفة  مناطق  يف  الغذايئ 
تقع مسؤولية ذلك عىل عاتق الدول الغربية 
اجل  من  العامل  ببقية  للتضحية  املستعدة 

الحفاظ عىل هيمنتها العاملية.

■ بالنسبة اىل لبنان، كان هناك عتب رويس 
واضح عىل موقف لبنان االويل يف الجمعية 
العامة لالمم املتحدة، هل متت معالجة هذا 
املوضوع وكيف؟ وهل عدل موقف لبنان يف 
مجلس حقوق االنسان من املوقف الرويس 

تجاه لبنان؟
بها  ادىل  التي  الترصيحات  ان  بالفعل،   □
شأن  يف  املايض  شباط  يف  اللبناين  الجانب 
التي  الخاصة يف اوكرانيا  العسكرية  العملية 
جاءت  بها،  للقيام  مكرهة  روسيا  اضطرت 
من  ننتظر  كنا  لنا.  سارة  غري  مفاجأة  مثابة 
وتحليال  توازنا  اكرث  تقييام  اللبنانية  القيادة 
الجارية  الحوادث  مسار  لتطور  تعمقا  اكرث 
عىل الساحة االوكرانية. اود يف الوقت ذاته 

يف  العسكرية  العملية  يف  تساندها  مل  التي 
اوكرانيا ومنها لبنان؟

بادرت  واحد  مثال  تذكر  ميكنكم  بالكاد   □
او  عقابية،  تدابري  اتخاذ  اىل  روسيا  فيه 
وعىل  اجنبية  دولة  اية  عىل  قيودا  وضعت 
طريقتنا.  العقوبات  لغة  ليست  مواطنيها. 
واملفيد  املتكافئ  التعاون  دوما  نؤيد  نحن 
املجتمع  اعضاء  جميع  جانب  من  للطرفني 
هي  الجامعية  او  االحادية  القيود  الدويل. 
وخصوصا  للغاية  عكسية  بنتائج  يأيت  اجراء 
البلدان  بدأت  لقد  روسيا.  يستهدف  عندما 
الذي  الخطأ  بادراك  بالفعل  طبقتها  التي 
ارتكبته، وال ميكننا يف مطلق االحوال تجاهل 
وعدم الرد عىل القيود والعقوبات املفروضة 
منها  واحد  كل  الرد عىل  سيتم  روسيا.  عىل 
الجمهورية  اىل  بالنسبة  اما  مناسب.  بشكل 
ميكن  وضعا  نتخيل  ان  ميكننا  فال  اللبنانية، 

يترصفوا  ان  اللبنانيني  الصدقائنا  فيه 

السفري الرويس 
الكسندر 

روداكوف.

العالقات  من  الطويل  التاريخ  عىل  التأكيد 
التي طاملا طبعت العالقة  الودية والصداقة 
واالهمية  واللبناين،  الرويس  الشعبني  بني 
عملية  عىل  موسكو  تعلقها  التي  الكبرية 
عام،  بشكل  نشعر  وتعزيزها.  تطويرها 
باالرتياح ملستوى تطور الحوار السيايس بني 
يف  لبنان  اتخذه  الذي  القرار  ونقدر  بلدينا. 
نهاية العام املايض بأن يصبح احد املشاركني 
يف صياغة مرشوع القرار الرويس الصادر عن 
الدورة 76 للجمعية العامة لالمم املتحدة يف 
شأن مكافحة متجيد النازية. الجدير بالذكر، 
ان الواليات املتحدة واوكرانيا هام الدولتان 
الوحيدتان اللتان تصوتان بانتظام ضد هذه 
الوثيقة التي تدين، من بني امور اخرى جميع 
االشكال  تصعيد  يف  تسهم  التي  املامرسات 
وكره  العنرصي  والتمييز  للعنرصية  الحديثة 
االجانب وما يتصل بذلك من تعصب. يعرب 
لنا ممثلو القوى السياسية اللبنانية الرئيسية 

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

والجمعيات االهلية عن التضامن والدعم يف 
روسيا  اتخذتها  التي  بالخطوات  يتعلق  ما 
عىل املسار االوكراين. لذلك، ال اعتقد ان ما 
ميكن  اعاله،  املذكورة  والترصيحات  جرى 
التطور  اسقاط سلبي عىل  اي  لها  ان يكون 

املتدرج للعالقات الروسية اللبنانية ككل.

الدول  عىل  عقوبات  روسيا  ستضع  هل   ■

العقوبات الغربية ضد
روسيا تؤدي الى نشوء 

ازمة غذائية عاملية 
على الكوكب!
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وجدت  ولو  حتى  االتحادية،  روسيا  ضد 
بعض القراءات والرؤى املختلفة، فاننا نقوم 
اي  عائلية من دون نرش  بطريقة  بتسويتها 
بالدعم  هنا  نشعر  ولطاملا  وسخ،  غسيل 

والتفهم.

النفوذ  االزمة عىل  تأثريات هذه  ما هي   ■
يف  وخصوصا  االوسط  الرشق  يف  الرويس 
سحبت  موسكو  ان  صحيح  وهل  سوريا؟ 

جزءا من قواتها من سوريا اىل اوكرانيا؟
اية  اعطاء  الوانه  السابق  من  انه  اعتقد   □
يف  الرويس  السفري  ان  اعتقد  وال  تقديرات، 
امور  يف  للبحث  الصالحة  الجهة  هو  لبنان 
منطقة  ان  لنا  الواضح  من  لكن  مامثلة. 
الرشق االوسط ككل لديها فهم جيد السباب 
مل  لذلك،  اوكرانيا.  يف  يحدث  ما  وجوهر 
املناهض  املعسكر  اىل  العربية  الدول  تنضم 
ونأت  املتحدة  الواليات  بقيادة  لروسيا 
الدوافع  ذات  القرارات  دعم  عن  بنفسها 
مختلف  عىل  بلدنا  ضد  املوجهة  السياسية 
الرشق  دول  ان  نرى  كام  الدولية.  املنصات 
التعاون  تواصل  ال  افريقيا  وشامل  االوسط 
املتبادل املنفعة معنا فحسب، بل تهتم ايضا 
التعاون. اذا كان هذا يشري اىل  بزيادة هذا 
بالنسبة  اما  فليكن.  روسيا  تأثري  من  نوع 
اوكرانيا،  اىل  سوريا  من  القوات  نقل  اىل 
الروسية مرارا بأن  الدفاع  فقد ذكرت وزارة 
البلد  هذا  يف  مهمته  تنفيذ  يواصل  جيشنا 
العريب بدعوة من دمشق. ال توجد تغيريات 
جوهرية يف هذا االتجاه. اما اذا كان هناك 
وتدابري  شائع  امر  فهذا  التشكيالت،  بعض 

عادية وروتينية يف مثل هذه الحاالت.

من  تخرجوا  لبنانيون  طالب  هنالك   ■
بعدم  تهديدهم  يتم  روسيا  جامعات 
حصل  هل  اوروبا،  يف  بشهاداتهم  االعرتاف 

هذا االمر؟
االوروبية،  الدول  باسم  ناطقا  لست   □
منهم  يشء  اي  توقع  ميكن  انه  ارى  لكنني 
لروسيا  العداء  منسوب  ارتفاع  اىل  نظرا 
يف  نالحظها  التي  الروسوفوبيا  وجنون 

■ انعقد اخريا يف بروكسل مؤمتر دعم سوريا 
واملنطقة كيف واكبته روسيا؟ وخصوصا يف 

ملف عودة النازحني؟
عىل  مالحظات  لدينا  كانت  لطاملا   □
مناقشة  فعوض  بروكسل.  مؤمترات  اطار 
الظروف العادة  لتهيئة  امللموسة  الخطوات 
النقاش  اوطانهم، جرى حرص  اىل  السوريني 
مرارا وتكرارا يف موضوع  تخصيص االموال 
تحوير  جرى  املضيفة.  البلدان  يف  العالتهم 
املواقف  لتعزيز  الفعاليات  هذه  واستغالل 
واملعادية  االهداف  السياسية  الغربية 
للدول  الثمن  وتدفيع  االسد،  بشار  للرئيس 
عدم  نعترب  لبنان.  ومنها  لالجئني  املضيفة 
السورية  الرشعية  الحكومة  ممثيل  مشاركة 
هنا  بروكسل.  الطار  رئيسيا  ونقصا  خلال 
مناقشة  ميكننا  كيف  سؤاال:  اطرح  ان  اود 
من  السوريني  املواطنني  من  املاليني  مصري 
ان  الواضح  من  البلد؟  هذا  سلطات  دون 
السؤال بات شكليا، ألن الزمالء من االتحاد 
اعضاء  ان  كام  بذلك.  يهتمون  ال  االورويب 
السنة  هذه  يف  استبعدوا  االورويب  االتحاد 
الدعوة  اليه  يوجهوا  ومل  الرويس،  الوفد 
وعىل  بحجة  بروكسل  مؤمتر  يف  للمشاركة 
ماذا  نفهم  ال  االوكرانية.  االحداث  خلفية 
تتوقع العواصم الغربية من التسوية للنزاع 
لكن  وموسكو؟  دمشق  دون  من  سوريا  يف 
الستخدام  وتخطط  تراهن  انها  الواضح 
ناخبة  ككتلة  السياسية  اللعبة  يف  الالجئني 
ضد بشار االسد. وال يبدو ان احدا يف الغرب 
انفسهم  السوريني  ورغبات  ارادة  يهمه 
املضيفة  البلدان  يف  بهم  املحيطة  واالجواء 
اما  لذلك.  منوذجي  مثال  ولبنان  لهم. 
البالد  قيادة  صاغته  الذي  الواضح  املوقف 
سوريا  يف  لالجئني  املساعدة  تقديم  لصالح 

نفسها فيتم تجاهله كليا من الغربيني.

■ هل من مؤمتر جديد تعده روسيا حول 
النزوح السوري يف لبنان واملنطقة؟

بالتعاون  روسيا  عقدت  تذكرون،  كام   □
عودة  حول  مؤمترا  السورية  السلطات  مع 
الالجئني يف دمشق يف ترشين الثاين من العام 

حتى لو وجدت بعض القراءات والرؤى املختلفة مع لبنان فاننا نقوم بتسويتها بطريقة عائلية.

2020. لقد كانت تجربة جيدة  بالرغم من 
عدم مشاركة الدول الغربية املؤسف يف هذا 
الحدث السباب سياسية، كذلك اتسم موقف 
وكان  بالضبابية  املتحدة  االمم  من  زمالئنا 
خجوال للغاية بشكل مل نجد له تفسريا. طاملا 
ودعمه.  آخر  مؤمتر  لعقد  استعدادنا  كررنا 
كان من املمكن ان ينعقد يف بريوت، خصوصا 
عن  اعربت  كانت  اللبنانية  السلطات  وان 
دعمها ملثل هذه املبادرة. اصبح هذا االطار 
الواضح  املوقف  ضوء  يف  اهمية  اكرث  حاليا 
والجيل هنا يف لبنان يف شأن الحاجة امللحة 
لتسيع عودة الالجئني السوريني اىل بالدهم 
من خالل مساعدة دولية. انا واثق من اننا 

اللبنانيني  رشكائنا  مع  املشاورات  سنواصل 
حاملا تصفو االجواء يف لبنان بعد ان انتهت 
االنتخابات الربملانية وبعد ان تؤلف حكومة 

جديدة لديها الصالحيات.

الواليات  مع  عالقتكم  تقّيمون  كيف   ■
املتحدة االمريكية يف الرشق االوسط؟

االمرييك   - الرويس  التعاون  طبيعة  تتأثر   □
رئييس،  بشكل  االوسط  الرشق  منطقة  يف 
وواشنطن  موسكو  بني  العالقات  وضع  يف 
احسن  يف  ليست  اليوم  وهي  عام،  بشكل 
احوالها ومتر باوقات عصيبة. من املؤكد ان 
التعاون الفعال املبني عىل املنفعة املتبادلة 
الدوليني  الالعبني  الكرب  املشرتكة  واملصالح 
مهم  املتحدة  والواليات  روسيا  وخصوصا 
وشامل  االوسط  الرشق  لبلدان  للغاية 
السالم واالستقرار  افريقيا، من اجل ضامن 
وجود  ظل  يف  وخصوصا  املنطقة  لدول 
واليمن،  الدائم يف سوريا وليبيا  للتوتر  بؤر 
من  معقدة  مجموعة  حل  اىل  والحاجة 
 - الفلسطينية  التسوية  اطار  يف  القضايا 
االرسائيلية واالزمة االجتامعية واالقتصادية 
العميقة يف لبنان، والحاجة املاسة الستئناف 
عمل خطة العمل الشاملة املشرتكة يف شأن 
نفسه  الوقت  يف  ميكن  وال  الخ.  ايران... 
االمرييك   - الرويس  التعاون  آليات  ان  انكار 
تنسيق  مثل  االوسط،  الرشق  منطقة  يف 
سوريا  يف  للبلدين  العسكرية  االعامل 
يف  متفائلني،  غري  لكننا  جيدة.  افاقا  تحمل 
من  روسيا  طرد  واشنطن  محاوالت  ضوء 
تحجيم  ومحاولة  العامل،  من  الجزء  هذا 
ألي  خالفا  الصديقة  الدول  مع  عالقاتنا 
واضحة  رغبة  وجود  وعدم  سليم،  منطق 
ومحرتم  متكاىفء  حوار  يف  وثابتة  حقيقية 
املزمنة  التحديات  عىل  التغلب  اجل  من 
تدرك  ان  يف  نأمل  املنطقة.  يف  واملستمرة 
الحاجة  املطاف  نهاية  يف  االمريكية  القيادة 
للتعاون  الصحيحة  االطر  اىل  العودة  اىل 
عىل الساحة الدولية، اي الحوار القائم عىل 
تتناساه  والذي  املتبادل  واالحرتام  التعاون 

وتتجاهله واشنطن.

جيشنا يواصل تنفيذ 
مهمته في سوريا وال 
تغييرات جوهرية في 

هذا االتجاه

دول الشرق االوسط 
وشمال افريقيا تهتم لزيادة 

التعاون مع روسيا

من  متأكد  انا  الحاكمة.  الغربية  الدوائر 
بلدنا  يف  بنجاح  اللبنانيون  درس  واحد:  امر 
ويف  السوفياتية  الحقبة  يف  عدة  ولعقود 
الحديثة وهم يشغلون االن مناصب  روسيا 
قيادية يف املجتمع اللبناين. هؤالء هم االطباء 
واملهندسون ورجال االعامل، وليس لدي اي 
شك يف ان الخريجني الحاليني ويف اي سيناريو 
الدور  ويلعبون  سيفلحون  كان،  جيوسيايس 
الخروج  عىل  لبنان  مساعدة  يف  املطلوب 
من الوضع الصعب الذي يعيشه. اعتقد انه 
يعود جيل  ان  لبلدكم،  االفضل  سيكون من 
عوض  لصالحه  وللعمل  الوطن  اىل  الشباب 

السفر اىل بلدان اخرى.

■ كيف تنظرون اىل االنتخابات النيابية التي 
نهاية  تشكل  لن  بانها  يرتدد  والتي  حصلت 
ان  ترون  لبنان؟ وهل  االقتصادية يف  لالزمة 

برنامج صندوق النقد الدويل هو الحل؟
□ نحن نقّيم بشكل ايجايب اجراء االنتخابات 
الربملانية يف وموعدها املحدد. هذا يدل عىل 
الطابع الدميوقراطي للمجتمع  الحفاظ عىل 
اللبناين، حتى عىل الرغم من الفرتة الصعبة 
التي مير فيها البلد. واود ان الفت انتباهكم 
اىل انه ضمن املراقبني االجانب يف االنتخابات 
كان املمثلون عن الغرفة االجتامعية لروسيا 
انتهاكات  اية  يسجلوا  مل  الذين  االتحادية 
يف  هناك شك  ليس  التصويت.  اثناء  خطرية 
تلقائيا  حال  تعني  ال  نفسها  االنتخابات  ان 
النواب  عاتق  وتقع عىل  االقتصادية،  لالزمة 
مهمة صعبة يف العمل عىل تطوير واعتامد 
لحل  الالزمة  القوانني  مشاريع  من  عدد 
املشاكل املرتاكمة، مبا يف ذلك امكان الحصول 
ترتدي  هنا  الدولية.  املالية  املساعدة  عىل 
مصالح  بني  التوازن  عىل  الحفاظ  عملية 
الدولية  الهيئات  ومطالب  اللبناين  املجتمع 
التعاون  برنامج  يضمن  ال  قصوى.  اهمية 
مع صندوق النقد الدويل التنمية املستدامة 
ايضا  الرضوري  فمن  الطويل.  املدى  عىل 
املحيل  االقتصادي  النمو  امكانات  تطوير 
وزيادة التعاون الشامل مع البلدان االخرى، 
مبا يف ذلك روسيا، ونحن عىل اتم استعداد.
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خلطت الحرب االوكرانية االوراق يف اوروبا والعامل واعادت ترتيب االولويات وبدلت يف خارطة الرصاع الدويل، وتقود حكام 
اىل نظام عاملي جديد. هذه الحرب الطويلة والعنيفة واملكلفة تدور يف موازاة مفاوضات متقطعة وصعبة ومعقدة. بعد 
اخرتاق اول تحقق يف اسطنبول والحت معه بوادر تسوية، عادت الحرب لتستعر املواجهة مجددا مع الدخول يف املرحلة 

الثانية ومعركة الدونباس

واشنطن تريد إطالة حرب اإلستنزاف وموسكو إلى امليدان 
املرحلة الثانية من حرب أوكرانيا أو "معركة الدونباس"

 - الروسية  املفاوضات  بدء  منذ  االوىل  للمرة 
اىل  انتقالها  ثم  ومن  بيالروسيا،  يف  االوكرانية 
تركيا، بدا ان مثة خرقا حقيقيا يف جدار االزمة، 
بعدما تقدمت اوكرانيا بسلسلة مقرتحات من 
شأنها تلبية مطالب روسيا، ومقرتحات خطية 
عىل  اشتملت  االسرتاتيجي  الحياد  ملف  يف 

خمسة بنود، هي:
- اوال: اعالن اوكرانيا دولة محايدة وغري نووية 
دائم  اساس  عىل  تحالفات  اي  خارج  وقامئة 
وسيتم  الدولية،  القانونية  الضامنات  مبوجب 

تقديم قامئة بالدول الضامنة.
- ثانيا: ال تنطبق الضامنات االمنية عىل ارايض 
شبه جزيرة القرم ودونباس، اي ان اوكرانيا تتخىل 

عن محاولة استعادتها بالوسائل العسكرية. 

- ثالثا: اوكرانيا مع التزامها الحياد سوف متتنع 
اجنبية  عسكرية  ووحدات  قواعد  نرش  عن 
واستضافة تدريبات عسكرية من دون موافقة 

الدول الضامنة، مبا يف ذلك روسيا.
اىل  اوكرانيا  انضامم  تعارض  رابعا: روسيا ال   -

االتحاد االورويب.
- خامسا: اوكرانيا تطلب صياغة القرار نهائيا 

يف اجتامع بني رئييس البلدين.
لكن انفراجات اسطنبول مل تدم طويال، وعادت 
الحرب مع تعديل يف الخطط العسكرية. فقد 
عملياتها  يف  الجديدة  املرحلة  روسيا  اطلقت 
الحكام  تهدف  التي  اوكرانيا،  يف  العسكرية 
رشق  يف  دونباس  منطقة  كل  عىل  السيطرة 
االوضاع  اتجهت  وقت  يف  وجنوبها.  اوكرانيا 

جنوب  يف  االسرتاتيجية  ماريوبول  مدينة  يف 
ان  يعني  وهذا  وشيك،  حسم  نحو  اوكرانيا 
موسكو تسعى اىل السيطرة بشكل كامل عىل 
من  جزء  مع  والجنوب  الرشق  مناطق  كل 
لنهر  الرشقية  الضفة  عىل  الوسطى  املنطقة 

دنيربو.
تعرثت  الروسية  العسكرية  العملية  وكانت 
يف  اوكرانيا،  رشق  يف  املنطقة  هذه  يف  طويال 
ما  عىل  السيطرة  يف  موسكو  نجاح  مقابل 
االدارية  الحدود  من  املئة  يف   90 يقارب 
توسيع  يف  تنجح  مل  فهي  دونيتسك،  ملقاطعة 
سيطرتها يف مناطق لوغانسك اىل اكرث من 55 
للتقسيم  وفقا  املقاطعة  مساحة  من  املئة  يف 
العام  الحرب يف  اندالع  قبل  االوكراين  االداري 
ان يف خاركيف واجهت موسكو  2014، علام 

ايضا مقاومة عنيفة.
اخرتاق  تحاول  قد  موسكو  ان  محللون،  قال 
تقدمها  خالل  االوكرانية  الرشقية  الجبهة 
الشامل  من  واملدرعات  والدبابات  بالقوات 
والجنوب يف تشكيل كامشة لتطويق ومحارصة 

القوات االوكرانية من الخلف. 
عىل  سيتعني  قواتهم،  لتطويق  وتفاديا 
تقييام مستمرا  يجروا  ان  اوكرانيا  اسرتاتيجيي 
سحب  عليهم  يتعني  كان  اذا  ما  لتحديد 
املقاتلني لتجنب تقهقر رسيع يتسم بالفوىض 
لنريان  تعريضهم  او  ترشذمهم  يف  ويتسبب 
املشكلة  لكن  الجوي.  والسالح  املدفعية 

ستكون يف االنفصال عن الخط االمامي. 
عينت  الحرب،  من  الثانية  للمرحلة  استعدادا 
الكسندر دفورنيكوف  الجرنال  الروسية  القيادة 
الرشقي،  خصوصا  االوكراين،  للمسح  قائدا 
مهمة،  عسكرية  خربة  دفورنيكوف  وللجرنال 
الدونباس،  اقليم  او حتى يف  ان كان يف سوريا 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

العسكرية  الجنوبية  للمنطقة  قائد  حاليا  وهو 
استعدادات  واحدة،  جديدة  قيادة  لروسيا. 
عسكرية عرب تجميع للقوى يف الرشق، محاولة 
االوكراين  الجيش  لعزل  االقليم جغرافيا  تقطيع 
من  االنتهاء  عملية  تسيع  بعضا،  بعضه  عن 
ماريوبول، كل ذلك استعدادا لساعة الصفر يف 
االقليم. لكن العربة يف التنفيذ عىل ارض امليدان 

بسبب الفشل الكبري للمرحلة االوىل للحرب.
ما هي صفات هذه املعركة من املرحلة الثانية 

للحرب؟
- تعمل الجغرافيا حاليا لصالح الجيش الرويس، 
فاالقليم عىل متاس مبارش مع االرض الروسية - 

600 كلم تقريبا.
-  يوفر هذا االمر الكثري من املشاكل اللوجستية 
عىل الجيش الرويس، السيام خطوط مواصالت 
وامدادات اقرص وجاهزة اصال، خصوصا سكك 

الحديد.
كل  يعني حشد  االقليم،  عىل  فقط  الرتكيز   -

القوة النارية من قوى جو، وصواريخ ومدفعية 
ومسرّيات، وحرب الكرتونية، يف منطقة واحدة 
املرحلة  يف  حصل  كام  الجهد  تشتيت  بدل 

االوىل للحرب.
- تعمل ايضا الطوبوغرافيا لصالح الجيش الرويس، 
وال حواجز طبيعية  منبسطة،  االقليم  ارض  ألن 
تذكر، وحتى ال كثافة سكانية. هذا االمر يسهل 

الحرب عرب املناورة، حيث للدبابة الدور االهم. 
طورا  اوكرانيا  يف  الروسية  الحرب  دخلت 
عىل  السيطرة  معركة  انطالق  مع  جديدا 
تزال موسكو  كامال. وفيام ال  الدونباس  اقليم 
تعول عىل املسار الديبلومايس املرهون مبزاج 
السلطات االوكرانية، تكتسب املعركة الجديدة 
الراغبة،  موسكو  اىل  بالنسبة  خاصة  اهمية 
كييف  عىل  الضغط  مضاعفة  يف  جهتها،  من 
للعودة اىل طاولة التفاوض، بعدما اصطدمت 
املساعي الديبلوماسية بحائط مسدود، يف ظل 
تراجع كييف عام جرى االتفاق عليه يف جولة 

التفاوض االخرية يف اسطنبول الرتكية.  كام تعد 
عودة روسيا اىل التصعيد عىل اكرث من جبهة، 
الدونباس،  واالهم  ولفيف  كييف  بينها  من 
التي  موسكو  جانب  من  ضغط  ورقة  مثابة 
ترى ان كييف فهمت مبادرة حسن النية التي 
االخرية،  املفاوضات  بعد جولة  عليها  اقدمت 

عىل انها تراجع. 
وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو يندد بسعي 
الغرب الطالة امد املعركة يف اوكرانيا، قائال ان 
لسيطرتها  الخاضعة  الغربية  والدول  واشنطن 
الخاصة  العملية  لتأخري  جهدها  قصارى  تبذل 
وهي  اوكرانيا،  يف  الروسية  املسلحة  للقوات 
تنوي القتال ضد روسيا حتى آخر اوكراين، مشريا 
اىل ان الكميات املتزايدة من امدادات االسلحة 
لدفع  نياتها  بوضوح  تظهر  الوكرانيا  االجنبية 

نظام كييف اىل مواصلة القتال.
امد  اطالة  تريد  امريكا  بأن  مشابه  استنتاج 

الحرب، توصل اليه املؤرخ الربيطاين ـ 
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ان  يعتقد  الذي  فريغسون،  نيلز  االمرييك 
الوحل  يف  روسيا  اغراق  يريدون  االمريكيني 
عىل  القضاء  هو  النهايئ  والهدف  االوكراين، 
السلطة،  يف  هؤالء  بقي  طاملا  بوتني.  نظام 

غري  مارقة  دولة  انها  عىل  روسيا  ستعامل 
هذا  يفس  الدويل.  املجتمع  يف  بها  مرحب 
االعتقاد، بحسب املؤرخ املحافظ جدا، غياب 
اي جهد ديبلومايس امرييك للتوصل اىل وقف 

اطالق نار يف اوكرانيا، وكذلك كالم بايدن عن 
بوتني. هو يجزم بأن الرهان عىل نجاح خطة 
االستنزاف هذه يستند اىل اوهام، ألن غالبية 
االخري،  والن  بوتني،  عىل  تنقلب  لن  الروس 
ورقة  يرتدد يف وضع  لن  االهم،  النقطة  وهنا 
النووي عىل الطاولة، اذا تجاوز الدعم االمرييك 

الوكرانيا املستوى الذي يستطيع احتامله.
مل  الباردة،  الحرب  منذ  االربعة  العقود  خالل 
بالوكالة  حربا  مطلقا  املتحدة  الواليات  تخض 
املستغرب  من  وليس  موسكو.  من  بالقرب 
اتساع  بوتني لرصاع طويل، يف ظل  يستعد  ان 
بالفعل  بدأت  روسيا  ان  الالفت  الحرب. 
اوكرانيا  داخل  للنقل  التحتية  البنية  مهاجمة 
اىل  الغربية  العسكرية  املعدات  تجلب  والتي 
الخطوط االمامية. من املتوقع ان روسيا ستشن 
املزيد من الرضبات ضد املدن االوكرانية والبنية 
الرئيس فالدميري بوتني،  اما  التحتية لالتصاالت. 
اىل  واملساعدات  االسلحة  تدفق  من  الغاضب 
اوكرانيا، فانه سريحب بتدفق مزيد من الالجئني 
ستنجم  التي  السياسية  واملشكالت  اوروبا  اىل 
اسعار  ارتفاع  تسبب  اذا  خاصة  ذلك،  عن 
اوروبا.  يف  اقتصادي  ركود  يف  العاملية  الطاقة 
باالضافة اىل ذلك، يرص محللون امريكيون عىل 
الروسية  للتهديدات  اهتامما  نويل  ان  رضورة 

باستخدام االسلحة النووية.

يربز خالف بني االوروبيني، وخصوصا فرنسا واملانيا من جهة، وبني االمريكيني والربيطانيني من جهة 
ثانية، ونقطة الخالف االساسية تتناول اهداف الحرب يف اوكرانيا والرشوط الواجب توافرها لوضع 
حد لها.  املوقف االورويب يعترب ان املطلوب اليوم هو السعي اىل تحقيق وقف اطالق النار يف ارسع 
وقت ممكن، بحيث يفتح الطريق الطالق املفاوضات وتحقيق السالم وانسحاب القوات الروسية من 
املناطق التي احتلتها، مع دور مزدوج الوروبا، اذ عليها من جهة ان تساهم يف الضامنات االمنية التي 

تطلبها اوكرانيا، وان تلعب دورها يف عملية اعادة اعامر هذا البلد.
هذه املقاربة الفرنسية - االملانية تبتعد من الطرح االمرييك، فام تريده واشنطن من االن وصاعدا 
هو ان ترى روسيا ضعيفة ومساعدة كييف ومتكينها من استعادة السيطرة عىل جميع اراضيها، مبا 
فيها الدونباس وشبه جزيرة القرم. كام ترى واشنطن ان مثة امكانية اللحاق الهزمية بالقوات الروسية 
يف اوكرانيا وانزالها من مرتبتها كقوة عظمى قادرة ورائدة. االمر الذي يفرس تخيل واشنطن عن اي 

تحفظات، لجهة توفري جميع انواع االسلحة الدفاعية والهجومية الوكرانيا.
كذلك ترى باريس، ومعها املانيا، ان هذه املقاربة بالغة الخطورة، ألن الرئيس بوتني ال ميكنه القبول 
بان تدحر قواته يف جواره املبارش، رغم انه تخىل عىل ما يبدو عن طموحاته االوىل التي كان يهدف 
اىل تحقيقها يف مرحلة الغزو االوىل، اي السيطرة عىل كييف وازاحة الحكومة الحالية واستبدالها 
بحكومة موالية ملوسكو.  املوقف االورويب يرى ان االمر امللح اليوم ليس تحقيق االنتصار امليداين 
ودحر القوات الروسية، بل متكني كييف من الدفاع عن اراضيها والدفع يف اتجاه وقف رسيع الطالق 

النار والجلوس اىل طاولة املفاوضات.

تباينات اوروبية ـ اميركية
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ثانية،  بوالية  ماكرون  اميانويل  الرئيس  فوز  اىل  املايض،  نيسان  يف  جولتني،  عىل  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  انتهت 
لكنها مل تنته فصوال وستكون هناك جولة ثالثة مكملة يف حزيران الجاري عندما تجري انتخابات ترشيعية ستكون اكرث 
الحكم، ام سيضطر اىل  النيابية وينفرد يف  اذا كان ماكرون سوف يستحوذ عىل االكرثية  سخونة ورضاوة، وستحدد ما 

تشكيل حكومة مساكنة؟

ماكرون دخل نادي العظماء من دون عناء
فرنسا إلى انتخابات نيابية حامية... وحكومة مساكنة 

فوز الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون بوالية رئاسية 
كان  العام 2027  يف  تنتهي  سنوات  لخمس  ثانية 
متوقعا وطبيعيا ومل يكن مفاجئا. رمبا عنرص املفاجاة 
الوحيد يكمن يف الفارق ونسبة االصوات، اذ كانت 
ال  فارق ضئيل  اىل  تشري  واالستطالعات  املؤرشات 
يتعدى 6 نقاط )53 مقابل 47%( فجاء بـ16 نقطة 
)58 مقابل 42%(، ليحصل ماكرون عىل فوز واضح 
ومريح. هذه النتيجة حصلت اوال، بسبب مارين 
لها ماكرون بفوز مثني من دون  التي يدين  لوبن 
عناء. فوز وضعه من دون عناء يف مصاف عظامء 
فرنسا الذين حكموا لواليتني متتاليتني مثل شارل 

ديغول وفرنسوا ميرتان وجاك شرياك.
التصويت كان ضد لوبن اكرث مام  الواقع، ان  يف 
باكرثيتهم  صوتوا  والفرنسيون  ماكرون،  مع  كان 
لقطع الطريق عىل لوبن ومنع وصولها اىل قرص 
ثالث.  خيار  من  هناك  يكن  مل  وحيث  االليزيه، 
لكن التدقيق يف االرقام والنسب يكشف حقيقة 
اخرى هي تراجع ماكرون يف وجه مرشحة اليمني 
الوصول  لوبن حققت، رغم فشلها يف  املتطرف: 
انتصارا،  عدته  واضحا  نجاحا  االليزيه،  قرص  اىل 
اذ صوت لصالحها 13.3 مليون ناخب وما نسبته 
41.46 يف املئة من االصوات. هذا ما يعد اعىل ما 
اليمني املتطرف اطالقا، ما يعني ان  حصل عليه 
ايديولوجيا اليمني املتطرف قد توسعت يف االعوام 
العرشين املاضية بحيث اصبح تأهل مرشحها اىل 

الجولة الثانية مبا تعنيه امرا طبيعيا.
اهم ما اسفرت عنه االنتخابات الرئاسية الفرنسية:

ونتائجها.  بعدها  يف  اوروبية  انتخابات  انها   -1
بعدما امضت اوروبا اسابيع يف رصد هذا الحدث 
الفارق  ضاق  بعدما  القلق  وساورها  الفرنيس 
بني ماكرون ولوبن، فانها مع اعالن فوز ماكرون 
تنفست الصعداء متجاوزة القطوع الفرنيس. فمن 
شأن انتصار لوبن، لو تحقق، ان يزعزع استقرار 

اىل صفوفه بحيث يتمكن من تقديم ترشيحات 
موحدة لضامن فوز مريح. 

خاضها  التي  االخرية،  الرئاسية  االنتخابات  خالل 
اليهم  يضاف  مرشحني،  بخمسة  الفرنيس  اليسار 
مرشح "الخرض"، عجز اي منهم عن التاهل للجولة 
الثانية التي تنافس فيها ماكرون ومرشحة اليمني 
املتشدد  اليسار  مرشح  ان  بيد  لوبن.  املتطرف 
انجاز من  تحقيق  بعيدا عن  يكن  ميلونشون مل 
من  املئة  يف   22 عىل  حصل  انه  اذ  النوع،  هذا 
يف  ليحل  صوت(  ماليني   7.6( الناخبني  اصوات 
املرتبة الثالثة، وتقلص الفارق بينه وبني لوبن اىل 
400 الف صوت فقط. ولكن اخفاق ميلونشون 
يف االنتخابات الرئاسية اخذ يف التحول اىل انجاز 
يف االنتخابات الترشيعية بعدما قدم اليسار، بكل 
الترشيعية  لالنتخابات  موحدة  لوائح  تالوينه، 
تسمية  ماكرون  والزام  اكرثية  عىل  للحصول 

ميلونشون رئيسا للحكومة.
ميلونشون  بني  السياسية  الخارطة  ترتسم  هكذا 
الساعي ليكون رئيسا للوزراء، مستندا اىل تحالف 
اكرثية  يريد  الذي  ماكرون  وبني  عريض،  يساري 
مريحة ومطواعة لسنوات حكمه الخمس املقبلة، 
املعارضة  نفسها  تطرح  التي  لوبن  مارين  وبني 
االوىل للعهد وتريد كتلة برملانية كبرية يف املجلس 
املقبل. يعكس هذا الوضع صورة املشهد السيايس 
الجديد املكون من ثالث كتل شبه متقاربة، فيام 

االحزاب التقليدية ضمرت اىل حد الذوبان.
التحالف الغريب الذي تقوده الواليات املتحدة ضد 
روسيا، ويقلب دور باريس كقوة اوروبية فاعلة 
غربية  دول  قادة  مينح  ورمبا  عقب،  عىل  رأسا 
اخرى مساحة للمشاغبة يف وجه الواليات املتحدة 
االتحاد  سيضع  لوبن  فوز  كان  ايضا،  والناتو. 
االورويب امام اكرب ازمة له، منذ خروج بريطانيا، 
ويعزز مواقف دول مشاغبة، مثل هنغاريا، التي 

جددت لليمني. 
الحزبني  و"تبخر"  سقوط  كرست  االنتخابات   -2
واالن  )الديغوليون  اليميني  التقليديني  الكبريين 
ونهاية  )االشرتايك(  واليساري  الجمهوريون( 
واعادت  الحزبني،  هذين  بني  الشعبي  االنقسام 
رسم الخارطة السياسية الفرنسية بني ثالث قوى 
ومحاور اساسية: محور الرئيس ماكرون مع حزب 
"حزب  اسمه  صار  الذي  لالمام"  "الجمهورية 
النهضة"، ومحور مارين لوبن مع اليمني املتطرف، 

ومحور جان لوك ميلونشون مع اليسار الراديكايل. 
بني  باتت موزعة  السياسية  الخارطة  فان  هكذا، 
قوى  تستقطب  وسطية  وقوة  متطرفتني  قوتني 

ميينية ويسارية معتدلة.
3- انها انتخابات مفتوحة عىل جولة او دورة ثالثة. 
الرئاسية  االنتخابات  نهاية  مع  تنته  مل  فاملعركة 
واعالن فوز ماكرون، وانها مقبلة عىل جولة ثالثة 
مع االنتخابات الترشيعية الحاسمة التي ستعلن 
املعادلة النهائية مليزان القوى السيايس والشعبي. 
فاذا كان الفرنسيون اعطوا ماكرون يف العام 2017 
الحكم  وفرصة  وحاسمة  واضحة  نيابية  اكرثية 
شعبية  قاعدة  اىل  واستنادا  كبرية  بصالحيات 
ونيابية واسعة، فانهم لن يعطوه هذه املرة اكرثية 
وتفويضا، وامنا سيضعون يف وجهه قيودا وضوابط، 
توازن سيايس جديد  اقامة  اتجاه  وسيدفعون يف 
لليمني  ستكون  وحيث  الثالثية،  املعادلة  يعكس 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

اوروبا تنفست 
الصعداء بعدما تجاوزت 

قطوع لوبن

املتطرف فرصة تحسني وضعه يف الجمعية الوطنية 
ومدن  االرياف  يف  وشعبيته  نفوذه  عزز  بعدما 
كربى ويف مناطق باتت شبه مغلقة له. ويف حال 
الراهنة،  باكرثيته  االحتفاظ  يف  ماكرون  ينجح  مل 
سيكون عليه التعايش مع املعارضة واختيار رئيس 
للحكومة منها. وقد سارع مرشح اليسار املتشدد 
جان لوك ميلونشون ليعترب ان االنتخابات القادمة 
ليست سوى الجولة الثالثة من االنتخابات الرئاسية 
التي يريدها ان تقوده اىل القرص الحكومي، فيام 
اعلنت لوبن انها ستخوض املعركة القادمة اليصال 
اكرب كتلة برملانية لـ"التجمع الوطني" الذي تقوده. 
الرئاسية وانطلقت  املعركة  الستارة عىل  اسدلت 
يف  الترشيعية  االنتخابات  عنوانها  اخرى  معركة 
فرنسا التي ستجرى يف دورتني يومي 12 حزيران 
املقبل و19 منه. هذه املعركة تعد مهمة وحيوية 
بكافة املقاييس. فالرئيس اميانويل ماكرون الذي 
لخمس  االليزيه  قرص  يف  واليته  تجديد  يف  نجح 
سنوات اضافية، يف حاجة اىل الفوز بها. وطموحه 
رضورية  الربملان  يف  نيابية  اكرثية  عىل  الحصول 
لدعم الحكومة الجديدة التي سيشكلها يف االيام 
وعوده  تنفيذ  عىل  العمل  لتبدأ  املقبلة،  القليلة 
االنتخابية ومشاريعه االصالحية مبا فيها املرشوع 
الذي يثري الجدل االكرب والخاص برفع سن التقاعد 

اىل 65 عاما.
الرئاسية  االنتخابات  يف  فاز  ماكرون  ان  ورغم 
بفارق مريح عن منافسته مرشحة اليمني املتطرف 

النيابية  املعركة  حسابات  فان  لوبن،  مارين 
االنتخايب  النظام  بسبب  الرئاسيات  عن  مختلفة 
كان  واذا  املصغرة.  الدائرة  يعتمد  الذي  االكرثي 
حصول  ان  عىل  مجمعني  السياسيون  املحللون 
االنتخابات الترشيعية بعد الرئاسية يوفر للرئيس 
الفائز ولحزبه دينامية، وهو ما برز بقوة بعد فوز 
الوضع يف 2022  ان  اال  العام 2017،  ماكرون يف 

مختلف عام كان عليه قبل خمس سنوات.
من  املئة  يف  ان 42  االختالف  وجوه  احد  يكمن 
بينته  ما  وفق  ماكرون،  لصالح  اقرتعوا  الذين 
استطالعات الراي التفصيلية، امنا فعلوا ذلك لقطع 
والحال  الرئاسة.  اىل  لوبن  وصول  عىل  الطريق 
ان هؤالء الناخبني يرجح ان يعودوا اىل احزابهم 
بحيث لن يكون مضمونا اقرتاعهم لصالح مرشحي 
حزب "الجمهورية اىل االمام" )اي حزب ماكرون(. 
عىل  يراهن  الرئايس  الحزب  ان  ذلك  اىل  يضاف 
انضامم شخصيات من اليمني التقليدي والوسط 

انكفأ الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون عن امللف اللبناين واضعا مبادرته جانبا منذ مطلع هذا العام بسبب الحرب 
االوكرانية عىل حدود اوروبا، وبسبب االنتخابات الفرنسية التي كسبها من دون عناء كبري، وكان لبنان حارضا يف حملته 
االنتخابية، داعيا اىل "معرفة التشاور مع كل قوة واالستمرار يف بناء تحالفات يف الرشق االوسط، وامليض يف التحرك من 

اجل اجرتاح حلول للبنان، هذا البلد الذي نحبه كثريا"، كام قال.
من املتوقع ان يكمل ماكرون يف لبنان من النقطة التي كان توقف عندها، وان تعود املبادرة الفرنسية اىل لبنان تحت 

ثالثة عناوينـ  مرتكزات اساسية:
1-  لتخفيف من وطأة االزمة املالية االقتصادية االجتامعية الخانقة. ويف هذا االطار، تندرج خطوة انشاء صندوق الدعم 
الفرنيسـ  السعودي للمساعدات والحاجات االنسانية وامللحة، وعملية تحضري املناخات املالمئة الستئناف خطة التعايف 

املايل االقتصادي بعد االنتخابات.
2-  ادارة التوازنات السياسية الداخلية يف مرحلة ما بعد االستحقاق الرئايس، وبدءا من الحكومة الجديدة ستكون 

حكومة االرشاف عىل االنتخابات الرئاسية املقبلة، وحكومة ادارة الفراغ الرئايس فيام لو مل تحصل االنتخابات. 
3- رعاية توازن اقليمي يف لبنان وتنظيم التعايش بني ايران والسعودية عىل االرض اللبنانية، بعدما قطعت شوطا متقدما 
يف التنسيق مع السعودية حول لبنان انطالقا من بيان جدة املشرتك، يف وقت تحتفظ فرنسا بخطوط مفتوحة مع ايران 

يف شأن كل القضايا ذات االهتامم املشرتك، ومن بينها ملف املفاوضات النووية وامللف اللبناين.

املبادرة 
الفرنسية 

في لبنان
عائدة بعد 

االنتخابات
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الخبري يف القانون الدويل واملنظامت الدولية وحقوق االنسان الدكتور حسن جوين.

شكل اطالق االطار االسرتاتيجي لعمل االمم املتحدة يف لبنان للفرتة املمتدة بني 2022 و2025 محطة جديدة يف اطار التعاون 
والتنسيق مع املنظمة الدولية، ومؤرشا عىل االحاطة االممية بلبنان يف ظل اخطر االزمات التي يواجهها عىل مختلف الصعد، 

السيام االقتصادية واالجتامعية واملالية واالصالحية والبيئية وغريها من ركائز االستقرار املجتمعي

األمم املتحدة أهم نظام دولي للبشرية
جوني: اإلطار اإلستراتيجي يماشي األولوّيات التنموّية

وسبل  اولويات  االسرتاتيجي  االطار  تضمن 
الفرتة  يف  املتحدة  االمم  ستقدمها  دعم 
الفساد،  ملفات  ابرزها  املحددة،  الزمنية 
الطاقة والكهرباء،  االقتصادية، قطاع  االزمة 
االمن،  انعدام  البطالة،  التعليم،  قطاع 
االولويات  هذه  والفقر.  البيئة  وحامية 
الذي  االمر  واملقيمني،  اللبنانيني  تستهدف 
االبعاد  يف  وتفسري  توضيح  اىل  يحتاج 
عىل  وانعكاساتها  والسياسية  القانونية 
ثوابت لبنان الوطنية، كون اي التزام جديد 
الثوابت  هذه  مع  يتعارض  ال  ان  يجب 

املنصوص عليها يف الدستور. 
"االمن العام" حملت هذه االستفسارات اىل 
الخبري يف القانون الدويل واملنظامت الدولية 
وحقوق االنسان الدكتور حسن جوين الذي 

فند االطار االسرتاتيجي من كل ابعاده.

االسرتاتيجي  االطار  توقيع  يعني  ماذا   ■
مفهوم  يف  لبنان  يف  املتحدة  االمم  لعمل 

القانون لدويل؟
 2018 العام  يف  العامة  الجمعية  قررت   □
تطوير اطار عمل االمم املتحدة للمساعدة 
االمنائية، الذي اعيدت تسميته يف اطار عمل 
التنمية  مجال  يف  للتعاون  املتحدة  االمم 
لتخطيط  اداة  اهم  باعتباره  املستدامة، 
االمنائية عىل  املتحدة  االمم  انشطة  وتنفيذ 
 2030 تنفيذ خطة  لدعم  القطري  املستوى 
الرقم  القرار  وحمل  املستدامة،  للتنمية 
تعزیز  يتم  القرار،  هذا  مبوجب   .72/279
مع  املستدامة  التنمیة  اجل  من  التعاون 
الرضوریة  االسس  لتأمین  االعضاء  الدول 
لتعزیز مجتمع مزدھر وشامل، حیث ال یتم 
اھامل احد او مع عدم ترك اي احد خلف 
یھدف   .)leave no one( behind الركب 

ھذا االطار اىل تحسین حیاة الناس وتحقیق 
اىل  والوصول  للشعوب،  افضل  مستقبل 
رشاكة اكرث شمولیة بني كل منظامت االمم 
مبا  والحكومة  املعني  البلد  يف  املتحدة 
الوطنیة  التنمویة  االولویات  مع  یتامىش 
ومع مطالب الناس. ميكن اعتبار القرار من 
اهم القرارات التي تأخذها الجمعية العامة 
االنسان  وحقوق  التنمية  تعزيز  بهدف 
الصعيدين  عىل  التعاون  اطر  وتطوير 

واالقليمي. الوطني 

التنمية املستدامة  ■ ما هي اهداف خطة 
وفق االطار املوقع؟

□ تكرس خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
الـ17  املستدامة  التنمية  اهداف  خالل  من 
والتي ستوجه   ،2015 العام  اعلنت يف  التي 
خالل  يف  والوطني  العاملي  االمنايئ  العمل 
االنسان  حقوق  قيم  وفق  املقبلة  االعوام 
هذه  عىل  التعاون  اطار  يتمحور  ومعايريه. 
االهداف وتتوازن بني االستدامة االجتامعية 
واالقتصادية والبيئية. االهداف هي: القضاء 
عىل الفقر، القضاء التام عىل الجوع، الصحة 
الجيد، املساواة بني  التعليم  الرفاه،  الجيدة، 
الصحية،  والنظافة  النظيفة  املياه  الجنسني، 
العمل  معقولة،  باسعار  نظيفة  طاقة 
واالبتكار  الصناعة  االقتصادات،  ومنو  الالئق 
املساواة،  عدم  من  الحد  التحتية،  والبنية 
تطوير  مستدامة،  محلية  ومجتمعات  مدن 
واالنتاج،  االستهالك  بني  وتنظيمها  العالقة 
والعدالة،  السالم  والبيئة،  باملناخ  االهتامم 

العمل عىل تقوية املؤسسات الوطنية.

■ كيف السبيل اىل تحقيق هذه االهداف؟
عقد  من  بد  ال  االهداف،  هذه  لتحقيق   □

االعضاء  والدول  املتحدة  االمم  الرشاكة بني 
اعتربت  الدول  هذه  وان  خصوصا  املعنية، 
ان اجراء هذا التغيري مهم وجذري يف نظام 
فرق  لتمكني  االمنائية  االنشطة  تنسيق 
لتحقيق  البلدان  دعم  من  املتحدة  االمم 
التنمية املستدامة لعام 2030 بشكل  خطة 
افضل، فان وظيفة مجموعة االمم املتحدة 
االنشطة  لتنسيق  بالكامل  مكرسة  االمنائية 
االول  منذ  املتحدة  االمم  لكيانات  االمنائية 
من ايار 2019، ما يساعد يف تحقيق مكاسب 
مستدامة عىل  وبيئية  واقتصادية  اجتامعية 
املستويني الوطني واملحيل، مع عدم ترك اي 
الذي  الطموح  اىل  نظرا  الركب،  خلف  احد 
لخطة  املستدامة  التنمية  اهداف  تعكسه 
فان  الزمني،  جدولها  والحاح   2030 عام 
انشاء اطار التعاون الجديد هذا ميثل نقطة 
التعاون دورة  اطار  تحول حاسمة، ويحكم 
الربمجة باكملها، وينظم التخطيط والتنفيذ 
الجامعي  للعمل  والتقييم  والرقابة  والرصد 
لدعم  املتحدة  االمم  منظومة  تقوده  الذي 

خطة 2030.

بالنسبة  االطار  االتفاق  هذا  اهمية  ما   ■
اىل لبنان؟

اتفاق  وهو  التعاون،  اطار  يحدد   □
املضيفة،  والحكومة  املتحدة  االمم  بني 
االمم  منظمة  بها  تقوم  التي  االنشطة 
يحدد  انه  كام  املعني،  البلد  يف  املتحدة 
حاجات البلد والوسائل الرضورية لتحقيق 
تم  لبنان،  اىل  وبالنسبة  االتفاق.  اهداف 
والربملان  الحكومة  بني  الحثيث  التشاور 
بلجانه املتخصصة من جهة واالمم املتحدة 
مثل  املتخصصة  املنظامت  مع  خصوصا 
 OHCHR UNDP, OCHA, ILO,...(

لوضع  وذلك  ثانية،  جهة  من   )UNICEF
 ،2027-2023 بني  للفرتة  العمل  خطة 
العمل  وتقييم  للمتابعة  خطة  اىل  اضافة 
لتحقيق االتفاق. مل يستنث االتفاق التعاون 
رضورة  الخطة  لحظت  حيث  الدويل 
االخرى  الدولية  التعاون  اطر  مع  التنسيق 
واالستناد اليها، االستعراض الدوري الشامل 
 CEDAW, CCPR, CAT, ومقررات 
وغريهم  الخاصني  املقررين  مع   CESCR

من االليات الدولية.

الدويل  النقد  التفاوض مع صندوق  ■ هل 
يأيت يف السياق ذاته؟ 

لالقتصاد  الحكومة خطة شاملة  □ وضعت 
للتفاوض  كأساس  مالية  وخطة  الكيل 
برنامج  شأن  يف  الدويل  النقد  صندوق  مع 
توصلت   ،2022 نيسان  يف  محتمل.  انقاذ 
الدويل  النقد  وصندوق  اللبنانية  السلطات 
شأن  يف  اداري  مستوى  عىل  اتفاق  اىل 
يزال  ال  الشاملة.  االقتصادية  السياسات 
االتفاق خاضعا ملوافقة ادارة صندوق النقد 
تنفيذ  عقب  التنفيذي  واملجلس  الدويل 
حاسمة،  الصالحات  اللبنانية  السلطات 
بني  باالتفاق  املتحدة  االمم  رحبت  وقد 

الرضوري التعاون يف كل املجاالت املذكورة 
ورقة  املتحدة  االمم  قدمت  وقد  االطار.  يف 
التي  التنموية  االولويات  لرشح  للصندوق 
موضوع  ضمنها  من  عليها،  الرتكيز  يجب 
حقوق االنسان، وبالتايل فان االمم املتحدة 
هذا  خالل  من  والصندوق  الدولة  تذكر 
تتصل  التي  االساسية  باالولويات  االطار 
االتفاق  ان  يشء.  كل  قبل  االنسان  بكرامة 
خاضع  الدويل  النقد  والصندوق  لبنان  بني 
تتعلق  وايديولوجية  سياسية  العتبارات 
للدولة،  الكربى  االقتصادية  بالخيارات 
ان  اىل  اضافة  الوطنية.  السيادة  متس  وقد 
ستكون  الدويل،  النقد  مع صندوق  االتفاق 
عىل  خطرية  واجتامعية  اقتصادية  نتائج  له 
الفقراء، مام دفع الكثريين من االقتصاديني 
وغريها،  العاملية  النقابية  املنظامت  ومن 
ليس فقط لنقض االتفاق، امنا ايضا لرفضه.

الذي  الفساد  محاربة  اولوية  عن  ماذا   ■
حدده االطار االسرتاتيجي؟

عمل  اسرتاتيجيا  املتحدة  االمم  وقعت   □
 2020 ايار  يف  الحكومة  مع  متكاملة 
اتفاقية  مبوجب  وذلك  الفساد،  ملكافحة 
لبنان.  عليها  صادق  التي  الفساد  مكافحة 
الخطة  تنفيذ  مبتابعة  املتحدة  االمم  تقوم 
الفساد،  مكافحة  لجنة  مع  بالتنسيق 
ويأخذ اطار االتفاق يف االعتبار االسرتاتيجيا 
والعمل  الفساد ورصدها،  الوطنية ملكافحة 
ملكافحة  متخصصة  ترشيعات  سن  عىل 
الفعال  التنفيذ  اجل  من  ودعمها  الفساد 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  املؤسسة  وتعزيز 
يف  املدمجة  الفساد  مخاطر  ادارة  واليات 
الدولة  وزير  ملكتب  الرئيسية  القطاعات 

لشؤون التنمية االدارية.

تنفيذ  يف  املتحدة  االمم  ستساعد  كيف   ■
االطار االسرتاتيجي؟

منظومة  خالل  من  املتحدة  االمم  تعمل   □
وكل  واملكاتب  الربامج  خالل  من  متكاملة 
لتنفيذ  الجهود  تنسيق  اجل  من  وكاالتها 
اللبنانية.  الحكومة  مع  بالتشاور  االتفاق، 

بالنسبة اىل االصالح النقدي املرتبط 

مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

شأن  يف  الدويل  النقد  وصندوق  الحكومة 
واعتربته  الشاملة  االقتصادية  السياسات 
لالصالحات  الكامل  لتنفيذ  ايجابية  خطوه 
للتعايف.  والرضورية  االطار  يف  املطلوبة 
املستدامة  التنمية  املتحدة  االمم  تعترب 
مستمرة  تكاملية  عملية  وهي  رضورية، 
دون  من  الواقع  متطلبات  تأمني  هدفها 
ان  او  املستقبل،  يف  ذلك  تبعات  اهامل 
عىل  مرضة  اثار  التنمية  لعملية  تكون 
واالجتامعية  االقتصادية  او  البيئية  الحياة 
ان  يجب  املتحدة  االمم  وبحسب  وغريها. 
تكون التنمية متوازنة ومتوازية، وتلبي كل 
االستقرار  وتؤّمن  والدولة،  الفرد  حاجات 
الحياة  رضورات  لكل  املستقبيل  واالمان 
من  فانه  ذلك،  تحقيق  اجل  من  الرئيسية. 

املسؤولية االساسية 
في تنفيذ اتفاق االطار 

تقع على الدولة



5253
عدد 105 - حزيران 2022عدد 105 - حزيران 2022

ليس  الصعد،  كل  عىل  شتى  باصالحات 
لدى االمم املتحدة اي قوة فرض وامنا تقديم 
االساسية  املسؤولية  وتبقى  واملشورة  املعونة 
الضغط  وسائل  ان  كام  التنفيذ.  يف  للدولة 
ممكنة عرب الوسائل الديبلوماسية ومن خالل 
فرض تطبيق لالتفاقيات الدولية التي صادق 

عليها لبنان والتي تلحظ اليات تطبيقها .

االستعداد  االسرتاتيجي  االطار  تضمن   ■
عالقة  لها  ملفات  معالجة  يف  للمساعدة 
كيف  االساسية،  والخدمات  التحتية  بالبنى 

سيكون ذلك؟
□ املعالجة مع االمم املتحدة تتم عرب الية 
والتنفيذ.  والتخطيط  واملساعدة  املشورة 
وغريها   UNDP عرب املتحدة  االمم  تساعد 
يف  املتخصصة،  الوكاالت  او  الصناديق  من 
املامرسات  افضل  واعطاء  املشورة  تقديم 
يف هذا املجال. لكل هدف تنموي مؤرشات 
يف  مثال  محددة  وهي  للمتابعة،  اساسية 
التفاوت  عىل  القضاء  عرب  التعليم  قطاع 
تكافؤ  وضامن  التعليم،  يف  الجنسني  بني 
التعليم  فرص الوصول اىل جميع مستويات 
يف  مبا  الضعيفة،  للفئات  املهني  والتدريب 
ذلك لالشخاص ذوي االعاقة واالطفال الذين 
وتكامل  هشة،  اوضاع  ظل  يف  يعيشون 
هي  املتحدة  االمم  حسب  لسالم   الجهود 

خارج  بطبيعته  املوضوع  ان  حيث  عاملية، 
ناحية  من  محيل.  اقليم  اي  نطاق  عن 
بني  اتفاق  هو  االتفاق  ان  الدويل،  القانون 
اشخاص القانون الدويل، اي الدولة اللبنانية 
منه  تنتج  لذلك  املتحدة،  االمم  ومنظمة 

مسؤوليات وواجبات عىل الطرفني.

تنمية  مصطلح  باستخدام  املقصود  ما   ■
هناك  اليس  واملقيمني،  للبنانيني  الطوارئ 

نية مبيتة بتوطني املقيمني اي النازحني؟
□ ال يجوز الربط بني موضع االمن ووجود 
وتنمية  اللبنانية،  االرايض  عىل  النازحني 
الطوارئ للمقيمني مرتبطة اساسا مبسؤولية 
ان  حيث  الدويل،  القانون  تطبيق  يف  لبنان 
متعلقة  دولية  باتفاقيات  مرتبط  لبنان 
ايضا  وامنا  املواطن  فقط  ليس  بحقوق 
االنسان املقيم عىل ارضه، خصوصا العهدين 
السياسية  بالحقوق  يتعلق  االول  الدوليني: 
االقتصادية  بالحقوق  والثاين  واملدنية، 
اليهام  انضم  والذي  والثقافية،  واالجتامعية 

لبنان يف العام 1972. 

اىل  للوصول  السالم  باولوية  املقصود  ما   ■
االمر  هذا  هل  شاملة،  سلمية  مجتمعات 
محصور لبنانيا وداخليا ام يطاول الوضع يف 

املنطقة؟

السالم  ملصطلح  املتحدة  االمم  استعامل   □
املتحدة  االمم  ادبيات  اطار  يف  يندرج 
االطار  فصل  ميكن  ال  النهاية  ويف  ونظامها، 
سيايس  مفهوم  عن  او  سياسية  اهداف  عن 
اهمية  من  الرغم  سيايس. عىل  استغالل  او 
منظمة  كونها  املتحدة  االمم  مع  االتفاق 
دولية وكون لبنان بلدا مؤسسا، اال ان هناك 
الرشاكة  مفهوم  تطرح حول  عدة  تساؤالت 
املستدامة  التنمية  مبدأ  وحول  ومضمونها، 
وااليديولوجيا  املضمون  حيث  من 
الدولية،  العالقات  يف  املسيطرة  الرأساملية 
االقتصادية  البنية  يف  تغيري  اي  طرح  وعدم 
ببعض  واالكتفاء  الدولية  الرأساملية 
طرح  وعدم  وهناك،  هنا  من  التعديالت 
منها  تعاين  التي  لالزمة  االساسية  االسباب 
التنمية  مبدأ  عليها  يطرح  التي  الدول 
الرأساملية  الكربى  الدول  ودور  املستدامة، 
ثروات  ونهب  استغالل  يف  املتطورة صناعيا 
اقتصادية  ازمات  من  تعاين  التي  الدول 
الرأساملية  الدول  كون  الفقر،  ومن  حادة 
تستغل  صناعيا  واملتطورة  الغنية  الكربى 
عرب  ملصلحتها  الدولية  االتفاقيات  اكرث 
التنمية  ان  عدة.  عليها يف مجاالت  الضغط 
ان  ميكن  ال  الفقري  العامل  اليها  يسعى  التي 
دول  بني  الدويل  التوازن  دون  من  تتحقق 
النامية،  االطراف  ودول  الرأساملية،  املركز 
ان  نجد  لذلك  مشرتكة،  املسؤولية  ان  علام 
من  للخروج  كاف  غري  اهميته  مع  االتفاق 
يلبي  وال  الفقر  ومن  االقتصادية  االزمات 
اقتصادي  نظام  بد من  الشعوب. ال  طموح 
عاملي جديد ينهي عملية النهب التي تقوم 

بها الدول الرأساملية الكربى.

ما  كل  يف  املتحدة  االمم  دور  اين   ■
طرحتموه؟

نظام  وافضل  اهم  املتحدة هي  االمم   □
دويل توصلت اليه البرشية، وهو رضورة 
اال  االنسان.  وتقدم  الدول  بني  للتعاون 
انها تخضع بطبيعة الحال اىل ميزان قوى 
توازنات  عىل  وتعمل  جدا،  معقد  دويل 
تزيد  دولية  وسياسات  منها  اكرب  صعبة 

الهوة بني الشعوب.
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مل يتأخر االمن العام يف تحويل القرارات الحكومية وتوصيات املجلس االعىل للدفاع يف شأن اقفال املعابر غري الرشعية بني 
لبنان وسوريا اىل امر واقع، وفق اولوية ربط اللبنانيني املقيمني خارج الحدود بوطنهم، من خالل تسهيل التنقل واالنتقال 

الذي كان يكبدهم مسافات كبرية وساعات طوال

إفتتح مركز أمن عام مطربة الحدودي في قضاء الهرمل
اللواء إبراهيم: الوطن يمضي على طريق الحياة 

بتوجيهات  العام  االمن  انتهجها  خطة  هي 
عباس  اللواء  العام  املدير  من  مبارش  وارشاف 
غري  تحّول  تفاعلية  دينامية  وفق  ابراهيم، 
املمكن اىل ممكن واملستحيل اىل سهل، ومتيض 
باملديرية العامة لالمن العام لتصري املثال الذي 
لبنان  يف  املؤسسات  من  اقرانها  بني  يحتذى 
حضور  وتعزيز  النوعي  االنجاز  يف  وخارجه 
ان  واالهم  لشعبها،  حاضنة  كمرجعية  الدولة 
ضعف االمكانات السيام املادية منها، مل تقف 
يوما عائقا او حجر عرثة امام التطوير واالمناء 
لالمن  قرار  او  توصية  فكل  املواطن.  وخدمة 
العام دور يف تنفيذه، يذهب اىل التنفيذ وفق 
محكمة  دراسة  عىل  بناء  وتقنية  علمية  خطة 

تؤدي كامل الغرض املطلوب.
اللواء  عهد  رافقت  التي  االنجازات  سلسلة  يف 
لالمن  العامة  املديرية  رأس  عىل  ابراهيم 
له مدلوالته  نوعي جديد  انجاز  العام، اضيف 
اللبنانية  الدولة  ان  الداخلية والخارجية، يؤكد 
مبؤسساتها الرشعية هي التي متسك بالحدود، 
او  بالفرض  وليس  خطة  وفق  يتم  االمر  وان 
الحدودية  مطربة  بلدة  يف  اقيم  فقد  الضغط. 
عام  امن  مركز  تدشني  الهرمل، حفل  قضاء  يف 
مطربة الحدودي، يف رعاية املدير العام لالمن 
حرض  وحضوره.  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
حامدة  وايهاب  زعيرت  غازي  النائبان  الحفل 
وعباس  اللقيس  حسن  السابقان  والوزيران 
ممثال  زغيب  عباس  الشيخ  واملفتي  مرتىض 
قبالن  احمد  الشيخ  املمتاز  الجعفري  املفتي 
دحبول  محمد  والعقيد  رحمة  حنا  واملطران 
ممثال قائد الجيش العامد جوزف عون واملقدم 
جوزف الحجار ممثال املدير العام لقوى االمن 
املجلس  ورئيس  عثامن  عامد  اللواء  الداخيل 
االعىل اللبناين - السوري نرصي الخوري وضباط 
كبار يف املديرية العامة لالمن العام وحشد من 

حمص اللواء جميل يونس ومدير ادارة الهجرة 
والجوازات السورية اللواء خالد حديد.

جميل  واللواء  الهق  نرصي  من  ترحيب  بعد   
يونس والياس الخوري، القى اللواء خالد حديد 
كلمة قال فيها "العز واالفتخار لروابط العروبة 
التي تجمعنا وال تفرقنا، وتحية الحب واالخوة 
والتعاون ملا فيه منعة البلدين وخري الشعبني".

عن  نتحدث  عندما  سوريا  يف  "نحن  اضاف: 

الشعبان يف حامية االرض التي لوال دمائهم ما 
كنا نستطيع اليوم ان نلتقي ونفتح االفاق". 

ووجه يف الختام "التحية اىل دماء شهدائنا روت 
االرض ليعم السالم".

ابراهيم  عباس  اللواء  الرعاية  صاحب  والقى 
من  موعد  يف  اليوم  "نلتقي  فيها:  جاء  كلمة 
مواعيد حضور الدولة مبؤسساتها، لنعلن افتتاح 
الذي مبجرد  الحدودي،  امن عام مطربة  مركز 
بدء العمل فيه نكون عمليا اقفلنا مثانية عرش 
ينتقل عربها  ان  معربا غري رشعي، كان يضطر 
السورية  االرايض  داخل  املقيمون  اللبنانيون 
بلدة،  ربط خمس وعرشين  واَعدنا  لبنان.  اىل 
بالوطن  نسمة،  االف  عرشة  نحو  فيها  يقطن 
االنتقال  مشقة  يتكبدون  كانوا  بعدما  االم، 
للوصول  كيلومرتا  اربعني  من  اكرث  ويقطعون 
بينام االن  الهرمل،   - القاع   - اىل معرب جوسيه 
صارت املسافة ال تتجاوز الخمسة كيلومرتات، 
حيث يتم الدخول بطريقة رشعية وبتسهيالت 

بعيدا من اي تعقيد".
اضاف: "هذا املعرب سيخفف عىل اهلنا مشقة 
عىل  الرشعية  االمان  مظلة  ويوسع  االنتقال، 
من  التنقل  عملية  وُيرشِعن  الوطن،  مساحة 
خالل معرب حدودي متكامل املواصفات، بعدما 
الشقيقة  السورية  الرسمية  السلطات  واكبت 
حدودي  مركز  باقامة  اللبنانية  الدولة  قرار 
مقابل ككل املعابر الحدودية الرشعية بني لبنان 
وسوريا، هذه الدولة الشقيقة، التي شكلت وال 
تزال، بواباتنا وممراتنا اىل عاملنا العريب الذي لنا 
الدور  للبنان  كان  ان  بعد  اليه،  االنتامء  رشف 

املؤسس لكينونته كاطار جامع لنا جميعا".
واوضح اللواء ابراهيم انه "يف خضم ما نشهده 
هو  ها  مصريية،  وتحوالت  جسام  احداث  من 
منيعة  قلعة  بلبنان  فاذا  نفسه،  يعيد  التاريخ 
تنكس، واميان  ارادة شعب ال  شامخة، يف ظل 
ومؤسسات.  وشعبا  ارضا  وبلبنان  بالله  عظيم 
وعشية احتفالنا بعيد املقاومة والتحرير، علينا 
بالقـيم  ثابتا  التزاما  وقسمنا  عهدنا  نجدد  ان 
واملبادئ التي نشأنا عليها، ووالء مطلقـا للوطن، 
تقـوى  ال  جباله  كارز  للعطـاء،  دامئـة  وارادة 

عليه عاتيات العواصف وال رصوف الزمن".
يتجسد  الحر  "قرارنا  ان  ابراهيم  اللواء  واكد 

الدستورية  ومؤسساتها  الدولة  خالل  من 

الفعاليات واهايل املنطقة. 
نهر  ضفة  اىل  الحضور  انتقل  االحتفال،  بعد 
يف  السورية  الهجرة  ادارة  من  بالقرب  العايص 
مركز مطربة  السوري، حيث اقيم حفل غداء 

رئيس  فيه  شارك  ابراهيم،  اللواء  رشف  عىل 
ونائب  الهق  نرصي  الهرمل  بلديات  اتحاد 
الخوري  الياس  حمص  مدينة  مجلس  رئيس 
يف  السوري  الجيش  يف  االمنية  اللجنة  ورئيس 

نشاطات
داود رمال

aborami20@hotmail.com

واالغىل،  االقرب  الشقيق  عن  نتحدث  لبنان 
البلدان  الجغرافية.  الحقائق  عن  ونتحدث 
كانا وسيبقيان كالقلب والرئتني يف جسد واحد 
بقيادة  النابض  العروبة  قلب  سوريا  وستبقى 

الرئيس الدكتور بشار االسد اىل جانب لبنان". 
قدمنا  البلدين  يف  "نحن  حديد:  اللواء  تابع 
االرهاب  شوكة  القتالع  الشهداء  من  افواجا 
وانترص  الحازمة،  النتيجة  فكانت  والتطرف 

اللواء ابراهيم: قرارنا الحر 
يتجسد من خالل الدولة 

ومؤسساتها الدستورية 
الشرعية املعبرة عن ارادته

... ويلقي كلمة.االستقبال الرسمي.

رئيس اتحاد بلديات الهرمل نرصي الهّق.اللواء عباس ابراهيم يفتتح مركز امن عام مطربة الحدودي.
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خالل  من  رادته.  عن  املعربة  الرشعية 
الوطنية  االرادة  عىل  تقوم  اساسية  مرتكزات 
الجامعة، النابعة من وعي مختلف الجامعات 
لشخصيتها الوطنية املتبلورة، من خالل عوامل 
والعادات  والقيم  والرتاث  والجغرافيا  التاريخ 
التاريخ  عرب  اللبنانيون  جسد  وقد  والتقاليد. 
ارادتهم تلك من خالل سعيهم الدائم اىل تحرير 
والتنظيامت  االرسائييل  االحتالل  من  وطنهم 
االرهابية، ومل يتوانوا لحظة عن تأدية واجبهم 
لبنان ومقدساته،  ارض  الدفاع عن  الوطني يف 
عىل  الحرب  يف  الرائعة  الوحدة  اىل  وصوال 

االرهاب الذي ُدحر من الحدود الرشقية".
وتوجه اللواء ابراهيم اىل ابناء املنطقة بالقول: 
اقول  العزيزة،  املنطقة  هذه  ابناء  يا  انتم  "اما 
مرتكزات  عىل  حافظتم  انكم  املآلن  بالفم 
االستقالل ووحدة االرض والشعب، هذه الوحدة 
العادات  وصدق  التاريخ  حقيقة  كرستها  التي 
والتقاليد ونبلها، وارستها ارادة اللقاء من اجل 
دونها  من  والتي  وعزيزة،  كرمية  حياة مشرتكة 
ال استقالل بل انقسام وترشذم يرشعان الساحة 
اللبنانيني،  ان  خارجية.  تدخالت  عىل  الداخلية 
اللبنانية،  الهوية  تجمعهم  االرض،  هذه  ابناء 
املستقبلية،  والتطلعات  العريق،  والتاريخ 
املنبثقة  املشرتكة،  بالحياة  الراسخة  والقناعة 
وادراكهم  الطويلة،  وتجاربهم  تفاعلهم  من 
ملصالحهم الحيوية. وقد اثبتت االحداث االليمة 
اللبنانيني  متسك  مدى  بالوطن،  عصفت  التي 
بالحياة املشرتكة من خالل وثيقة الوفاق الوطني 
التي غدت جوهر الدستور اللبناين  واكدت عىل 
نهائية الوطن ووحدة االنتامء ملختلف الرشائح 

املكونة للمجتمع اللبناين".
ولفت اللواء ابراهيم اىل انه "يف هذه املناسبة 
العزيزة، اقول لكم ان الوطن مييض عىل طريق 
بدماء  شامخا  الصعوبات،  كل  رغم  الحياة 
بوحدة  مدفوعا  شعبه،  بارث  عزيزا  شهدائه، 
تعي  التي  االمنية  وقواه  وبارادة جيشه  ابنائه 
مسؤولياتها وواجباتها، ومبقاومة شعب ال يهاب 
العدو بوجهيه الصهيوين والتكفريي. وعىل قدر 
تبقى  وتحديات،  اخطار  من  بالبالد  يحيط  ما 
واميانهم  اللبنانيني  عند  والصلبة  الحية  االرادة 
يصونان  اللذين  القويني  الحافزين  بوطنهم، 

البلد وينقالنه اىل حالة التحديث والتطوير".

وختم: "اخريا، ال بد من توجيه الشكر اىل كل 
من ساهم يف انجاز هذا املرشوع"، مؤكدا "ان 
املديرية العامة لالمن العام ستبقى متحصنة 

بالقانون والصالحيات وتعمل مبوجبهام، وما 
ميليه عليها شعارها خدمة للمواطن وتضحية 

يف سبيل الوطن".

رئيس اللجنة االمنية والعسكرية يف سوريا اللواء جامل يونس.

نائب رئيس املكتب التنفيذي يف حمص الياس خوري.

مدير ادارة الهجرة والجوازات يف الجمهورية العربية السورية اللواء خالد حديد. 
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في تكريم لدوره في إطالق خراط
اللواء إبراهيم: لن نتوانى عن أّي ملف يعني لبنانيًا

اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
بيئة  لخلق  العمل  "استمرار  ابراهيم 
كبرية  مساحة  توفري  يف  تساعد  مستقرة، 
من  املرحلة  هذه  يف  واالمان  االمن  من 
التعقيدات الداخلية"، معتربا ان "التوافق 
بأن  كفيل  الكربى  القضايا  حول  السيايس 
اقتصاديا  مستقر  وضٍع  يف  لبنان  يبقي 
الدولة  سوى  لنا  خيار  "ال  وقال:  وامنيا". 
الجديد،  بلبنان  للنهوض  ومؤسساتها 
اليه اجيالنا املقبلة، ليعيشوا  الذي تطمح 
والعدل  بالحق  ترعاهم  دولة  كنف  يف 
املديرية  يف  "اننا  اىل  ولفت  والقانون". 
عن  يوما  نتواَن  مل  العام  لالمن  العامة 

متابعة اي ملف للبناين يف الخارج".
كان اللواء ابراهيم يتحدث يف خالل غداء 
ظهر  زحلة  يف  رشفه  عىل  اقيم  تكرميي 
الدكتور  من  بدعوة  ايار   28 السبت  يوم 
لجهوده ومساعيه  تقديرا  يوسف شعنني، 
ونجاحه يف االفراج عن ابن زحلة الدكتور 
املدينة  نواب  حضور  يف  خراط،   ريشار 
بوشكيان  جورج  النائب  الصناعة  وزير 
والياس  عون  وسليم  ضاهر  وميشال 

الذي تؤكد دامئا يف كل شأن يخدم لبنان، 
لبنان  حق  يف  خدماتك  امام  وننحني 
وطننا  بني  الوصل  فانت صلة  واللبنانيني. 

وبني الدول الشقيقة والصديقة". 

ومن  والدينية،  السياسية  االنتامءات 
شهدت  التي  اللبنانية  املناطق  مختلف 
فيه  عرّب  مهام،  انتخابيا  استحقاقا  اخريا 
من  كلمتهم  وقالوا  قرارهم  عن  الناس 

خالل التصويت واختيار املرشحني". 
خالل  من  الشباب  "مشاركة  عىل  واثنى 
يحتم  ما  وهذا  العالية،  االقرتاع  نسبة 
وان  جانبهم،  اىل  الوقوف  واجب  علينا 
تتضافر الجهود لتأمني مستقبل واعد لهم 

يف بلدهم وليس دفعهم اىل الهجرة".
ومتنى اللواء ابراهيم ان "يتحمل الجميع 
لجبه  عاتقهم،  عىل  امللقاة  املسؤولية 
التعاون  وليكن  بسالم،  املقبلة  التحديات 
سنخوضها،  التي  املرحلة  شعار  والحوار 
مام ينعكس ايجابا عىل الوضعني املعييش 
"التوافق  ان  عىل  وشدد  للبالد".  واالمني 
والقضايا  املفصلية  العناوين  يف  السيايس 
وضٍع  يف  لبنان  يبقي  بأن  كفيل  الكربى، 

اقتصاديا وامنيا".  مستقر 
واكد "اننا من جهتنا، سنبقى نعمل لخلق 
مساحة  توفري  عىل  تساعد  مستقرة،  بيئة 
املرحلة  هذه  يف  واالمان  االمن  من  كبرية 
لنا  خيار  فال  الداخلية،  التعقيدات  من 
بلبنان  للنهوض  ومؤسساتها  الدولة  سوى 
الجديد، الذي تطمح اليه اجيالنا القادمة، 
بالحق  ترعاهم  دولة  كنف  يف  ليعيشوا 

والعدل والقانون".
تجارب  "الحياة  قائال:  خراط،  اىل  وتوجه 
العربة  تنتهي.  ال  واختبارات  مستمرة 
هي يف ان نحول هذه التجارب اىل قيمة 
مسريتنا  يف  دفع  قوة  ونجعلها  ايجابية، 
هذه  ابن  وانت  واملهنية،  االنسانية 
والتسامح  املحبة  تحتضن  التي  االرض 
والرسالة الحضارية املنترشة يف كل ارجاء 

املعمورة".
بدوره، تحدث الدكتور خراط متوجها اىل 
مساعيه  عىل  اياه  شاكرا  ابراهيم،  اللواء 
توجه  ثم  عنه.  االفراج  اىل  ادت  التي 
وقفت  التي  االطباء  نقابة  اىل  بالتقدير 
من  خراط  اعتذر  كام  قضيته،  جانب  اىل 
خالل  وحزن  اىس  من  واجهوه  ملا  عائلته 

فرتة احتجازه يف دولة االمارات.

زحلة  ومطراين  الحشيمي  وبالل  اسطفان 
والبقاع  وزحلة  الفرزل  ابرشية  راعي 
للروم امللكيني الكاثوليك املطران ابراهيم 
املارونية  زحلة  ابرشية  وراعي  ابراهيم 
بعلبك  ومفتي   معوض  جوزيف  املطران 
شيخ  اىل  الصلح،  خالد  الشيخ  الهرمل   -
الغزاوي  عيل  الشيخ  الدكتور  البقاع  قراء 
موىس  واالب  الخوري  عبدو  واملونسنيور 
العقيقي رئيس دير ما انطونيوس ورئيس 
بلدية زحلة اسعد زغيب واعضاء املجلس 
املدينة  يف  االمنية  االجهزة  وقادة  البلدي 

ومخاتري وحشد من الفعاليات. 
صاحب  تحدث  الوطني  النشيد  بعد 
ابراهيم  باللواء  مرحبا  شعنني  الدعوة 
واملدعوين، وقال: "نترشف ان نستضيفكم 
مدينة  زحلة،  االسود  مدينة  يف  اليوم 
اللواء،  سيادة  الواحد،  والعيش  السلم 
انت صادق يف وعدك صلب يف مواقفك، 
اال  وعدت  ما  خرية،  وارادة  قرار  صاحب 
وجود  ذلك  عىل  دليل  واكرب  ووفيت، 

الدكتور خراط بيننا".
الساهر  القائد  ايها  بك  "اهال  اضاف: 

نشاطات

اللواء  اىل  متوجها  شعنني  الدكتور  وختم 
ابراهيم: "سيادة اللواء، لك منا كلنا ومن 
الله  ادامك  والتقدير  الشكر  زحلة  مدينة 

للمجتمع". سندا 
فقال:  ابراهيم،  اللواء  املكرم  وتحدث 
واملهني  اوال  االنساين  واجبنا  "انطالقا من 
لالمن  العامة  املديرية  يف  نحن  ثانيا، 

اللواء ابراهيم: ال خيار لنا 
سوى الدولة ومؤسساتها 

للنهوض بلبنان

الدكتور ريشار خراط.زحلة ترحب باملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

من املأدبة.متكلامً.

بنا  ناطها  التي  املهامت  وبناء عىل  العام، 
اي  متابعة  عن  يوما  نتوان  مل  القانون، 
من  بد  ال  هنا،  الخارج.  يف  لبناين  ملف 
توجيه الشكر اىل دولة االمارات الشقيقة 

مع  االوىل  اللحظة  منذ  تعاونت  التي 
قضية  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية 
الفرصة  وانتهز  خراط.  ريشار  الدكتور 
ملف  شأن  يف  التنسيق  استمرار  العلن 
قضية  وكل  االخرين،  اللبنانيني  املوقوفني 

وفقا لظروفها الخاصة".
وتابع: "نلتقي اليوم يف زحلة من مختلف 
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قضّية

الفقر ينتهك حقوق اإلنسان ويهّدد األمن االجتماعي
األمن العام: يٌد تساعد وعنٌي تسهر على األمن 

كل الرشائع الدولية واملحلية تنص عىل وجوب ضامن حقوق االنسان. الحق يف الغذاء، الطبابة، التعليم، العمل، من بديهيات 
تلك الحقوق. يف املقابل، يجمع علامء النفس واالجتامع يف العامل عىل ان آفة الفقر تتسبب بانتهاك بعض او كل تلك الحقوق 

الشخصية للفرد، وتؤدي اىل ارتفاع معدالت الجرائم والهجرة، مبا يهدد االمن االجتامعي  

اوضح، اي ردود فعل مثال قد يقوم بها من ال 
او  لنفسه  الدواء  او  الغذاء  تأمني  قدرة  ميلك 
الوالده؟ استطرادا، ما مخاطر الفقر عىل االمن 

واالستقرار االجتامعي؟

مخاطره
يجمع علامء االجتامع والنفس واالمن يف العامل 
عىل ان الفقر يؤدي اىل وجود مخاطر متشعبة 

عىل االمن االجتامعي، ابرزها:
- تكاثر آفات البطالة، الجهل واالمية، الترشد، 
االمراض، تفيش  تكاثر  التغذية،  التسّول، سوء 
تعاطي  الطالق،  االرسي،  التفكك  الفساد، 
املخدرات او املسكرات كنوع من الهروب من 
عدد  انخفاض  االنتحار،  نسب  ارتفاع  الواقع، 
الهجرة  الوالدات،  عدد  انخفاض  الزيجات، 
والقيم  االخالق  يف  انحطاط  كبري،  بشكل 

االنسانية والوطنية، وسواها من االفات.
جرائم  السيام  الجرائم،  معدالت  ارتفاع   -
السقة، القتل او الخطف او االعتداء بهدف 
الحصول عىل املال، االتجار بالبرش، االتجار 
الرشعية،  غري  الهجرة  الدعارة،  باملخدرات، 
كذلك  ارهابية،  شبكات  مع   التعامل 
تفيش ظاهرة جرائم الوالء للخارج مبختلف 

جميع  يف  تدريجا  يتغلغل  كونه  الفساد، 
يف  ليتسبب  منها،  العامة  السيام  القطاعات 
او  عظمت،  مهام  موجودة  ثروات  اي  تبديد 
اي مساعدات قد تأيت. لكن االخطر انه يدمر 
وقيمه  اخالقه  اي  كانسان،  االنسان  جوهر 
االنسانية والوطنية. فاذا نظرنا اىل واقع الفساد 
يف لبنان، سرنى ان العديد ممن تسلموا زمام 
االعوام  خالل  الدولة  يف  واملسؤولية  الحكم 
انواع افعال  املاضية، مارسوا الكثري من ابشع 
خالل  بخاصة  املقابل،  يف  نرى  كام  الفساد. 
من  به  بأس  ال  عددا  ان  املنرصمني،  العامني 
اصحاب الدكاكني والسوبرماركات وتجار املواد 
تجار  الصيدليات،  االدوية،  تجار  او  الغذائية، 
يف  وسواهم  املحطات،  واصحاب  املحروقات 
باخفاء  يقومون  كانوا  القطاعات،  مختلف 
اليها،  الناس امللحة  املواد والسلع رغم حاجة 
هائلة.  بارباح  الحقا طمعا  ببيعها  يقوموا  يك 
كذلك فان عددا ممن يديرون جمعيات اهلية 
الخارج  من  مالية  مساعدات  بتسلم  قاموا 
املترضرين  عىل  يجب  كام  توزيعها  دون  من 
الفقراء،  عىل  او  مثال،  بريوت  مرفا  انفجار  يف 
ان  اي اختلسوا قسام منها. كذلك نرى عادة 

ال  العامة  االدارات  يف  املوظفني  من  عددا 

التي  الحادة  االقتصادية  االزمة  موازاة  يف 
يشهدها لبنان، حقيقتان تستحقان التوقف 
عندهام. االوىل، ان لبنان ليس بلدا مفلسا 
نفطية  ثروة  ميلك  كونه  الواقع،  حيث  من 
هائلة، ثروة ذهبية، واالهم ثروته بانسانه 
ان  تأكيد،  وبكل  الثانية،  واملتفوق.  الخالق 
انقاذ لبنان من ازمته الراهنة يتطلب وقف 

الفساد وادارة جيدة لتلك الرثوات. 
ما تعريف الفقر ومؤرشات قياسه؟ ما هي 
الفساد  بني  عالقة  اي  االجتامعية؟  اثاره 
العامة  املديرية  تتصدى  كيف  والفقر؟ 
االقتصادية  االزمة  لتداعيات  العام  لالمن 
عسكرييها،  عىل  كام  الوطن  عىل  الحادة 
االمن  عىل  معا  والفساد  الفقر  والخطار 

االجتامعي؟ 

تعريف الفقر
لذا  العامل،  يف  للفقر  موحد  تعريف  يوجد  ال 
او منظمة  تعاريفه بني دولة من هنا  اختلفت 
او جمعية من هناك.  من ابرز تلك التعاريف 
عن   عبارة  انه  طويلة،  لعقود  شيوعا  واكرثها 
حالة اقتصادية يفتقد فيها الفرد الدخل الكايف 
الرعاية  من  الدنيا  املستويات  عىل  للحصول 
الصحية والغذاء وامللبس والتعليم وكل ما يعد 
حياة  مستوى  لتأمني  الرضورية  الحاجات  من 
مقبول اجتامعيا، لنفسه والفراد عائلته. غري ان 
مفهوم الفقر راح يتوسع عامليا منذ ما يقارب 15 
عاما ليشمل ايضا رضورة حصول الفرد عىل الحد 
االدىن من الحياة الكرمية، تأمني بيئة سليمة له، 
وفرص مشاركته الدميوقراطية يف اتخاذ القرارات 

يف مختلف جوانب الحياة العامة.

مؤرشات قياسه
ال مؤرش واحدا لقياس درجة الفقر يف العامل، 
خاصا  مؤرشا  تعتمد  منظمة  او  دولة  كل  بل 
بها. وقد تقوم هي ذاتها بتعديل ذاك املقياس 
تزايد  جراء  من  مدة  بعد  املؤرشات  تلك  او 
الظروف  تطور  او  االجتامعية  الحاجات 
االقتصادية العامة. عىل سبيل املثال، بعد ان 
او  اليومي  الفرد  دخل  مقدار  قياس  اعتمد 
نرى  عدمه،  او  فقره  لقياس مستوى  السنوي 
ان االمم املتحدة اطلقت عام 2010 بالتعاون 
مؤرشا  بريطانيا  يف  اوكسفورد  جامعة  مع 
جديدا لقياس مستوى الفقر هو مؤرش الفقر 
عدد  تحديد  عىل  يقوم  الذي  البعد،  املتعدد 
من  االرس،  مستوى  عىل  املهمة  العوامل  من 
والخدمات  املمتلكات  اىل  الصحة  اىل  التعليم 
العوامل  هذه  مجمل  اىل  وبالنظر  وسواها، 
عن  ودقيقة  شاملة  صورة  تحديد  ميكن 
مستوى الفقر، علام ان مؤرشات قياس الفقر 

يف تطور شبه دائم.

آثاره الشاملة
مبجرد ان نقول عبارة مجتمع فقري، فهذا يعني 
ان معظم افراده يعيشون يف حرمان جزيئ او  
االنسانية.  ابسط حقوقهم  شامل عىل صعيد 
من صور ذاك الحرمان، نذكر سوء التغذية او 
حتى حالة جوع، نقص او انعدام وجود ادوية 
الطبابة  عىل  الحصول  عىل  القدرة  عدم  او 
التنقل جراء  التعليم، صعوبة  انعدام  الالزمة، 
الطاقة  عىل  الحصول  صعوبة  كلفته،  غالء 
الكهربائية، املياه، االنرتنت، وسواها من االثار 
بديهي  سؤال  السياق،  هذا  يف  االجتامعية. 
بها  تتسبب  قد  نتائج  اي  هنا:  نفسه  يفرض 
مبعنى  املجتمع؟  داخل  تلك  الحرمان  ظروف 

اشكاله االمنية او السياسية وسواها.
تشري  االرهايب.  والفكر  التطرف  ومتدد  منو   -
ان  اىل  واالجتامعية  االمنية  االحصاءات  كل 
الشبكات  ينتمون اىل  الذين  غالبية االشخاص 
االرهابية هم من ابناء املجتمعات التي تتميز 
بالفقر، الجهل، البطالة، وبأن معظم الشبكات 
االرهابية املنظمة تركز بشكل اسايس عىل مثل 
تلك املجتمعات يف عملية تجنيد االفراد، كونها 

تشكل ارضا خصبة وسهلة للتجنيد.

بني الفساد واالخالق 
اىل  مسيئة  الفقر  من  تنتج  التي  االثار  كل 
حقوق االنسان واالمن االجتامعي عموما، غري 
ظاهرة  تفيش  هو  االطالق  عىل  اخطرها  ان 

اللواء ابراهيم: الوطن كاالم 
التي اذا مرضت ال نهجرها بل 

نعالجها حتى آخر حياتنا

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com
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الحصول  بعد  اال  املواطن  ينجزون معاملة 
من  العديد  يف  دواليك  وهكذا  رشوة،  عىل 

القطاعات االخرى عموما وبنسب متفاوتة. 
االيت:  السؤال  طرح  بقوة  يفرض  الواقع  هذا 
ماذا لو ان مثل اولئك االشخاص الذين حرموا 
االطفال الحليب، واملرىض واملوجوعني الدواء، 
وسواهم،  محطاتهم،  امام  املواطنني  اذلوا  او 
نراه  ان  ميكن  واقع  اي  وزراء؟  غدا  اصبحوا 
الوقائع  تلك  كل  ان  انذاك؟  وزاراتهم  يف 
كبرية  بنسبة  موجود  الفساد  ان  اىل  تؤرش 
موازاة  يف  وانه  والخاص،  العام  القطاعني  يف 
الكثري من املسؤولني  االنهيار االقتصادي لدى 
واملواطنني عىل السواء، انهيار كبري عىل صعيد 
الوطني.  والحس  واالنسانية  االخالقية  القيم 
بناء  اعادة  اىل  السعي  واقع يستدعي رضورة 
والوطنية  االنسانية  والقيم  االخالق  منظومة 
صالحة.  مواطنة  بناء  اي  اللبناين،  املجتمع  يف 
لدينا  يصبح  صالحا،  مواطنا  نبني  فعندما 
صالح،  صيديل  صالح،  تاجر  صالح،  مسؤول 
املدارس،  االهل،  واجب  هذا  دواليك.  وهكذا 
االهلية،  الجمعيات  الدين،  رجال  الجامعات، 
وكل مؤسسات الدولة املعنية، وكذلك دور كل 

مواطن بال اي استثناء. 

األمن العام يتصدى
واملديرية  الست  السنوات  يقارب  ما  منذ 
يف  الخطر،  ناقوس  تدق  العام  لالمن  العامة 
العلن ويف االعالم، ليس فقط يف االجتامعات 
املغلقة وضمن التقارير الرسمية التي ترفعها 
اىل السلطة السياسية، حول تفيش مخاطر آفة 
الفساد التي يكاد يصبح موازيا او متفوقا عىل 
خطر االرهابني االرسائييل والتكفريي، وبأنه قد 
كاريث.  واجتامعي  اقتصادي  انهيار  اىل  يؤدي 
كذلك، حذرت منذ ما يقارب السنوات الثالث، 
من ان االمن االجتامعي يف حالة خطر شديد 
اي  يحتمل  يعد  فورا كونه مل  يجب معالجته 

تأجيل. 
واقع  امام  اليوم  اصبحنا  ذلك،  كل  رغم 
عنده،  التوقف  يستحق  وما  الجميع،  يعرفه 
يف  العام،  لالمن  العامة  املديرية  ان  هو 
وانجاز  الجرائم  مكافحة  يف  دورها  موازاة 
معايري  ارقى  وفق  املواطنني  معامالت 

قامت  االنسان،  وحقوق  العامة  الخدمة 
االقتصادي  ازمتي كورونا والتدهور  منذ بدء 
املحلية  وعالقاتها  وامكاناتها  قدراتها  باقىص 
انسانية  مببادرات  املمتازة،  والدولية 
املجاالت  مختلف  يف  ووطنية  واجتامعية 
عىل  االعباء  تخفيف  بهدف  واالتجاهات، 
عسكرييها،  عىل  كذلك  واملواطنني،  الدولة 
ومكافحة جرائم الفساد اىل اقىص حد تسمح 
لها به القوانني. استطرادا، كانت تقوم منذ ما 
يقارب السنوات العرش، عقب اطالق مديرها 
تطويرها  خطة  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
فيها،  املسؤولية  سدة  تسلمه  عند  وتحديثها 
اي قبل بدء اي من االزمتني بسنوات عديدة، 
بتحقيق انجازات نوعية كثرية من دون تكبيد 
خزينة الدولة اية اموال. اكرث من ذلك، بدأت 
منذ ذلك الحني باالستغناء عن معظم عقود 
بانهائها،  اي  السابقة  مبانيها  بعض  ايجار 
اللوجستية  اعاملها  معظم  بانجاز  وقامت 
تلزميها  استمرار  عرب  وليس  الذاتية  بقدراتها 
وبسواها  سابقا،  الحال  كان  كام  ملتعهدين 
اجل  ملن  ذلك  كل  املامثلة.  االجراءات  من 
توفري النفقات عىل خزينة الدولة، التي هي 
اال حيث  الشعب ويجب عدم رصفها  اموال 

توجد رضورة ملحة ومنفعة وطنية. 
العناوين  تلك  كل  عن  عامة  نبذة  ييل  ما  يف 

العريضة:  

مكافحة الفساد
كسائر  العام،  لالمن  العامة  املديرية  تقوم 
بأي  علمها  عند  العدلية،  الضابطة  اشخاص 
جرمية من اي نوع كانت، من ضمنها الجرائم 
التي لها صلة بالفساد، بابالغ القضاء املختص 
يعود  ال  القانون،  مبوجب  االمر.  عن  فورا 
اي  اجراء يف حق  اي  تتخذ  ان  ذلك  بعد  لها 
القضاء  يصبح  بل  فساد،  بجرم  متهم  شخص 
وحده صاحب الصالحية التخاذ ما يراه مناسبا 
الطريقة  عىل  عرفا  يقال  فكام  قرارات.  من 

اللبنانية، اللهم نشهد اننا بلغنا.

تطوير بال كلفة
يف وقت كان الكثري من ادارات الدولة ترتاجع 
قدراتها وخدماتها، او تكبد خزينة الدولة مبالغ 

هائلة من دون اي تطوير يذكر فيها، نجحت 
خطة  تنفيذ  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية 
التطوير من دون تكبيد خزينة الدولة اي كلفة، 
اليها  قدمت  ومساعدات  هبات  بفضل  وذلك 
من منظامت وهيئات دولية او هيئات مجتمع 
تحقيق  لبنان، ومتكنت من  وبلديات يف  مدين 
التي  التطوير  ومشاريع  االنجازات  من  الكثري 
اصبحت ملكا للدولة، اي ملكا للشعب اللبناين. 
مبنى   73 يقارب  ما  استحداث  ابرزها:  من 
جديدا لالمن العام،  52 منها ملراكز جديدة او 
مقار تابعة لها، و21 مبنى جديدا ملراكز كانت 
موقوف  اللف  تتسع  نظارة   اساسا.  موجودة 
موقتا تراعي ارقى معايري حقوق االنسان، مركز 
العام، مخزن  باالمن  الخاص  الوطني  التدريب 

كبري لالدوية، استقدام زوارق بحرية حديثة...

وقف التلزميات
كانت املديرية العامة لالمن العام سابقا، ككل 
االدارات، تقوم بتنفيذ االعامل غري العسكرية 
الكهرباء،  الصيانة،  كاعامل  تحتاجها،  التي 
تلك  تلزيم  عرب  وسواها،  البناء  الهندسة، 
االعامل او الخدمات اىل رشكات او مؤسسات 
العروض  استدراج  تقديم  الية  وفق  خاصة 
املعتمدة يف الدولة اللبنانية، لكن من املعلوم 

ان اسعار الخدمات يف السوق اللبنانية مرتفعة 
نوعا ما. بهدف تخفيض تلك النفقات، قامت 
املتالحقة،  التطويع  دورات  ضمن  املديرية، 
كل  يف  املتخصصني  االفراد  مئات  بتطويع 
تلك املجاالت ضمن صفوفها، واسندت اليهم 
كل  تنفيذ  التدريبية  الدورات  انهائهم  بعد 
املديرية.  تحتاجها  التي  والخدمات  املشاريع 
من  املئة  يف   90 يقارب  ما  وفر  االمر  هذا 
تلك النفقات عىل الخزينة اللبنانية، اي عىل 

الشعب اللبناين. 

انهاء عقود ايجار
كذلك قامت املديرية العامة لالمن العام بانهاء 
اكرث من 90 يف املئة من عقود االيجار السابقة 
بتشييد مبان  استبدلتها  لبعض مبانيها، كونها 
لها، اي ملكا للشعب اللبناين، من خالل هبات 

ومساعدات. 

مساعدة وزارات وادارات
التدهور  وازمة  كورونا  جائحة  بدء  منذ 
العامة  املديرية  تكتف  مل  الحاد،  االقتصادي 
راحت  بل  فقط،  مبهامها  بالقيام  العام  لالمن 
الوزارات  من  العديد  اىل  العون  يد  متد 
يف  مساعدتها  وبالتايل  الرسمية،  واالدارات 

مؤازرتها  ذلك،  عىل  مثال  مهامتها.  بعض 
جميع  تعقيم  عمليات  يف  الصحة  وزارة 
مرات  لبنان  يف  السوريني  الوافدين  مخيامت 
عرب  والتجارة  االقتصاد  وزارة  مؤازرة  عدة، 
توزيع  عمليات  عىل  باالرشاف  املديرية  قيام 
محطات  مخزون  عىل  والكشف  املحروقات، 
بهدف  اللبنانية  املناطق  مختلف  يف  الوقود 
كذلك  املحروقات.  احتكار  جرائم  مكافحة 
مؤازرة وزارة الطاقة واملرصف املركزي ووزارة 

الرتبية وسواها يف بعض مهامتها.

منعا للعتمة الشاملة
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  نجح  كذلك 
مع  املمتازة  عالقاته  بفضل  ابراهيم،  عباس 
كبار املسؤولني العراقيني وعىل رأسهم رئيس 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الوزراء  مجلس 
بني  اتفاق  توقيع  يف  محوري  دور  لعب  يف 
العراقية،  والدولة  اللبنانية  الطاقة  وزارة 
يقيض بتقديم العراق مليون طن من الفيول 
وذلك  لبنان  كهرباء  مؤسسة  لصالح  الثقيل 
االتفاق،  توقيع  تاريخ  من  سنة  مدة  خالل 
واستشفائية  استشارية  خدمات  مقابل  يف 
لبنان  جنب  مام  العراق،  اىل  لبنان  يقدمها 

الدخول يف العتمة الدامئة.

مساعدات عينية
املديرية  بدأت  العامني  يقارب  ما  منذ 
العامة لالمن العام، بالتعاون مع منظامت 
لبنانية  انساين،  طابع  ذات  وهيئات 
عىل  غذائية  حصص  بتوزيع  واجنبية، 
املحافظات  مختلف  يف  محتاجة  عائالت 
تدهور  استفحال  مع  كذلك،  اللبنانية. 
الدوالر  مقابل  يف  الوطني  النقد  قيمة 
تأمني  عىل  كبري  بشكل  اكبت  االمرييك، 
عسكرييها  اىل  متنوعة  عينية  مساعدات 
القيام  تستطيع  ما  وباقىص  دوري  بشكل 
به ليك يتمكنوا من الصمود يف هذا الظرف 
باقىص  القيام  يف  مستمرة  وهي  العصيب. 
ما ميكن القيام به من اجل تحسني الواقع 
وطنية  حلول  تلوح  ريثام  لهم،  االقتصادي 
عامة يف افق الوطن، تعزيزا لصمودهم يف 
يتخلوا  ولن  ارضهم  التي هي  االرض  هذه 
الظروف.  اشتدت  مهام  غريب  ألي  عنها 
لالمن  العام  املدير  دامئا  يؤكد  وكام  النه، 
مع  لقاءاته  يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
الضباط والعسكريني، ما مفاده ان "الوطن 
كاالم، التي اذا مرضت او عجزت ال نهجرها 
او نستبدلها، وامنا نبقى نعالجها طاملا نحن 

عىل قيد الحياة". 

الفقر يولّد الحرمان 
والحرمان قد يولّد تكاثر 

الجرائم والهجرة

ال تعريف واحدا
للفقر وملؤشرات قياسه 

في العالم
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تقرير

مشروع تعزيز قدرات اإلدارة املتكاملة مستمر
شراكة األمن العام واإلتحاد األوروبي تعّزز أمن الحدود

ضمن اتفاقية الرشاكة املوقعة بني االتحاد االورويب ولبنان عام 2006، تم يف العام 2012 اطالق مرشوع تعزيز قدرات االدارة 
املتكاملة للحدود يف لبنان. يهدف هذا املرشوع، املمول من االتحاد االورويب مبيزانية تراكمية قدرها 20.5 مليون يورو، اىل تعزيز 

قدرات السلطات اللبنانية يف حامية حدودها الرشقية والشاملية، عرب تنفيذ برامج امنية، اجتامعية، اقتصادية، وامنائية 

العامة لالمن العام، عىل اعادة النظر يف كل املراحل 
اىل  املهاجرين  لوصول  والتقنية  واالمنية  االدارية 
املعابر الحدودية، واقامتهم وخروجهم، لتعديل ما 
الدولية  يلزم منها مبا يتوافق مع احدث املعايري 
ذات الصلة. وقد ساهم هذا االمر ايضا يف تطوير 
كالقدرات  للمديرية،  التحتية  البنى  قدرات 
اللوجستية وسواها، مبا وفر امكان معالجة وصول 
واقامة وخروج املواطنني السوريني جراء تدفقهم 

اىل لبنان باعداد كبرية اعتبارا من عام 2011.
حتى االن، كان ملرشوع االدارة املتكاملة للحدود 
تأثري ايجايب كبري عىل القدرات االمنية العمالنية 
ادارة  مجال  يف  العام  لالمن  العامة  للمديرية 
منصة  توفري  ذلك  يف  مبا  وضبطها،  الحدود 
اتصال ملختلف مكاتبها ودوائرها ومراكزها عىل 
كل  اىل  بالنسبة  معا  وامليداين  املركزي  املستويني 
ما يهم املهام واملعلومات الالزمة يف نقاط العبور 
الحدودية، وبالتايل تبسيط اسرتاتيجياتها املشرتكة 
تأمني  تم  كام  التشغييل.  املستوى  عىل  ونهجها 
دعم مبارش للجنة مراقبة وضبط الحدود التابعة 
للجيش اللبناين والتي يؤدي فيها االمن العام دورا 
رئيسيا، مام مكن وفّعل الدور التنسيقي للجيش 
اللبناين يف هذه اللجنة وطوره من حيث التخطيط 
والتنفيذ واالبتكار لالنشطة التي تؤدي اىل مراقبة 

افضل للحدود اللبنانية. 
شبكة  املرشوع  نفذ   ،2021 عام  منتصف  يف 
ميكروويف عىل مستوى الدولة، كجزء من نظام 
ادارة الحدود الخاص باملديرية العامة لالمن العام. 
تستخدم هذه البنى التحتية االمنة لدعم النقل 
السيع والحقيقي لبيانات االمن العام، وستشكل 
شبكة امليكروويف ايضا االساس ألي امتداد وطني 
للحلول التقنية املتقدمة التي قد يعتمدها االمن 
العام يف املستقبل )مثل توسيع و/او تطوير نظام 

ادارة الحدود االمنة(.

مع  العام  االمن  لتواصل  اطارا  املرشوع  شكل 
زيارات  برنامج  خالل  من  االوروبيني  نظرائه 
ميدانية اىل دول اوروبية مختلفة، وتبادل الخربات 

واملساعدة الفنية.
نظرا اىل تركيز املرشوع الحايل عىل تعزيز حوكمة 
عىل  القائم  النهج  وتعزيز  لبنان،  يف  الحدود 
الحقوق والتنسيق من خالل املرشوع، واملساهمة 
تربز  الحدودية،  املجتمعات  واستقرار  امن  يف 
التقنية  املجاالت  مختلف  يف  للنمو  كبرية  فرص 
ذات الصلة املبارشة باملديرية العامة لالمن العام 
السياسة  تطوير  مجاالت  تشمل  املستقبل.  يف 
تحليل  وحدة  تعزيز  للبنان،  املتكاملة  البحرية 
املخاطر، تعزيز التنسيق بني الوكاالت الحدودية، 
تعزيز الوصول اىل املجتمعات الحدودية، الخ. يف 
العام رشيكا  االمن  يبقى  املجاالت،  هذه  سياق 
لتطوير  الدويل  واملركز  االورويب  لالتحاد  رئيسيا 

سياسات الهجرة. 
مدير  ماكاي،  فيكتور  سلط  اخرى،  جهة  من 
مرشوع تعزيز قدرات االدارة املتكاملة للحدود يف 
لبنان املمول من االتحاد االورويب، الضوء عىل "ان 
املرشوع يعتمد باستمرار عىل افضل املامرسات يف 
ادارة الحدود، ويف صلب عملنا، علام اننا نشجع 
التعاون والتنسيق داخل الوكاالت االمنية ويف ما 

بينها لتسهيل تبادل املعلومات". 
يزال  وال  اللبناين  العام  االمن  كان  "لقد  اضاف: 
رشيكا رئيسيا يف عملنا الذي يقدم خدمة افضل 
للناس يف لبنان، ويضمن سالمتهم من خالل تعزيز 

مراقبة الحدود".
يف املقابل، تقاطعت اراء ضباط املديرية العامة 
لالمن العام الذين شاركوا يف تنفيذ كل او بعض 
املتكاملة  االدارة  قدرات  تعزيز  مرشوع  مراحل 
واحدة  وطنية  رؤية  حول  لبنان،  يف  للحدود 
بالتعاون  املديرية  به  تقوم  ما  كل  ان  مفادها 
لتطوير  الدويل  واملركز  االورويب  االتحاد  مع 
وجود  نتيجة  يأيت   ICMPD الهجرة  سياسات 
اهداف مشرتكة معهم، اولها السعي اىل حامية 
سيادة القانون، وثانيها تعزيز ثقافة السالم بكل 
العام  لالمن  العامة  فاملديرية  املمكنة.  الوسائل 
اولوياتها  سلم  اعىل  يف  الهدفني  هذين  تضع 
مديرها  دامئا  ذلك  يؤكد  كام  واهتامماتها، 
مع  لقاءاته  خالل  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 

العسكريني ومع وسائل االعالم عىل السواء.

تعزيز  مرشوع  تنفيذ  يف  املشاركة  الجهات  ابرز 
هي:  لبنان  يف  للحدود  املتكاملة  االدارة  قدرات 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  اللبناين،  الجيش 
املديرية  الداخيل،  االمن  لقوى  العامة  املديرية 
املدين،  للدفاع  العامة  املديرية  للجامرك،  العامة 
افواج االطفاء، وزارة االشغال العامة والنقل. كام 
رسمية  اخرى،  وهيئات  ومؤسسات  جهات  ان 
ومدنية، لبنانية ودولية، شاركت او قد تشارك يف 

بعض مراحل املرشوع تبعا للحاجة. 
يتم  اساسية  مراحل  ثالث  من  املرشوع  يتألف 
تنفيذها بني اعوام 2012 و2023. املرحلة االوىل 
املتكاملة  االدارة  قدرات  تطوير  عىل  متحورت 
للحدود يف لبنان. اما الثانية، فحول تعزيز قدرات 
االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان. املرحلتان االوىل 
والثانية ساهمتا بشكل خاص يف تطوير القدرات 
والعسكرية  االمنية  الجهات  ملختلف  االمنية 
اللبنانية املشاركة يف املرشوع، مبا يساعدها اكرث 
فاكرث عىل السيطرة عىل املخاطر وضامن احرتام 
صمودها  تعزيز  عىل  كذلك  القانون،  سيادة 

لتحمل الضغوط االمنية الداخلية والخارجية، مبا 
يعزز الدور الذي تؤديه كقوة اساسية لالستقرار 

والتالحم الوطني.
يف  بدأت  فقد  املرشوع،  من  الثالثة  املرحلة  اما 
الثاين  ترشين  حتى  وستمتد   2020 الثاين  كانون 
لتطوير  الدويل  املركز  بتنفيذها  ويقوم   ،2023
منظمة  هو  الذي   ICMPD الهجرة  سياسات 
دولية قامت بتنفيذ العديد من املشاريع املمولة 
من االتحاد االورويب يف مجال ادارة الحدود واالمن 
يف لبنان، وهي تتمحور،  كام اكد لـ"االمن العام" 
رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف املديرية 
الخوري، وهو  انطوان  الرائد  العام  لالمن  العامة 
الضابط الذي يتوىل مهام التواصل والتنسيق بني 
االمن العام والـICMPD ، عىل عنوان اسايس هو 

دعم االدارة الفعالة واملنسقة للحدود يف لبنان.
حول مختلف مراحل املرشوع، تقول مديرة برامج 
اىل  االورويب  االتحاد  بعثة  االمن يف  قطاع  اصالح 
جهود  "دعمنا  مفاده:  ما  زورن،  انغبورغ  لبنان 
الحكومة اللبنانية يف االدارة املتكاملة للحدود عىل 

يف  سعداء  ونحن  املاضية  العرش  السنوات  مدى 
شأن تعزيز السالمة واالمن عىل الحدود اللبنانية".

تضيف: "يساهم برنامج االدارة املتكاملة للحدود 
يف االستقرار االقليمي ويعزز التجارة، وهو االمر 
االوقات  هذه  يف  قصوى  باهمية  يتسم  الذي 

الصعبة للبنان".
تهدف مراحل املرشوع الثالث اىل تحقيق هدفني 
اساسيني هام تحقيق سيادة القانون وتعزيز ثقافة 
خالل  من  وذلك  الحدودية،  املناطق  يف  السالم 
سبيل  عىل  منها  نذكر  نوعية،  ومشاريع  برامج 

املثال:
كل  قدرات  وتعزيز  دعم  وبرامج  مشاريع    -1
واملدنية  واالدارية  واالمنية  العسكرية  القوى 
ضبط  موضوع  يف  آخر،  يف  او  شكل  يف  املعنية، 
االتجار  او  التهريب  جرائم  ومكافحة  الحدود 

بالبرش وسواها. 
من  تعد  التي  االجتامعية  االفات  مكافحة   -2
التجاوب  ابرز اسباب نشوء او تطور الجرمية او 
معها وقصدنا افات الفقر، البطالة، الجهل، االمية 
املشاريع  من  العديد  تنفيذ  عرب  وذلك  وسواها، 
مدرسة،  كبناء  واالمنايئ،  االقتصادي  الطابع  ذات 
مستوصف، دورات تعليم مهن او حرف متنوعة... 
املجتمعية  الرشاكة  والتثقيف وتعزيز  3-التوعية 
تبذل  التي  االمنية  واملؤسسات  املواطنني  بني 
اقىص طاقاتها من اجل خدمتهم وحاميتهم، ويتم 
ذلك عرب محارضات، ندوات، برامج تثقيفية شبه 

مستمرة...  
اىل  عدة  مجاالت  متنوعا يف  دعام  املرشوع  قدم 
املؤسسات االمنية والعسكرية واالدارية واملدنية 
كافة التي شاركت فيه، من ضمنها املديرية العامة 
لالمن العام. من اشكال الدعم الذي وفره املرشوع 

للمديرية، نذكر ما يأيت:
تم العمل بالتعاون بني القيمني عىل مرشوع تعزيز 
قدرات االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان واملديرية 

املتكاملة  االدارة  مرشوع  زاد   ،2021 حزيران  يف 
التخصيص  العام  االمن  مركز  قدرة  من  للحدود 
ألمن الوثائق من خالل تجديد وحدة امن الوثائق 
الفحص  معدات  تركيب  عرب  ومختربها  املركزية 
ذات  املعلومات  تكنولوجيا  ومعدات  املحدثة 
الصلة. ساعد ذلك يف السامح لالمن العام مبزيد 
املشكوك  الوثائق  لفحص  والخربات  املوارد  من 
فيها وخاصة جوازات السفر، وبالتايل تعزيز القدرة 
عىل اكتشاف التزييف او التزوير او عدمه بشكل 

ارسع. 
رفوف  نظام  تركيب  تم   ،2019 االول  كانون  يف 
وثائق  جميع  ارشفة  يتيح  نظام  وهو  متحركة، 
تلك  ذلك  يف  مبا  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
املتعلقة بالتحركات الداخلية والخارجية لالشخاص. 
كذلك تم تزويد االمن العام ما كان يلزمه لتنفيذ 
البرشية  املوارد  ادارة  ونظام  التدريب  وتحديث 

لعمليات ادارة الحدود الخاصة به بانتظام. 
لقد وفر املرشوع لالمن العام تدريبات متقدمة 
تزويد  وبالتايل  املدربني،  تدريب  اىل  باالضافة 
املديرية القدرات الالزمة لتحقيق كامل امكاناتها 
مكلفة  رئيسية  حدودية  مؤسسة  باعتبارها 

باملسؤولية االساسية لحامية لبنان.
كام ساعد يف مختلف جوانب بناء قدراتها الفنية، 
مبا يف ذلك توفري تدريب عىل مستوى الخرباء يف 
وتهريب  بالبرش  االتجار  الوثائق،  امن  مجاالت 
والركاب،  للمركبات  املادية  املراقبة  االشخاص، 
املخاطر،  تحليل  باملخدرات،  االتجار  مكافحة 

مراقبة الحدود، وغريها من املجاالت الرئيسية.
وتطبيق  صياغة  يف  العام  االمن  دعم  تم  كذلك 
االجراءات التشغيلية املوحدة يف مختلف مجاالت 
اختصاص ادارة الحدود، مبا يف ذلك تعزيز انظمة 
ادارة الحدود املتكاملة التشغيلية، تطوير قدرات 
كام  وسواها.  املؤسساتية،  االمنية  التحتية  البنى 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com
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املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

دخول

مغادرة

املجموع

206620

196277

402897

127730

127857

255587

81911

76805

158716

416261

400939

817200

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من  2022/04/15 لغاية 2022/05/15

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2022/04/15 لغاية 2022/05/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2022/04/15 لغاية 2022/05/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

5اثيوبية
3اردنية
1ايرانية

4بنغالدشية
1بينية

1توغولية
1سعودية

5سودانية 
147سورية

1سيراليونية

3اثيوبية
1اردنية
2ايرانية

4بنغالدشية
1توغولية

1ساحل العاجية
1سعودية
3سودانية
158سورية 

1سيراليونية

8عراقية
2عرب رحل

1فرنسية
2فلسطينية

3فلسطينية من دون اوراق
1فلسطينية سلطة

5فلسطينية سورية
24فلسطيني الجئة

1فيليبينية
1قيد الدرس

4عراقية

2عرب رحل 
1فرنسية 

1فلسطينية
2فلسطينية من دون اوراق

1فلسطيني سلطة
3فلسطينية سورية
26فلسطيني الجئة

1قيد الدرس
1كندية

1كندية
5كورية
1كينية

83لبنانية
4مصرية

5مكتوم القيد
2نيجيرية

1هندية
1يمنية

320المجموع

5كورية
82لبنانية

6مصرية
5مغربية

6مكتوم القيد
2هندية

1هولندية
324المجموع

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2022/04/16 لغاية 2022/05/15

العددالعددالعدد
1412اثيوبية

2ارجنتينية
1المانية

1اميركية
2اوغندية
1اوكرانية

1ايرانية
2ايطالية

1باكستانية
1برتغالية

39بنغالدشية
56بنينية

7بوركينابية
1تركية

35توغولية
1سلوفاكية
10سنغالية

512سيراليونية
26سري النكية

8غامبية

1غانية
11فرنسية
119فيليبينية

33كاميرون
1كندية
779كينية
1مالية

6ملغاشية
34هندية

3104المجموع

الدولةالدولةالدولة
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2022/04/16 لغاية 2022/05/15

2اردنية

8سورية

1فلسطينية

16مرصية

1مينية

28المجموع

الدولةالدولة العددالعدد
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتاملطار

16310اليونان
18110فرنسا
4318سوريا

336الربازيل
2215السويد

118816539املجموع

جدول اجاميل بالوثائق املزّورة املضبوطة ألول 5 دول يف الدوائر واملراكز الحدودية: نيسان 2022

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

نيسان 2022

رسم بياين بعدد 
الوثائق املزّورة تبعاً 

للجنسية السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

نيسان 2022

 عدد الوثائق السورية املزورة 
بحسب النوع واملركز الحدودي: نيسان 2022

مقارنة بني عدد الوثائق 
املزّورة املضبوطة لشهر 

نيسان 2021 والشهر 
نفسه من العام 2022

مقارنة مع عدد 
حاميل الوثائق املزّورة 
خالل ثالثة اشهر سابقة

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

عدد املسافرين 

خالل نيسان 2022

عدد املسافرين 
من بداية 2022 حتى 

نهاية نيسان 2022

عدد املسافرين خالل 
نيسان 2021 

عدد املسافرين 
من بداية 2021 حتى نهاية 

نيسان 2021 

248,136.00  80,836.00  915,393.00  261,659.00  املراكز الحدودية  الربية

744,324.00  215,054.0  1,517,233.00  403,716.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

نيسان 1202

حاملو وثائق مزورة 

نيسان 2202

نسبة االرتفاع لو 

االنخفاض

مؤرش

%2251132املطار

00مرفأ طرابلس

%100-20املصنع

00مرفأ بريوت

00العريضة

00العبودية

00العبودية

حاملو وثائق مزورة املركز
شباط 2022

حاملو وثائق مزورة 
آذار 2022

حاملو وثائق مزورة 
نيسان 2022

438351املطار

000مرفأ طرابلس

000املصنع

000مرفأ بريوت

000العريضة

000العبودية

438351املجموع

مالحظة : ترتفع او تنخفض اعداد الوثائق املزّورة بحسب رشوط التعبئة والتدابري االستثنائية املفروضة

68

الوثائق المزّورة
69

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات: 
نيسان 2022
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مقالإقتصاد
الكذب ملح الرجال

اصبح الكذب من ادوات السياسة املعارصة، التي يراد لها ان تكون عدوا للمجتمع 
ومجردة من املبادئ. عندها يربز الشعار القائل "الكذب ملح الرجال" ليكون الكذب 
احدى صفات السيايس او الذي هو يف سدة املسؤولية ويخادع املواطنني، ويحمل اكرث 
من وجه، ومن اجل يشء من الغموض الذي يغطي اهداف عمله او ما يريد اتخاذه 
من اجراءات، او املأزوم امام معضلة وطنية كخطة التعايف املايل واالقتصادي التي 
تحمل يف مضامينها الكثري من املطبات والخبايا، والتي اقرت عىل عجل يف الجلسة 

االخرية ملجلس الوزراء قبل ان تتحول الحكومة اىل حكومة ترصيف اعامل. 
هذه الرسعة لفتت نظر الخرباء واملراقبني واصحاب الشأن، من مرصفيني ومودعني، 
يف  التفنن  ان   اعتبار  عىل  معني،  مرجع  من  اكرث  تناولت  الكذب  تهمة  ان  حتى 
اضفاء  املقصود  كان  واضحا.  كان  الخطة  اقرار  لتربير  املتناقضة  االشارات  اعطاء 
يشء من التعقيد واالرتباك عىل املسألة، يف شكل ان العذر املعطى يفتقر اىل صفة 

الحسم والجزم. 
يعترب الخرباء، وهم كرث، ان املواربة املقصودة عن االعرتاف بالحقيقة متثل الرضبة 
اىل  الوصول  ايد خفية متنع  املصارف، وكأن هناك  املودعني وحتى  القاضية ملصالح 
الحقيقة  ملعرفة خفايا الفجوة املالية التي ميتنع مرصف لبنان عن االجابة الرصيحة 
والواضحة والشفافة عن اسباب حصولها واختفائها. ويؤكد بالتايل، ما اشار اليه تقرير 
االمم املتحدة بوجود حصانة لدى عدد من املسؤولني ضد املساءلة واملحاسبة وشطب 
جرائم املرتكبني. يتبع مرصف لبنان حتى االن، سياسة االنكار ملنهج ورواية قامت 
وخاللها،  االزمة  قبل  اموالهم  وبالتأكيد، سحبوا  الذين  السلطة،  اهل  مصالح  عليها 
وهذه جرمية حقيقية وهي مخالفة لقانون حرية تحويل االموال، كون السحب تم 

بناء عىل معلومات حصلت عليها فئة من املودعني فقط، عىل ما يؤكده خرباء. 
وجعا  ليضيف  النيابية،  االنتخابات  موجة  انتهاء  بعد  الدوالر  سعر  ارتفاع  ويأيت 
حادا سيؤدي حكام مربما اىل خضات اجتامعية عاصفة بعد فقدان القدرة النهائية 
وانهيار  واالتصال،  النقل  وسائل  وتوقف  االستشفاء،  وتوقف  الدواء  رشاء  عىل 

الضامن االجتامعي.
الحقيقي وليس سعر  االقتصادي  السعر  اليوم من دون "كذب"، هو  الدوالر  سعر 
الحقيقي  السعر  اعتامد  اىل  الخرباء،  يشري  كام  املفرتض،  من  كان  السوداء.  السوق 

للدوالر منذ عام 1993، لوفر عىل لبنان كل هذه املعاناة. 
ان كل ما يخطط له من خطط تعاف اقتصادي ومايل يجب ان يوضع يف خانة الهروب 
اىل االمام، ألن خطة التعايف االقتصادي واملايل للبنان بحسب الخرباء، تفرتض تنفيذ 
ثالثة بنود فقط: اوال اعادة بناء الرأسامل الوطني بواسطة تلزميات شفافة ودولية، 
تعاد  عندما  الخاص  الرأسامل  بناء  اعادة  وثالثا  املرصيف،  الرأسامل  بناء  اعادة  ثانيا 
االموال املنهوبة اىل اصحابها بعد ان ينجح التدقيق املايل الجنايئ يف كشف الفجوة 
املالية البالغة 73 مليار دوالر يف البنك املركزي، والتوصل اىل نتائج ملموسة تكشف 

املستور وتظهر اسباب فقدان كل تلك االموال.  
"الكذب  شعار  امتهان  اىل  واملسؤولني،  السياسيني  من  الشأن،  اصحاب  اضطر  لقد 
ملح الرجال" وسوف يستمرون يف مامرسة السحر عىل طريقة سحرة فرعون، حتى 
تأيت عصا الحقيقة لتمتص كذبتهم، وبعدها اما السقوط املدوي بال رجعة او التوبة 

والعودة اىل جادة الصواب.

عصام شلهوب

إقتصاد
باصات فرنسّية لتطوير النقل العام اللبناني

نصر: تشّكل مدماكًا أساسّيًا في مسار طويل
ال تقترص هبة الباصات من فرنسا عىل 50 حافلة، بل ستمد مصلحة السكك الحديد والنقل املشرتك مبزيد منها، رشط النجاح يف 
تشغيلها. لكن التشغيل قد تعوقه تجاذبات، ألن املصلحة تفتقر اىل كادرات تتوىل ادارة قطاع النقل العام، بدءا من السائقني 

اىل املرشفني واالداريني واملراقبني والفنيني، مام يعني انها تحتاج اىل توظيف كادر برشي

خصوصا  مؤسساتها،  الدولة  تفّعل  بأن 
خدمة  يؤدي  الذي  املشرتك  النقل  مرفق 
املقاربة  املجتمع. كانت  اىل غالبية رشائح 
ايجاد  اىل  تهدف  يومها،  وضعت  التي 
الحلول ألزمة السري غري املقبولة يف املدن 
اليوم اىل ما  وعىل مداخلها.  لكننا وصلنا 
كنا نحذر منه بسبب عدم وجود الوسائل 
العامة للتنقل، وقد تسبب ارتفاع االسعار 
القطاعني  طاولت  كبرية  بأزمة  وتقلباتها 
مقارنة  النقل  كلفة  ألن  والخاص،  العام 
مبدخول الفرد ال تتناسب. وقد ترك عامل 
بسبب  عملهم  كرث  واجراء  ومستخدمون 
ومركز  اقامتهم  مقر  بني  املسافة  ُبعد 
اعباء  تحمل  عىل  قدرتهم  لعدم  عملهم، 

الدسمة  املادة  هو  التوظيف  هذا 
النتيجة  للتجاذبات وتقاسم الحصص، ويف 
افشال املرشوع من اساسه. فهل سيسمح 
كان  اذا  االنطالق  الحيوي  املرشوع  لهذا 
ظل  يف  املشرتك،  النقل  عملية  سيضبط 
الخاصة  للباصات  املتفلت  االنتشار 
املعادلة  ستتغري  ام  باملسارات؟  املتحكمة 
ولن يأكل الغبار هذه الباصات الجديدة؟ 
والنقل  الحديد  للسكك  العام  املدير 
املشرتك زياد نرص اكد لـ"االمن العام" ان 
اساسيا  مدماكا  ستشكل  الفرنسية  الهبة 
متكاملة  خطة  نحو  طويل  مسار  يف 
"علينا  املناطق  كل  تغطي  العام  للنقل 
والتشغيل  االدارة  مقتضيات  نؤّمن  ان 
والكادر البرشي واملوارد املالية، مع امكان 

االستعانة بالقطاع الخاص".

■ تسلم لبنان 50 باصا من فرنسا لتفعيل 
ام  فرنسية  هبة  هي  هل  املشرتك،  النقل 

سيدفع مثنها؟
للبنان  الفرنسية  الدولة  من  هبة  انها   □
والنقل  الحديد  السكك  ملصلحة  وتحديدا 
النقل  مرفق  تفعيل  اجل  من  املشرتك، 
ملواجهة  الراهنة  املرحلة  يف  السيام 
السلبية،  وانعكاساتها  االقتصادية  االزمة 
وتحديدا لتخفيف اعباء التنقل عن كاهل 
النقل يف  قطاع  واقع  نعلم  نحن  املواطن. 
الحيوية  التنقل  خدمة  اىل  وافتقاره  لبنان 
تعد  مل  اللبنانية، السباب  املناطق  كل  بني 
سياسة  اعتامد  وهي  احد  عىل  خافية 
الدعم  اثبت  وقد  الفيول.  لدعم  خاطئة 
االكرب  النسبة  ألن  وهم،  انه  العشوايئ 

مشرتك  نقل  لبنان  يف  كان  لو  التنقل. 
فاعل يربط االطراف مع املدن والعاصمة 
بريوت، لتمكنا اىل حد كبري من الحد من 

انعكاس االزمة عىل املواطن.

من  ترضرت  حافلة   45 تصليح  تم   ■
تفجري املرفأ، فهل هذا العدد من الباصات 
الفرنسية  الهبة  من  الحافالت  اىل  مضافا 

الخطة؟ لتنفيذ  يكفي 
املرممة   45 الـ  الحافالت  ستشكل   □
مدماكا  الفرنسية  الهبة  من  الـ50  مع 
خطة  باتجاه  طويل  مسار  يف  اساسيا 
وستوضع  املناطق،  كل  تغطي  متكاملة 
بريوت  لربط  رئيسة  سري  خطوط  ضمن 
شامال  بريوت  الثالثة:  االساسية  باملحاور 
اتجاه  يف  بقاعا  وبريوت  جنوبا  وبريوت 
االدىن  الحد  يف  لدينا  وسيكون  شتورة، 
هذه  عدد  لكن،  االخرى.  املسارات  بعض 
الباصات ال يكفي لتنفيذ خطة سري تغطي 

كل املناطق.

العدد  هذا  عىل  الهبة  ستقترص  هل   ■
من  اخرى  دفعات  تنتظرون  ام  فقط 

الباصات؟
الفرنيس  الجانب  مع  التفاهم  وثيقة   □
 50 االوىل  الدفعة  تضم  االيت:  عىل  تنص 
حافلة، وينتظر وصول دفعات اخرى بعد 
وتشغيل  الخطة  تطبيق  التأكد من حسن 
ادارة  لحسن  متطلبات  هناك  حافلة.   50
هذا  عىل  خوف  وال  وتشغيلها،  الحافالت 

املوضوع.

سائقني  من  العمل  فريق  عن  ماذا   ■
اعدادهم  هل  وغريهم،  صيانة  وعامل 

متوافرة؟
فريق  موضوع  عىل  بالتوازي  نعمل   □
الجانب  مع  االتفاقية  لتنفيذ  العمل 
فيه  ابرزنا  متكامل  ملف  جهز  الفرنيس. 
شغور  من  تعاين  التي  املؤسسة  واقع 
والفني،  االداري  املستويني  عىل  واضح 

 30 منذ  التوظيف  فيها  توقف  وقد 

املدير العام للسكك الحديد والنقل املشرتك زياد نرص.

ال يكفي عدد الباصات 
لتنفيذ خطة سير تغطي 

كل املناطق

71

تذهب  كانت  املدعومة  املحروقات  من 
تستفيد  تكن  مل  فيام  الرثية،  الطبقة  اىل 
محدودة  بنسبة  اال  الفقرية  الطبقة  منه 
جدا. منذ ان توليت مهاميت وضعت خطة 
متكاملة للنقل، ألن الخيار الصحيح يقيض 
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إقتصاد
اعداد  اىل  تحتاج  الخدمة  هذه  سنة. 
ذاته  الوقت  ويف  العاملة،  اليد  من  كبرية 
اداريني  ومرشفني  ومسؤولني  سائقني  اىل 
تكنولوجيا  فرضت  لقد  وفنيني.  ومراقبني 
املؤسسة  لدى  ليس  اذ  نفسها،  االتصاالت 
وال  االتصاالت  مجال  يف  اختصايص  اي 
الطرق  واقع  ذلك،  اىل  يضاف  مهندسني. 
فيها  العامة  السالمة  مراعاة  يجب  بحيث 
وعدد  يسلك،  طريق  واي  الباص  وحجم 
منطقة.  كل  اليه  تحتاج  الذي  الباصات 
لرعاية  اختصاصيني  اىل  نحتاج  لذلك 
املرشوع وادارته النجاحه. فاذا قمنا بهذا 
الدور وملس الجانب الفرنيس ذلك، ستزود 
الجانب  اذا، عىل  اخرى.  باصات  املصلحة 
االدارة  مقتضيات  يؤّمن  ان  اللبناين 
والتشغيل والكادر البرشي واملوارد املالية، 
نفقات هذه  االعتبار  ان تؤخذ يف  ويجب 
هذا  يف  متكامال  ملفا  رفعت  لقد  الخطة. 
والنقل  العامة  االشغال  وزير  اىل  الشأن 
مجلس  اىل  بدوره  رفعه  الذي  عيل حمية 
املؤسسة  لواقع  عرضا  ويتضمن  الوزراء، 
حّول  وقد  والتشغيل.  االدارة  ومتطلبات 
الخدمة  امللف اىل مجلس  الوزراء  مجلس 
اذ  املؤسسة،  واقع  يعرف  الذي  املدنية 
ملحة  واالستخدام  التوظيف  عملية  ان 
سيناريو  هناك  رسيعة.  تكون  ان  ويجب 
التعاقد  للمؤسسة  يجاز  بأن  يقيض  آخر، 
القطاع الخاص يف ما لو كانت عملية  مع 
وقت.  اىل  وتحتاج  بطيئة  التوظيف 
الباصات اصبحت يف املرفأ، وانا اعّول عىل 
باالستخدام  اما  املناسب،  القرار  صدور 
اىل  بالذهاب  واما  والعاجل،  الفوري 

القطاع الخاص والتعاقد معه.

القطاع  التعاقد مع  ■ ماذا تشمل عملية 
الخاص؟

عىل  ومراقبني  سائقني  اىل  نحتاج   □
قيود  ومسك  وجباية  الخطوط، 
ورفع  الواردات،  وتحصيل  واحصاءات، 
تقارير، وامناء صناديق، عدا عن موضوع 
القطاع  مع  فالتعاقد  واملتابعة.  االرشاف 

املؤسسة  حاجات  لتلبية  هو  الخاص 
وفق  والتشغيل  لالدارة  البرشية  بالعنارص 
دفرت رشوط خاص ومناقصة عمومية لسد 

الحاصل. النقص 

لتغطية  املتوافرة  الباصات  تكفي  هل   ■
العاصمة بريوت واملناطق؟

تقدمنا  الحافالت،  عدد  اىل  بالنسبة   □
القطاع  مع  التعاقد  يجيز  قانون  مبرشوع 
وحافالت  باصات  ميتلك  الذي  الخاص 
القطاع  سيبادر  بالتأكيد،  معه.  للتعاون 
من  عدد  عىل  الحصول  اىل  الخاص 
الباصات من الداخل او الخارج لتشغيلها. 
باص  اي  تشغيل  املستثمر  يستطيع  ال 
قيود  توجد  وال  حمرا"،  "منرة  دون  من 
الحمر،  اللوحات  مع  للتعاطي  وضوابط 
فهذا واقع غري مقبول. العاملون يف قطاع 
وطني،  عام  مرفق  يف  يستثمرون  النقل 
عىل  لذلك  ضوابط.  له  تكون  ان  ويجب 
من  القطاع  بهذا  االمساك  اعادة  الدولة 
ضوابطه.  ووضع  وتنظيمه  حرصية  دون 
بعدد كبري  االستفادة  لنا  انه ميكن  مبعنى 
املركبات  عدد  تبني  دراسة  وفق  منها، 
ويف  يحتاج  لبنان  بات  توزيعها.  وكيفية 
مام  الخطوط،  من  شبكة  اىل  ملح  شكل 
ادارية  واليات  ضوابط  وضع  يستدعي 
وفتح  املوجودة،  الحافالت  عدد  لتوزيع 
يرغب  الذي  الخاص  القطاع  امام  املجال 
الحافالت  رشوط  وفق  االستثامر  يف 
واملجتمع  الطرق  تناسب  التي  ومعايريها 
الرشاكة  عقد  طبيعة  وبحسب  اللبناين. 
هذا  يتوىل  ان  ميكن  الخاص،  القطاع  مع 

ميلك  انه  مبا  الصيانة  عملية  القطاع 
السري  مسارات  نحن  وسنحدد  الباصات، 

وعدد الحافالت عىل الخط.

قطاع  املشرتك  النقل  سينافس  هل   ■
النقل الخاص؟ 

انها  يف  املؤسسات  هذه  اهمية  تكمن   □
اهميتها  وتوازي  الناس،  حاجات  تلبي 
من  البلد  عجلة  وتتوقف  واملرشب،  املأكل 
ان  يجب  العام،  القطاع  لتفعيل  دونها. 
تربط  نقل  لشبكة  ادىن  حد  هناك  يكون 
املناطق بعضها ببعض، وهذه خطوة نوعية 
املعايري  من  واحدة  فالباصات  واساسية. 
وجهاز  مالية  امكانات  واملطلوب  االساسية 
برشي لتشغيل الحافالت، والصيانة رضورية 
معرض  الباص  ألن  الغيار  قطع  وجود  مع 
للحوادث واالعطال. املهم ان لدى املؤسسة 
ليك  تصلح  عقارات  من  ثابتة  موجودات 
لورش  ومقار  للباصات  موقف  لديها  يكون 
عىل  قادرة  انها  حتى  والكهرباء،  الصيانة 
الخاص.  للقطاع  املناسبة  االماكن  تأمني 
الخاص كام هو حاصل  القطاع  اثبت تفلت 
اليوم عدم صوابيته. لذا اؤكد رضورة وضع 
الضوابط التي تلبي حاجات املواطن وتريس 
القطاعني،  بني  الرشاكة  من  االدىن  الحد  له 
السيولة  لديها  ليس  الدولة  وان  خصوصا 
واالليات والعقارات. ميكن لنا االستفادة من 
طاقات القطاع الخاص ضمن رشوط وتقديم 
مرفق  انه  علام  للمواطن،  متكاملة  خدمة 
بقي  للخاص.  وليس  العامة  للمؤسسة  نقل 
اىل  الخدمة  الخاص متفلتا ومل تصل  القطاع 
املواطن، والدليل عىل ذلك ان القطاع مرتوك 
ان  عليه، حتى  ويعمل  بباص  يأيت  فرد  وكل 
اىل  يفتقرون  العمومية  املركبات  اصحاب 
ومواكبة  والتشغيل  الصيانة  عىل  القدرات 
تقلبات االسعار. لذلك يجب ان تكون هذه 
عالقة  ولها  الدولة،  رعاية  تحت  الخدمة 

باالمن الوطني واالقتصادي.

الحديد، هل  السكك  ■ ماذا عن مرشوع 
وضعت له خطة معينة؟

يجب ارساء الحد االدنى 
من الشراكة بني القطاعني 

الخاص والعام

الخط  احياء  العادة  خطة  وضعنا   □
يربط  اسايس،  انه  اعتبار  عىل  الساحيل 
وصلة  مع  طرابلس  مبرفأ  بريوت  مرفأ 
اخرى مبطار رينيه معوض. مرفأ طرابلس 
يحد  الربط  بهذا  وتفعيله  مهم،  مرفق 
بريوت  حدود  عىل  الخانقة  االزمة  من 
املواطن.  انتقال  يف  ويساهم  الشاملية 
العادة  متكاملة  خطة  وضعت  لقد 
ويعترب  والركاب،  البضائع  لنقل  احيائه 
خط القطار مرتكزا اساسيا لنهضة املدن. 
الدراسات  وضعنا خطة متكاملة وانتهت 
انه  قرار.  اىل  تحتاج  وهي  بها،  املتعلقة 
استثامر من الحجم الثقيل يتعلق برتميم 
الخط واقامة محطات مقطورات وتشغيل 
استعدادها  ابدت  وصيانة. هناك رشكات 
ابداء  بقيت ضمن  لكنها  لتنفيذ املرشوع 
الجدي  العمل  اىل  نصل  وعندما  الرغبة، 
مفتوحة  ابوابنا  رسمي.  قرار  اىل   نحتاج 

ينفذ  ان  لكن  االستثامر،  تريد   ألي جهة 
الدولة  او  الخزينة  حساب  عىل  املرشوع 
اىل  ونحتاج  مستحيل،  امر  فهذا  حاليا 
الخاص  القطاع  جانب  من  جدي  طرح 
الحكومة  لدى  الدولة.  من  التزام  واىل 
تكمن  فيام  الجدية،  الرغبة  اللبنانية 
يربط  انه  يف  وجدواه  املرشوع  اهمية 

شبكة املواصالت الداخلية بالخارجية.

■ هل ستستعيد املصلحة امالكها واماكن 
باصاتها؟ توقيف 

التعديات،  لكل  شامال  مسحا  اجرينا   □
وتقدمنا بشكاوى لدى املحافظني، واقمنا 
من  متكنا  وموثقة.  مبارشة  دعاوى  ايضا 
االمالك،  من  به  بأس  ال  عدد  استعادة 
العامة.  االمالك  عن  التعديات  وازلنا 
اساسية،  الحديد  السكة  مسؤولية  ان 
والبلديات  املحلية  السلطات  عىل  لكن 

املصلحة  مسؤولية واضحة، ألن عقارات 
كل  تقمع  البلديات  امالكها.  ضمن  تقع 
مخالف عىل ملكه الخاص، فام بالك اذا 
كذلك  الحديد.  السكة  عىل  بالبناء  قام 
عىل مخافر الدرك وقف التعديات، وقد 
حاجة  يف  الدولة  ذلك.  يف  كثريا  نجحوا 
دور  عىل  ونعّول  امالكها،  استعادة  اىل 
من  املختصة  السلطات  لكل  انشط 
والبقاع.  وبريوت  الجنوب  اىل  الشامل 
اهمية  الحديد  السكك  لخطوط 
للمساحة  كنقاط  اخذت  فقد  تاريخية، 
اهمية  عن  فضال  لالرايض،  الجغرافية 
تشكل  التي  التاريخية  الخطوط  بعض 
لالسف،  ويا  لكن،  وارثية.  تراثية  رمزية 
نتيجة  والسقة  التعدي  مشكلة  ازدادت 
استعيد قسم منه فيام مل  االوضاع، وقد 

يظهر قسم آخر. 
ع. ش



7475
عدد 105 - حزيران 2022عدد 105 - حزيران 2022

فنون
بني السياسة والفّن... َمن منهما يحتاج إلى اآلخر

فّنانون لبنانّيون يخوضون االنتخابات بحماسة
ما الذي قد يدفع فنانا احبه الجمهور وتفاعل مع اعامله اىل التوجه نحو السياسة، 
واد  يف  السياسيون  واصبح  تهمة،  شبه  اىل  السيايس  العمل  تحول  بعدما  السيام 
والشعب يف واد آخر. ما عىس السياسة تضيف اىل رصيد الفنانني الذين يخاطرون 

يف خسارة قسم من جمهورهم، ملجرد مجاهرتهم بانتامءاتهم السياسية

ما يدفعنا اىل طرح هذه التساؤالت، هو 
واالعالميني  الفنانني  من  كبري  عدد  توجه 
من  السياسة  غامر  خوض  اىل  اللبنانيني 
لخوض  ترشحهم  عن  االعالن  خالل 

هذا  قرارهم  فهل  النيابية.  االنتخابات 
املجالني،  بني  املتداخلة  العالقة  من  نابع 
تغيري  احداث   يف  لديهم  رغبة  من  ام 
عىل االوضاع الراهنة، االمر الذي عجزوا 

الالفت  فنهم؟  خالل  من  به  القيام  عن 
عىل  االحزاب  بعض  تهافت  كان  ايضا، 
العتقادهم  الفنانني  هؤالء  استقطاب 
الربيق  بعض  يضفون  قد  بانهم  رمبا 
عليها بعد البهتان الذي لحق بها، خاصة 
العام"  "االمن  ترشين؟    17 احداث  اثر 
رشدان  اسعد  املرشحني  الفنانني  التقت 
وكارال بطرس، ووقفت عىل ارائهام حيال 

هذا املوضوع.

رشدان: اذا لم يكن هناك وطن
ما نفع الفن والجمهور؟

املرشح عن املقعد املاروين يف جبيل الفنان اسعد رشدان.

املقعد  عن  املرشح  رشدان  اسعد  الفنان 
اراد من خالل  انه  اكد  املاروين يف جبيل 
من  يعرب  موقفا  يسجل  ان  ترشحه 
جذري  تغيري  احداث  رضورة  عن  خالله 
انه  علام  اللبنانية  السياسية  الحياة  يف 
وقال:  االمر.  هذا  تحقيق  يف  مؤمن  غري 
الثاين  كانون  يف  الرتشح  بطلب  "تقدمت 
كل  بدفع  صديقي  تكفل  بعدما  املايض 
الئحة  تأليف  بداية  حاولنا  النفقات.  
ننجح  مل  اننا  اال  وشيعي،  مارونيني  تضم 
االعالن  صدد  يف  كنت  وبينام  ذلك.  يف 
من  اتصال  وردين  ترشيحي،  سحب  عن 
خالله  مني  طلب  سعيد  فارس  الدكتور 
النائب  جانب  اىل  الئحته  اىل  االنضامم 
عرضه  فقبلت  البون،  منصور  السابق 
الدكتور  مع  التقي  وانني  خصوصا  فورا 
وتطلعاته.  ومبادئه  افكاره  يف  سعيد 
فيها  مررت  التي   القاسية  الظروف  ان 
الفن  اضع  ان  عىل  اجربتني  حيايت  يف 
بعد  اولويايت  سلم  يف  الثالثة  املرتبة  يف 
السياسة وحزب الكتائب الذي  استقلت 

التغايض عن ما يحصل، يف ظل استرشاء 
كل  طاول  الذي  والفساد  السقات 

مفاصل الدولة".

ترشحت  التي  الالئحة  تصف  كيف   ■
عليها؟

□ انها افضل الئحة موجودة يف املنطقة. 
فهي تضم منصور البون املعروف بقربه 
الكثرية،  االنسانية  وبخدماته  الناس  من 
سياسيا  منه  اكرث  اجتامعي  رجل  وهو 
من  امثاله  اىل  حاجة  يف  واملجتمع 
يخدمونه،  الذين  "االوادم"  املسؤولني 
عريق  بيت  من  يتحدر  انه  عن  فضال 
لطاملا كان مفتوحا امام الجميع. كذلك، 
ميثلني  سعيد  فارس  الدكتور  ان  ارى 
ومواقفه  بجرأته  واحالمي  فكري  وميثل 
مل  التي  ومبادئه  واستقامته  وصالبته 

يحد عنها يوما.

يف  فوزك  حال  يف  ستفعل  ماذا   ■
االنتخابات؟

التموضع  اىل  النظر  اوال  علينا   □
املقبل،  الربملان  الذي سيشهده  السيايس 
تحقيق  وحدهم  ميكنهم  ال  االفراد  ألن 
حول  جميعا  نتفق  ان  علينا  امر.  اي 
مبدأ سيايس اسايس هو بناء دولة، وهذا 
السيادة  استعادة  عىل  العمل  يتطلب 
اوال، اذ من دونها ال سلطة وال مؤسسات 
اقتصاد وال تربية  وال قضاء وال امن وال 
السيادة،  هو  الدولة  عصب  فن.  وال 
مقومات  جميع  معها  فقدنا  فقدت  اذا 
الدولة، لذا علينا ان نتفق ونتوحد حول 
باستعادة  يبدأ  يشء  كل  املوضوع.  هذا 
منقوصة  تكون  حني  النها  السيادة 
ومهيمنا عليها تفقد الدولة سلطتها، مام 
يؤدي اىل انهيار الركائز التي تقوم عليها 
كثريين   ان  يبدو  اليوم.  حاصل  هو  كام 
وقد  االمر،  هذا  خطورة  يستشعرون 
باتوا  بعدما  حوله  التفافا  نالحظ  بدأنا 
عىل قناعة بأن ال بديل من الدولة ومن 
وجيشها  مبؤسساتها  الرشعية  السلطات 

وكل قواها االمنية والعسكرية.

■ اال تخاف ان تخس جزءا من جمهورك 
بعد اعالنك بشكل علني عن اتجاهاتك 

السياسية؟

جميعا  نرى  اليوم،  سنوات.   4 منذ  منه 
كيف ان االمور تتحلل من حولنا وتنهار 
او  السكوت  معه  يجوز  يعد  مل  بشكل 

املقال

السلطة  اهل  عليه  يفرضها  التي  املامرسات  املرء بسبب  امام  املساحات  كلام ضاقت 
او املجتمع او الدين، برز فضاء الفن الرحب الذي يبقى االكرث اتساعا واستيعابا لكل 
االجيال والفئات وملختلف االفكار والتطلعات االجتامعية، حتى السياسية منها، اذ يجد 
االنسان فيه فلكا رحبا ال حدود له وواحة يلجأ اليها للتعبري عن افكاره وحاجاته ورغباته 
واعرتاضاته وازماته، مبارشة او مواربة، يف قالب ثقايف غالبا ما يختزن يف طياته رصخة 

مكبوتة او ضحكة مكسورة. 
ال شك يف ان العالقة التي تربط الفن بالسياسة هي عالقة جدلية، ومحاولة فهمها تتطلب 
الناحية االخرى كيفية  الفنون، ومن  السياسة يف  الذي تخلفه  التأثري  من جهة دراسة 
تأثري الفنون يف السياسة والتدقيق يف مستويات هذا التأثري ومدى ارتباطه باالحداث 
والتطورات والخضات التي يتعرض لها املجتمع. النقاش حول ذلك ال ميكن ان يكون 
محصورا يف الفضاء الفكري، ألن فهم اهمية هذه العالقة وعمقها يتطلبان الوقوف امام 
عمليات التفاعل والتأثري بني "العاملني" يف ظل املتغريات الكبرية عىل املستويات السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية التي يشهدها العامل.
من هنا، نرى ان الدور االبرز للفنون يتجىل دامئا يف لحظات تاريخية محددة يف تاريخ 
الشعوب واالوطان كاالزمات االجتامعية والسياسية واالنسانية واالخالقية وما اكرثها، 
وصوال اىل الثورات ومختلف التطورات التي قد تطرأ. يف غالب الظن، هذا االمر تحديدا 
كان وراء العديد من املحاوالت والدعوات للمطالبة برضورة الفصل بني السياسة والفن 
واالمتناع عن استعامله لعالج قضايا ومشاكل تعاين هي منها، فهل يف ذلك اقرار بحجم 
التغيري الذي ميكن ان تدخله االعامل الفنية املتنوعة عىل واقع الشعوب وتغلبها بذلك 

عىل الخطابات السياسية الرنانة؟
يف لبنان، اذا عدنا بالتاريخ اىل ما يقارب املئة عام، نرى وجود تالزم وثيق يف العالقة بني 
الفن والسياسة فيه، بحيث ان اشهر واهم االعامل الفنية التي رأت النور منذ تلك الفرتة 
ولغاية يومنا هذا، استلهمت االحداث السياسية التي مر فيها والتي تم التطرق اليها 
غالبا بشكل مبارش. االمثلة عىل ذلك كثرية، وقد تكون اعامل الرحابنة وغريهم من كبار 
الفنانني، خري دليل عىل الحضور الطاغي للرسائل واالنتقادات السياسية يف االعامل الفنية 
التي تحايك الذاكرة الشعبية بكل افراحها ومشاكلها وهمومها. وما املواضيع التي تناولتها 
العديد من االفالم السينامئية  اللبنانية او املشرتكة التي تم انتاجها حديثا بعد غياب طال 
 MEMORY انتظاره اال تأكيدا عىل هذا االمر. فقد تابعنا يف فيلم صندوق الذاكرة او
BOX THE للمخرجني جوانا حجي توما وخليل جريج، دراما تتحدث عن املعاناة التي 
لحقت بالشباب اللبناين من جراء الحرب االهلية اللبنانية واضطراره اىل الهجرة. كام 
شاهدنا يف فيلم مفاتيح مكرسة او   BROKRN KEYS  للمخرج جيمي كريوز، قصة 

عازف بيانو عراقي يحاول اعادة تجميع اجزاء آلته التي دمرها تنظيم داعش.
هنا، ال بد من االشارة اىل ان العالقة بني الفن والسياسة مل تعد عالقة ثنائية بعد تحولها 
اىل عالقة ثالثية االقطاب اثر دخول العامل االقتصادي عليها بقوة، وهو بات يتحكم يف 
جزء كبري يف انواع االنتاجات الفنية ومضامينها، بعد ان اصبحنا نعيش يف عامل تتحكم فيه 

حركة الربح والخسارة واملنافسة، ايا كان الثمن!

الفّن والسياسة 
نقيضان متكامالن

راغدة صافي
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الصوت  وسأكون  والصحة،  والبيئة 
االرملة  خصوصا  املرأة،  عن  املدافع 
فجميع  الشهيد،  وام  واملطلقة 
هذه  اوضاع  ترعى  التي  القوانني 
وقدمية  مجحفة  النساء  من  الفئات 
انني  كام  تحديثها.  يجب  لذا  جدا، 
حول  تدور  عدة  مواضيع  ساتناول 
حيايت  عىل  االثر  بالغ  تركت  احداث 
وقانون  املرورية  كالسالمة  الشخصية 
والخادمة  زوجي  فقدت  فانا  السري، 
يف حادث سري مؤمل تعرضنا له، الحق 
جدا  كثرية  صحية  مشاكل  وببنايت  يب 
املجال  يف  طويلة.  فرتة  منها  عانينا 
الصحي سأويل مرىض السكري بشكل 
اسايس اهمية كربى، كام سأسعى اىل 
نرش التوعية للحد من اعراض االزمة 
القلبية املفاجئة التي تصيب الشباب 
نتيجة  تأيت  والتي  عاما  و35   12 بني 
فريوس ال تكشفه الفحوص العادية. 

■ هل من عالقة بني الفن والسياسة؟
مختلف  اىل  الفن  تطرق  لطاملا   □
املواضيع السياسية واالجتامعية، وقد 
كان له دور بارز يف  ايصال رصخة ما  
كام  معينة،  مشاكل  عىل  االضاءة  او 
ان السياسة تحتاج اىل فن يف التعاطي 
يساعدنا يف مقاربة مختلف املواضيع 
اعتقد  شخصيا  انا  اليها.  نتطرق  التي 
ال  لذا  بعضا،  بعضهام  يكمالن  انهام 
مشهود  فنانني  من وصول  مانعا  ارى 
الفنية  وعطاءاتهم  بكفاياتهم  لهم 
يف  مهمة  مراكز  اىل  واالجتامعية 
عىل  كثرية  امثلة  العامل  يف  الدولة. 
االسبق  االمرييك  الرئيس  منها  ذلك، 
االوكراين  والرئيس  ريغان  رونالد 

الحايل فولودميري زيلنسيك.

من  جزء  خسارة  من  تخافني  اال   ■
جمهورك بسبب خياراتك السياسية؟

يف  االمر.  هذا  يحصل  ان  يجب  ال   □

يكون  ان  له  يحق  انسان  انا  النهاية 
واملجتمع  الحياة  يف  الخاص  رأيه 
التعبري عن  الحق يف  للجميع  والوطن. 
ارائهم مهام اختلفت وعىل اآلخر تقبل 
هذه االراء. من ناحيتي، مل ولن اتعرض 
اىل احد باساءة عىل الصعيد الشخيص، 
واطلب من الجميع احرتام هذا االمر.

يف  تحققي  ان   اىل  تسعني  هل   ■
تحقيقه  من  تتمكني  مل  ما  السياسة 

خالل مسريتك الفنية؟
كامرأة،  طموحايت  احقق  ان  اريد   □

افضل  مستقبل  اضمن  ليك  واعمل 
الوالدي. يف مواضيع معينة ساستخدم 
السياسة لخدمة الفن، وسأسعى بكل 
الشيخوخة  ضامن  تأمني  اىل  تأكيد 
للفنانني يف لبنان الذين افنوا عمرهم 
ازمة  يف  اليوم  ميرون  وهم  الفن  يف 
اعاملهم،  توقفت  بعدما  كبرية 
ابواب  عىل  واقفني  انفسهم  ووجدوا 
احد  وال  والصيدليات  املستشفيات 
مقبول  غري  االمر  هذا  عنهم.  يسأل 
الناحية  من  وبخاصة  ناحية،  اي  من 
املرحلة  ترسم  ان  يجب  االنسانية. 
ال  اذ  للبنان،  جديدا  وجها  املقبلة 
يجوز ان نستمر يف حال الفوىض التي 
الفساد  نعيشها حاليا حيث يسترشي 
حادا  هبوطا  ونرى  واسع  نطاق  عىل 
يف  لكننا  املستويات.  مختلف  عىل 
ومبدع  مثقف  شعب  نحن  النهاية 
ونتعاون  نتضامن  ان  علينا  لذا  فنيا، 
والحؤول  البلد  انزالق  ملنع  جميعا 

دون سقوطه.
ر.ص.

اريد ان احقق 
طموحاتي كامرأة واعمل 

ألضمن مستقبال افضل 
الوالدي

املرشحة عن املقعد االرثوذكيس يف دائرة بريوت االوىل الفنانة كارال بطرس.

بطرس: لم يعد جائزا ان نترك
لبنان لغرباء يتالعبون بمصيره

يف  االرثوذكيس  املقعد  عن  املرشحة 
كارال  الفنانة  االوىل  بريوت  دائرة 
لبنانية  كمواطنة  انها  رأت  بطرس، 
رأيها  عن  تعرّب  ان  يجب  وكسيدة 
 40 بعد  آخر  منرب  من  وتنتفض 
بكل  عاشتها  التي  الحروب  من  عاما 
قرار  "وراء  ان  واعتربت  تفاصيلها. 
محاولة  منها  عدة  اسبابا  ترشحي 
والعمل  بنا،  الالحق  للظلم  وضع حد 
ولجميع  الوالدي  مستقبل  تأمني  عىل 
هجرتهم،  من  نحد  ليك  لبنان  شباب 

اذ ال احد يرغب يف تصدير اوالده اىل 
يجب  لذا  االن.  يحصل  كام  الخارج 
مستقبل  تأمني  اىل  السعي  علينا 
افضل لهم ولهذا الوطن الذي مل يعد 
الذين  للغرباء  سائبا  نرتكه  ان  جائزا 

يتالعبون مبصريه".

■ عىل اي اساس اخرتت الالئحة التي 
فيها؟ ترشحت 

□ القانون الحايل يفرض علينا الرتشح 
الرتشح  من  ومينعنا  الئحة  ضمن 

منفردين. عىل الرغم من انني انتمي 
الذي  الحر  الوطني  التيار  الئحة  اىل 
والذي  مؤسسيه،  احد  زوجي  كان 
اىل حد  الوطني  نهجه  معه يف  التقي 
مرشحة  نفيس  اعترب  انني  اال  بعيد، 

مستقلة.

ستعملني  التي  املشاريع  هي  ما   ■
عليها يف حال فوزك؟

ساعمل  االنتخابات  يف  فزت  اذا   □
باملرأة  تتعلق  عدة  مشاريع  عىل 

مل  اذا  والجمهور  الفن  نفع   ما   □
شعارا.  ليس  الوطن  وطن؟  هناك  يكن 
الحقيقي  املعنى  يدرك  اليوم  احد  ال 
الرتبية  غياب  بعد  والوطنية  للوطن 
من  اكرث  قبل  املدنية   والرتبية  الوطنية 
نعيش  اننا  مجتمعاتنا.  عن  عاما  ثالثني 
اليوم انهيارا عىل كل املستويات، اهمها 
لنأخذ  اآلخر.  وتقبل  والوطنية  االنتامء 
لطاملا  مثال،   خليفة  مارسيل  الفنان 
وانا   معروفا،  السيايس  انتامؤه  كان 
السياسة  يف  معه  نقيض  عىل  اكون  قد 
اعز  من  وهو  واحرتمه  احبه  انني  اال 
وغريهم  الرحباين  زياد  كذلك  اصدقايئ، 
من الفنانني. تقّبل االخر يدخل يف اطار 

الوطنية املفقودة التي تحدثت عنها. 

■ هل ترى ترابطا بني السياسة والفن؟
عىل  مبنية  العامل  يف  الفنون  كل   □
والذي  للسياسة،  الحقيقي  املفهوم 
الناس  ادارة شؤون  يكون يف  ان  يفرتض 
يف بقعة جغرافية ضمن مؤسسات قوية 
لبنان.  يف  الخاطئ  ملفهومنا  وفقا  وليس 

من  الفن  خالل  من  نتمكن  قد  احيانا، 
يف  ايصالها  من  نتمكن  مل  رسائل  ايصال 
"انت  مسلسل  يف  حصل  كام  السياسة، 
اىل  تطرق  الذي  الله  رزق  لكارين  مني" 
االهلية  للحرب  االجتامعية  التبعات 
تركتها،  التي  والتأثريات  فيها  مررنا  التي 
الفن  املجتمع.  تفكك  اىل  تاليا  وادت 
واقع  نتيجة  يأيت  اجتامعيا  واقعا  يجسد 
او  سيايس غري محصور يف منصب وزير 
نائب. ان مجتمعنا اليوم مجتمع جاهل 
واالنتامء.  والوطنية  املواطنة  ملعنى 
عن  بالتخيل  طالبت  انني  صحيح 

عن  اتخل  مل  لكني  اللبنانية  جنسيتي 
محددة،  اسس  لها  فالوطنية  وطنيتي، 
الجنسية هي مجرد عالقة دفرتية  بينام 
بني املواطن واملؤسسات، مل اعد اثق بها. 

■ هل تخاف عىل هوية لبنان؟
الوسائل.  بشتى  تغيريها  يحاولون   □
اي  ارى  ال  انني  من  الرغم  عىل  لكن، 
ولن  مل  انني  اال  االوضاع،  لتحسني  افق 
اموت  ولن  جوعا  اموت  لن  استسلم. 
ان  اعلم  انني  من  الرغم  عىل  راكعا، 
ان  جدا،  بعيد  تغيري  اي  احداث  امكان 

مل نقل مستحيال.

بالفنانني  االحزاب  استعانت  هل   ■
لكسب شعبية فقدتها يف مكان ما؟

ترشين   17 يف  حصل  الذي  الحراك   □
ادخل تغيريات اىل مفاهيم معينة، وقد 
اساسيا  دورا  الفنانني  من  عدد  لعب 
حيث  الساحة  يف  وجودهم  عرب  خالله 
واسع  جمهور  استقطاب  من  متكنوا 

وتركوا تأثريا كبريا لديه.

لن اموت جوعا 
او راكعا واعلم ان امكان 

احداث تغيير بعيد جدا 
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ال تزال املنظامت غري الحكومية واملؤسسسات االهلية تتابع عن كثب الطريق الذي تسلكه الجندرة يف لبنان وتطورها. وقد 
شكلت االنتخابات النيابية االخرية مادة دسمة الجراء دراسات عديدة ومعمقة يف هذا املجال اتاحت للمعنيني والجمهور االطالع 

عىل ما متكنت املرأة اللبنانية من تحقيقه يف معركتها للحصول عىل حقوق متساوية للرجل يف تعاطي الشأن السيايس

ان  نرى  والوقائع،  االرقام  اىل  رسيعة  نظرة  يف 
نتيجة محاوالت كس جدار العزلة الذي حاول 
العائلية   والتقاليد  والعادات  الذكوري  املجتمع 
فرضه عىل تعاطي النساء الشأن السيايس جاءت 
انها تحلت بشجاعة عالية،  متواضعة جدا ولو 
فالتفاوت ال يزال كبريا جدا  بني املعايري املتبعة 
لتعاطي الشأن السيايس بني النساء والرجال مام 

يكرس الفرق الشاسع بينها.
عىل  كوتا  فرض  خالل  من  الحل  يكون  فهل 
تتمكن  ليك  السيايس  العمل  يف  املرأة  مشاركة 
الطريق  ان  الواضح  من  اذ  نفسها،  اثبات  من 
لتحقيق  اجياال  يتطلب  حاليا  تسلكه  الذي 
اهدافه، فهل يف امكاننا او باالحرى هل يجدر 

بنا االنتظار اجياال مقبلة؟
الخبرية يف الشأن الجندري عبري شبارو تحدثت 
اىل "االمن العام" عن "ازدواجية املعايري املتبعة، 
وما تتعرض له املرأة من اعامل قد تصل احيانا 
يف  السيايس  العنف  استخدام  اىل  اللجوء  حد 
من  هو  السياسة  يف  املرأة  ضد  العنف  حقها: 
ابرز املواضيع املستجدة يف االبحاث النه مبني 
العنف  عىل  املبني  العنف  عمل،  مجايل  عىل 
وقد  للمرأة.  السياسية  واملشاركة  االجتامعي، 
املشاركة  اىل  نظرا  لبنان  يف  انتشارا  اكرث  اصبح 
االوسع للمرأة اللبنانية يف الحياة السياسية عىل 
الرغم من كل العقبات التي تعرتضهن للوصول 
خالل  من  مشاركتهن  ان  اال  القرار،  مراكز  اىل 
او  املدين  املجتمع  او  املجموعات  او  االحزاب 
خاصة  ملحوظا  تقدما  تشهد  كناخبات،  حتى 
مع التطور الحاصل يف وسائل االعالم وتسليط 

الضوء عىل هذا املوضوع".

هذا  مستخدمو  اليها  يلجأ  وسيلة  اكرث  ما   ■
النوع من العنف؟

□ ان تعريف العنف ضد املرأة يف السياسة هو 

الخبرية يف الشأن الجندري عبري شبارو.

العنف عرب مواقع التواصل االجتامعي، لذا بدأنا 
مرشوعا مع UNWOMEN لرصد هذا النوع 
من العنف الذي تتعرض له املرشحات، وننفذه 
حاليا بالتعاون مع جمعيتي مهارات ومدنيات 

 .UNWOMEN بدعم من

املرأة  املاضية حظيت  االنتخابية  الدورة  يف   ■
بتغطية اعالمية مل تتجاوز 6 يف املئة من اجاميل 

التغطيات،  ماذا عن هذه الدورة؟
□ يف الفرتة املمتدة بني 1 شباط و31 اذار، قبل 
حسابات  برصد  قمنا  االنتخابية،  الحاموة  بدء 
18 مرشحة عىل تويرت وفايسبوك، وقد احصينا 
"بوست"   280 يف  مدرجا  تعليقا   5870 وجود 
 410 بينها  من  املرشحات،  هؤالء   بني  موزعة 
عىل  املبني  العنف  خانة  يف  تصنف  تعليقات 
االعالمية  التغطية  ان  علام  االجتامعي.  النوع 
ووصلت   %1 فقط  ارتفعت  املرشحات  للنساء 
اىل 7% يف هذه الدورة، وهذا رقم متدن جدا 
التي  املرشحات  نسبة  مع  اطالقا  يتناسب  وال 
رأينا  املرشحني.  عدد  اجاميل  من   %15 بلغت 
برامج  خصصت  التلفزيونية  الربامج  بعض  ان 
ومشاريعهن  افكارهن  لرتويج  للنساء  انتخابية 
النساء  عىل  الضيوف  اقتصار  ان  اال  السياسية، 
فقط ادى اىل عزلهن يف شكل او يف آخر، اذ كان 
االجدى تخصيص منصة تضعهن يف موقع الند 
للند مع الرجال تتيح لهن اجراء نقاشات حول 

مختلف املواضيع املطروحة. 

اللبناين  االعالم  تعاطي  تفسين  كيف   ■
ترشحها  زغيب  جوزفني  املرشحة  اعالن  مع 

لالنتخابات النيابية؟
من  جليا  ظهر  عنه  نتحدث  الذي  التمييز   □
اول  مع  حصل  الذي  االعالمي  التعاطي  خالل 
الدورة، والذي  النيابية لهذه  ترشح لالنتخابات 

إقصاء املرأة عن العمل السياسي إقصاء لنصف املجتمع
شبارو: مشاركة املرأة في الحياة السياسّية عامل تغييري

كل فعل او مامرسة يهدف من خاللها مرتكبها 
اىل حرمان املرأة من مامرسة اي نشاط سيايس 
لها  تضمنها  اي حق  او  اجتامعي،  او  او حزيب 
الحريات العامة ملجرد كونها امرأة. هذا ما ينتج 
منه ايذاء نفيس النه حينها تكون هي املستهدفة 
وليس موقفها السيايس، اذ ان الرد عىل السيايس 
ليس  النوع  هذا  ان  علام  بالشخيص،  يكون 
ظاهرة جديدة. اليوم نرى هذا االمر ينترش يف 
لبنان عىل نطاق اوسع بسبب الهيكلية الذكورية 
السائدة لدى ارباب العائالت ورؤساء االحزاب 
املرأة  فوجود  الذكور،  من  العظمى  وغالبيتهم 
يشعرهم بتهديد لدورهم ومكانتهم. يف حني ان 
معظم املناصب يف لبنان متاحة امام الجنسني 
العنف ميارس خاصة  النوع من  الننا نرى هذا 
عندما تبدأ املرأة الخروج من الحيز الخاص اىل 
الحيز العام، وعندها يلجأ البعض اىل استهداف 
النساء يف حياتهن الشخصية وليس يف مواقفهن 
ضد  العنف  بني  الفرق  يكمن  هنا  السياسية. 
املرأة يف السياسة والعنف  السيايس ضد املرأة. 
فالعنف السيايس موجود ضد الجنسني، اال ان 
املرأة  يستهدف  السياسة  املرأة يف  العنف ضد 

كشخص وكإمرأة.

التي  واملضايقات  العنف  اشكال  هي  ما   ■
تتعرض لها املرأة التي تتعاطى الشأن السيايس 

يف لبنان؟
□ العنف اللفظي والتشابيه الجنسية يطغيان 
لها  تتعرض  عنف  اعامل  من  عداهام  ما  عىل 
االتحاد  نرشها  دراسة  يف  السياسة.  يف  املرأة 
الربملاين الدويل IPU عام 2016، رأينا ان %81,8 
من الربملانيات يتعرضن لعنف معنوي وحواىل 
بالقتل  لتهديدات  يتعرضن  منهن   %44,4
العنف  من  اخرى  اشكال  او  االغتصاب  او 
الجسدي. بعد جائحة كورونا، تفاقمت اشكال 

السيدة  هي  المرأة  يكون  ان  الصدف  شاءت 
جوزفني زغيب. فبدل ان يغتنم االعالم الفرصة 
او  رجال  كان  سواء  االول،  للمرشح  للرتويج 
امرأة، خاصة انه اىت وسط الحديث عن عقبات 
االستحقاق  هذا  حصول  دون  تحول  قد  كثرية 
الدميوقراطي، اال ان التغطية االعالمية له جاءت 
ذكر  عىل  يأت  مل  فهو  بكثري،  املتوقع  من  اقل 
يومني.  وبعد  ملاما  اال  زغيب  السيدة  ترشح 
لناحية  االعالم  عىل  كبرية  مسؤولية  تقع  هنا 
املساهمة يف تهميش دور املرأة وعدم الحؤول 
واالقصاء  العنف  اعامل  لشتى  تعرضها  دون 
الذي تتعرض له، وقد يكون االجدى به كسلطة 
الجميع  وبرامجها.  عملها  عىل  االضاءة  رابعة 
فاذا  به،  التغيري ويطالبون  يتحدثون حاليا عن 
يسعوا  ان  عليهم  صادقة  املطالبة  هذه  كانت 
جاهدين التاحة الفرصة امام النساء للمشاركة 
الطبيعية يف الحياة السياسية، ألن ذلك يشكل 

عامال تغيرييا بامتياز. 

باالختالفات  التنمر  حاالت  ترتبط  هل   ■
السياسية ام بالنوع الجندري اكرث؟

التنمر تشمل الجنسني معا. نرى يف  □ حاالت 
غالب االحيان، ان الرجال ذوي الشعر الطويل 
املألوف  عن  خارجة  مالبس  يرتدون  الذين  او 

قبل  من  خاصة  للتنمر  بدورهم  يتعرضون 
بالنسبة اىل املرشحات،  العمرية االكرب.  الفئات 
فبقدر ما تكون املرشحة شابة او جديدة عىل 
تغيريية  خلفية  من  آتية  او  السياسية  الحياة 
ملختلف  عرضة  اكرث  تصبح  ما  بقدر  ومثقفة، 
السياسة.  يف  للمخرضمات  خالفا  العنف  انواع 
التعليقات  من   %81 ان  الدراسات،  بحسب 
عنف  اىل  يستند  منها  و%9  تنمر  عىل   مبنية 
تتضمن  و%6  العمر،  او  الشكل  عىل  مبني 
تلميحات جنسية  او  تحرشا جنسيا وتهديدات 

و4%  تتمحور عىل التمييز ضد املرأة.

■ كيف تصفني ما شهدناه من حاالت تربؤ يف 
حق عدد من املرشحات؟

□ ارى يف ذلك سالحا جديدا اضيف اىل اساليب 
الدينية  الفتاوى  جانب  اىل  النساء،  محاربة 
التي تحرم ترشحهن او تلك التي تعطي تكليفا 
جاءت  معني.  شخص  اىل  بالتصويت  رشعيا 
بسبب  شهدناها  التي  التربؤ  حاالت  معظم 
لعائالتهن،  السيايس  للخط  النساء  تبعية  عدم 
من  مرشحة.  من  اكرث  مع  ذلك  حصل  وقد 
املتعارف عليه ان تربؤ العائلة من احد افرادها 
يايت بسبب عمل مشني او  جرمية ما ارتكبها 
يف  النساء  مشاركة  باتت  فهل  الشخص،  هذا 
او  بحقوقهن  املطالبة  او  لبنان  يف  السياسة 
وطننا؟  يف  عار  مدعاة  معني،  لرأي  مخالفتهن 
اعتمدت،  التي  والوسائل  االساليب  كل  ان 
السيام اللجوء اىل املناحي العائلية والشخصية 
اىل  الشابات  من  العديد  دفعت  للمرشحة، 
االنتخابات  وخوض  السيايس  العمل  تجنب 
من  مامثلة.  لحمالت  التعرض  لتاليف  النيابية 
هنا، اهمية وضع حد لهذه الظاهرة، والتشديد 
او  تعليق  او  نقاش  اي  ان يكون  عىل وجوب 
موقف محصورا يف السياسة ال ان يتعداه اىل 

النوع الجندري ايا يكن.

■ اىل اي مدى اثر هذا النوع من العنف مدمر 
للدميوقراطية؟

□ يف دراسة اخرى قامت بها عام 2019 شبكة 
العربيات للمساواة "رائدات"، تبني  الربملانيات 
برملانية عربية موزعني  بني 216  ان 80% من 
لعنف ممنهج  تعرضن  برملانا عربيا،   16 عىل  
السلطة  يف  شخصيات  مصدره  االمد  طويل 
اىل  لجأوا  وقد  الربملان،  او  الحزب  يف  زمالء  او 
وسائل التواصل االجتامعي او االعالم الستخدام 
الالفت  واللفظي.  النفيس  العنف  وسائل 
فقط،  العنف  لهذا  تعرضن  اللوايت  ثلث  ان 
اي  تتخذ  مل  التي  املختصة  للسطات  اشتكني 
اجراء يف هذا الصدد عىل الرغم من ان %70 
و%47  ولفظي،   نفيس  لعنف  تعرضن  منهن 
كل  واالغتصاب.  والقتل  بالخطف  لتهديدات 
هذا ادى اىل اعالن 12% منهن  انسحابهن من 
العمل السيايس، يف حني تراجعت 33% منهن 
عن الرتشح لدورة ثانية النهن رأين ان ما حصل 
بحرية  التعبري  لجهة  عليهن  بالغ  اّثر يف شكل 

عن مواقفهن السياسية.

راغدة صافي
Raghida.ss@gmail.com

تربية

العنف اللفظي والتشابيه 
الجنسية يطغيان على اعمال 

العنف التي تتعرض لها 
املرأة في السياسة
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رياضة

النادي الحديث  اللقب الرسمي االول يف تاريخ  بعد احرازه لقب مسابقة كأس لبنان لكرة السلة ملوسم 2021 – 2022، وهو 
الوالدة، بدا ان فريق بريوت فريست كلوب يسري يف خطى ثابتة هذا املوسم لتحقيق "الدوبليه" والفوز بلقب بطولة لبنان "اكس 

اكس ال ايرنجي" لكرة السلة لنوادي الدرجة االوىل للرجال، خصوصا وان تشكيلته تقدم منذ مرحلة االياب اداء الفتا

فريق  مواجهة  ان  بريوت  نادي  ادارة  تدرك 
الحكمة بريوت يف الدور النصف النهايئ "الفاينال 
انطوان  قاعة  يف  واللعب  سهلة،  تكون  لن   "4
الفريق  جمهور  امام  غزير  نادي  يف  شويري 
واندفاعه  وحامسته  بتعصبه  املعروف  االخرض 
رفع  بعد  خصوصا  نزهة،  ليس  فريقه،  خلف 
العقوبة الدولية عن النادي والتي ضاعفت من 

معنويات الالعبني والجهاز الفني.
ومدير  النادي  رس  امني  التقت  العام"  "االمن 
وكانت  عبداملسيح،  جوزف  السلة  كرة  فريق 

جولة افق حول حارض الفريق ومستقبله. 

الفريق هذا املوسم، وهل  اداء  ■ كيف تقّيم 
يلبي طموحات االدارة؟

□ االداء جيد جدا، ونحن يف طريقنا اىل تحقيق 
كان  ما  النجاح  هذا  رسمناها.  التي  االهداف 
ليتحقق لوال التكامل بني مثلث االدارة، الجهاز 
الفني والالعبني. تشكيلة بريوت لهذا املوسم هي 
"فريق الحلم" وتتميز عن غريها من الفرق بامور 
كثرية داخل امللعب وخارجه ويف غرف املالبس. 

■ اين تكمن قوة فريق بريوت فريست كلوب؟ 
□ يف اللعب الجامعي وروح التعاون والتفاهم 
وغياب االنانية وعدم وجود حب الظهور عند 
الالعبني االساسيني واالحتياط عىل حد سواء. كام 
ان الجميع يلعبون لصالح الفريق وتحت شعار 

"الفرد للمجموعة واملجموعة للفرد".

االقوى من  فريق بريوت هي  تشكيلة  ■ هل 
ناحية العنارص التي يضمها، خصوصا انها تضم 

5 عنارص من املنتخب الوطني؟

امني رس نادي بريوت ومدير فريق كرة السلة جوزف عبداملسيح.

نجد ان دينامو لبنان لديه العنارص االكرث خربة، 
لكن ما مييزنا هو الجهد الذي قمنا به وادى اىل 

وصولنا اىل هذه املرحلة.

■ بعد لقب كأس لبنان ملوسم 2021 – 2022، 
هل تعترب ان لقب البطولة اصبح قريبا؟

كل  قريبا، سنخوض  يكون  ان  املفرتض  من   □
مباراة يف االدوار الحاسمة كأنها مباراة نهائية. 
التأجيل الذي حصل بسبب االنتخابات النيابية 
فرتة  وان  خصوصا  الفرق،  كل  يف  االذى  ألحق 
التوقف امتدت اكرث من اسبوعني. لقد سعينا اىل 
ابقاء الفريق يف جهوز تام حتى ال يفقد الرتكيز.  

صائبا؟  كان  فران  احمد  املدرب  خيار  هل   ■

مقال
إريك تن هاغ مهمة غير سهلة 

مع "الشياطني الحمر"
بعد  يونايتد  مانشسرت  اىل  املايض  الصيف  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  النجم  عودة  لدى 
سنوات طويلة ونجاحات كبرية بني ريال مدريد االسباين وجوفنتوس االيطايل، كان الهدف 
مساعدة النادي عىل استعادة امجاده التي عرفها طوال ثالثة عقود يف ارشاف مدربه التاريخي 
االسكتلندي اليكس فريغسون، اال ان رونالدو يعيش اوقاتا صعبة يف واحد من اسوأ مواسمه 
رغم انه الهداف االول يف فريقه برصيد 24 اصابة من 37 مباراة. املوسم السيئ ليونايتد قد 
تكون فاتورته باهظة، اذ من املرجح ان يغيب "الشياطني الحمر" عن دوري ابطال اوروبا 
"شامبيونز ليغ"، وعن الدوري االورويب "اوروبا ليغ"، ما جعل التكهنات حول بقاء رونالدو يف 
يونايتد كثرية ومتناقضة، خصوصا وان االخري مل يغب عن املسابقة القارية ويتعني عليه يف حال 
اراد الحفاظ عىل وجوده يف دوري االبطال، مغادرة يونايتد بعدما تناقل البعض احتامل انتقاله 
اىل باريس سان جريمان الفرنيس ورؤيته اىل جانب االرجنتيني ليونيل مييس يف فريق العاصمة 
الدوري  مغادرة  يف  يفكر  ال  الربتغايل  الالعب  ان  ذكرت  اعالمية  مصادر  ان  غري  الفرنسية. 
االنكليزي املمتاز "برميري ليغ" يف املوسم املقبل. يف املقابل، ستكون للغياب عن املسابقة 
القارية عواقب قاسية عىل الفريق والالعبني عىل الصعيد املايل. فباالضافة اىل الخسائر املالية 
الكبرية التي ستلحق بالنادي، من املرجح ان يتعرض الالعبون لحسم كبري من رواتبهم وخسارة 
عرشات املاليني من الدوالرات. ووفق معلومات غري رسمية، فان الالعبني سيتقاضون رواتب 
اقل بنسبة 25 يف املئة، وهذا الرتاجع يعني باالرقام ان رونالدو سيرتاجع راتبه االسبوعي من 
475 الف دوالر اىل 355 الفا، وراتب الحارس االسباين ديفيد دي خيا من 463 الف دوالر اىل 
347 الفا. كذلك سيشهد الجهاز الفني للفريق تغيريا جديدا ينسجم مع حال عدم االستقرار 
التي يعيشها منذ قرار السري اليكس فريغسون بالتقاعد، وسيتوىل املدرب الهولندي اريك تن 
هاغ االرشاف عىل تدريب الفريق خلفا للمدرب الحايل االملاين رالف رانغنيك الذي توىل املهمة 
موقتا عىل ان يشغل يف املرحلة املقبلة منصبا استشاريا.  وكان تن هاغ انهى مهمته بنجاح مع 
فريقه السابق اجاكس امسرتدام وقاده للفوز بلقب الدوري للمرة 36 يف تاريخه، وللمرة الثالثة 
تواليا خالل السنوات االربع التي امضاها عىل رأس الجهاز الفني للفريق الهولندي. وهو يأمل 
يف مواصلة االنجازات مع فريقه املقبل مانشسرت يونايتد كام فعل مع فريقه السابق، ونقل 
ثقافة الفوز اىل الالعبني كام فعل يف املايض، علام ان املهمة يف "اولد ترافورد" لن تكون سهلة 
خصوصا وان تشكيلة الشياطني مرشحة لتغيريات بدأت بوادرها تظهر مع اقرتاب انجاز صفقة 
ضم العب خط وسط برشلونة االسباين فرانيك دي يونغ.  وكان تن هاغ بدأ عمله التدريبي 
يف العام 2012 مع فريق "Go Ahead Eagles" الهولندي. يف العام 2013، انتقل اىل املانيا 
لتدريب الفريق الثاين لبايرن ميونيخ حتى العام 2015، قبل ان يعود اىل هولندا لتدريب 
فريق اوترخت. يف العام 2017، ملع نجم تن هاغ يف عامل التدريب، عندما توىل ادارة الجهاز 
الفني لفريق اجاكس امسرتدام، حيث متكن من تحقيق 156 انتصارا و25 تعادال من 210 
مباريات مقابل 29 خسارة، واحراز لقب الدوري الهولندي 3 مرات ولقب مسابقة الكأس 
مرتني ولقب كأس السوبر مرة واحدة. ال شك يف ان املهمة الجديدة التي تنتظر الالعب الدويل 
السابق املدرب تن هاغ )52 عاما( مع "الشياطني الحمر" لن تكون سهلة، والتحدي سيكون 
صعبا، خصوصا وان املطلوب ليس اقل من اعادة الفريق اىل منصات التتويج ليس فقط عىل 

الصعيد الدوري االنكليزي املمتاز، بل عىل الصعيد االورويب ايضا. 
فهل ينجح؟ لننتظر ونَر!

نمر جبر

الذين  املدربني  من  غريه  عن  يختلف  ومباذا 
تعاقبوا عىل الفريق؟

□ اثبت انه من االفضل يف املنطقة، من دون 
الذين مروا يف  التقليل من شأن بقية املدربني 
نادي بريوت. لكن لفران طريقة مميزة يف قراءة 
املباراة فنيا، علام ان الالعبني يحرتمون سجله. 
صحيح انه قاس وصارم، لكنه يف املقابل يحرتم 
واالنضباط  االلتزام  عىل  يساوم  وال  الالعبني 
اللذين هام اساس يف عمله، وهذا يريحنا اىل حد 
كبري. ما يطمئننا اكرث انه ال ميلك اجندة محددة، 
وهدفه تحقيق االنتصارات واحراز لقبي كأس 
كان  كام  بريوت،  مع  الدوري  وبطولة  لبنان 

االتفاق منذ بداية الطريق.

باملدير  محصورا  كان  التشكيلة  خيار  هل   ■
عنارص  اختيار  يف  شاركه  َمن  هناك  ام  الفني 

الفريق؟
□ عندما اتفقنا معه عىل قيادة الفريق كتب 
عىل  ضمهم  يف  يرغب  الذين  الالعبني  اسامء 
ورقة )17 اسام(، والخيار كان محصورا به فقط 
من دون اي تدخل. كان من بني تلك االسامء 
لعب  انه  صحيح  عرقجي.  وائل  الالعب  اسم 
بريوت،  اىل  عرقجي  انضامم  يف  اساسيا  دورا 
وال ننكر ان االخري ضاعف الروح القتالية عند 
لكن  قدومه.  منذ  واضحا  بدا  وهذا  الالعبني، 
لرئيس  الصفقة  انجاز  يف  االكرب  الفضل  يبقى 

النادي نديم حكيم.
  

■ كم بلغت موازنة فريق بريوت فريست كلوب 
فكرة  وهل  االعىل؟  تعترب  وهل  املوسم  لهذا 

الدفع نقدا وبالعملة الصعبة كانت صائبة؟
 250 ناهزت  الفرق.  بني  االعىل  ليست   □
الف دوالر، لذا قد تكون الثانية او الثالثة يف 
دينامو  فريق  موازنة  ان  يف  شك  ال  الرتتيب. 
اطلق  من  اول  اننا  االعىل. صحيح  هي  لبنان 
الصعبة  وبالعملة  نقدا  لالعبني  الدفع  عملية 
قد  مشاكل  ألي  تجنبا  امليزانية  حددنا  بعدما 
ولعدم  الرصف،  بسعر  التالعب  عن  تنجم 
الدخول يف لعبة ارتفاع وهبوط سعر الدوالر، 

nemer.jabre66@yahoo.comولتسهيل االمور علينا وعىل الالعبني.

"بيروت فيرست كلوب" بطـل الكأس للمّرة األولى
عبد املسيح: إحراز اللقب يتطّلب جهوزا فنيًا بدنيًا وإداريًا

□ ليست التشكيلة االقوى بل من التشكيالت 
وصاحبة  املميزة  الدولية  فالعنارص  االقوى. 
لبنان  دينامو  تشكيلتي  يف  املوجودة  الخربة 
والريايض بريوت عىل حد سواء ال تقل شأنا عن 
تلك املوجودة يف بريوت. اذا اجرينا مقارنة رمبا 

تحقيق االلقاب يتطلب 
تكامال بني االدارة والجهاز 

الفني والالعبني
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ومن  واجهتكم؟  التي  الصعوبات  ما هي   ■
هو الفريق الذي ازعج بريوت فريست كلوب هذا 

املوسم يف الدوري املنتظم؟ وملاذا؟
بطيئة،  كانت  البطولة  يف  الفريق  انطالقة   □
عانينا من اصابات عدد من الالعبني مثل سريجيو 
لخسارتني  وتعرضنا  رباي،  ونعيم  الدرويش 
لبنان.  ودينامو  بريوت  الريايض  امام  مفاجئتني 
الفريق استعاد عافيته يف مرحلة االياب واالمور 
الفريق  ان  الصحيح. ال شك يف  املسار  تسري يف 
الخربة  صاحب  بريوت  الريايض  هو  االصعب 
علام  الصعبة،  املباريات  رهبة  ولديه  والعراقة 
املباريات  يف  انفسهم  عىل  يتفوقون  العبيه  ان 

الحاسمة والحساسة.    

■ من هو املنافس االبرز لفريق بريوت فريست 
كلوب هذا املوسم؟

املربع  بلغت  التي  االربعة  الفرق  مستوى   □
الذهبي متقارب، وكل االحتامالت واردة. املنافسة 
يف "الفاينال 4" ستتأثر بتفاصيل صغرية مرتبطة 
يطمح  الذي  الفريق  والبدين.  الفني  بالتحضري 
للفوز يجب ان يكون جاهزا فنيا وبدنيا واداريا 

ويبذل جهود مضاعفة داخل امللعب وخارجه. 

■ هل كنت تفضل مواجهة فريق غري الحكمة 
بريوت يف الدور النصف النهايئ؟

□ جاهزون ملواجهة اي فريق. لعبنا امام الفرق 
الثالثة ومل نجر اي حساب لهوية الفريق الذي 
كان  النهايئ. هدفنا  النصف  الدور  يف  سنواجهه 
صدارة الدوري املنتظم والحلول يف املركز االول 
كنا  االرض.  افضلية  عىل  والحصول  الرتتيب  يف 
مرحلة  مباريات  جميع  يف  الفوز  عىل  مرصين 
االياب، حتى يف املباريات التي مل يكن لديها تأثري 

عىل الرتتيب للحفاظ عىل الرتكيز والجهوز. 

■ اين تكمن الصعوبة يف مواجهة فريق الحكمة 
بريوت؟

□ جمهوره. كل مباراة يف غزير صعبة ومتعبة 
هو  املدرجات.  ميأل  الحكمة  جمهور  كان  اذا 
جمهور يختلف عن غريه من الجامهري، فشغفه 
قد  امللعب.  يف  واحد  الرقم  يجعالنه  وحامسته 
تكون تشكيلة الحكمة لهذا املوسم غري مثالية وال 

رياضةرياضة
سيعطي الريايض اضافة اكرب، كام سيؤدي اىل سد 

الثغر التي يعاين منها. 

■ من تفضل املواجهة يف النهايئ يف حال متكن 
فريق بريوت من بلوغه؟ وملاذا؟

بد  ال  كان  واذا  مواجهة،  ألي  حارض  فريقنا   □
من االختيار نختار دينامو لبنان الحديث الوالدة 
والذي مل يتسن له الوقت لبناء شخصية الفريق 
البطل واكتساب خربة املباريات النهائية مع كل 

االحرتام والتقدير للجهاز الفني والالعبني.  

■ ماذا اضاف العنرص االجنبي يف الدور النصف 
النهايئ عىل البطولة؟

مير  ان  امتنى  كنت  الشخيص  الصعيد  عىل   □
خصوصا  اجنبي،  العب  دون  من  املوسم  هذا 
وان الفرق لعبت كل مباريات الدوري املنتظم 
الالعب  ان  اغفال  دون  من  املحليني،  بالالعبني 
املباريات  عىل  كثرية  اشياء  سيضيف  االجنبي 
يف  بسعة  ينخرط  ان  املهم  الذهبي.  املربع  يف 
التي  التشكيلة وينسجم مع زمالئه، والتشكيلة 
بسعة  االجنبي  الالعب  دمج  من  ستتمكن 

ستحظى باالفضلية.

■ هل تعترب قرار العبني اجنبيني يف املوسم املقبل 
خيار صائب؟ ملاذا؟

□ بنسبة مئة يف املئة، وال مهرب منه بعدما رأينا 
مستوى بعض الفرق يف الدوري والفارق الكبري 
يف املباريات التي تخطى بعضها 60 و70 نقطة! 
املقبل  املوسم  اجنبيني يف  ان وجود العبني  كام 
الفنية  واالجهزة  النوادي  ادارات  عىل  سيسهل 

تركيب فرقها.

■ هل وجود الالعب االجنبي سيساهم يف الحد 
من ارتفاع اسعار الالعبني املحليني؟

□ ليس هو الهدف من وجود الالعب االجنبي. 
نحن لطاملا قلنا وجاهرنا بوجوب اعطاء الالعب 
سلة  كرة  بتقديم  بواجبه  ليقوم  حقه  اللبناين 
جيدة. يجب عدم ربط الالعب االجنبي براتب 
الالعب اللبناين ألن الهدف من وجود االول رفع 

مستوى املنافسة يف شكل عام.
ن. ج.

ميكن اال تقدير الجهود التي بذلت لبلوغ املربع 
الذهبي. يف املوسم املقبل الجميع ينتظر نادي 
الحكمة خصوصا بعد رفع العقوبة، وكام وعدت 
االدارة باعادة االمجاد، وهذا ما نتمناه ويتمناه 

كل جمهور الحكمة.  

■ هل خيار الالعب التونيس صالح املاجري هو 
االفضل لفريق بريوت، وهل كانت هناك خيارات 

اخرى؟
البوسني  ابرزها  اخرى،  خيارات  لدينا  كانت   □
من  نتمكن  مل  لكننا  كيكانوفيتش  الدين  علم 
االتفاق معه الننا مل نرغب يف انتظار انهاء ملفه 
صالح  التونيس  ان  اعتربنا  السابق.  ناديه  مع 
قادر  وانه  لتشكيلتنا خصوصا  االنسب  املاجري 
"ريباوند"  الكرات  والتقاط  السلة  اغالق  عىل 
والتصدي "بلوك شوت"، ومل نبحث عن هداف 

ألن الفريق يعج بالالعبني الهدافني. 

فريق  مع  املواجهة  تكون  ان  تتوقع  كيف   ■
حسمها  عىل  قادر  بريوت  فريق  وهل  الحكمة 

بسعة وبنتيجة 3 – 0؟
الحكمة  فريق  وحامسية.  مشوقة  ستكون   □
عالية  قتالية  روح  ولديه  مفاجآت  صاحب 
تضاعفت وتزايدت مع انضامم دواين جاكسون. 

بريوت  الريايض  بني  املواجهة  ترى  كيف   ■
ودينامو لبنان يف الدور النصف النهايئ؟

□ الفريقان كامالن ولديهام عنارص من اصحاب 
النوع  هذا  يف  املدرب  دور  ان  اعتقد  الخربة. 
القراءة  لناحية  خصوصا  حاسم  املواجهات  من 
الخصم.  الفريق  ولخطط  للمباراة  الصحيحة 
انضامم اسامعيل احمد اىل جانب كيكانوفيتش 

قوة فريق بيروت 
تكمن في غياب االنانية 

وعدم وجود حب الظهور

احتفاال بـ"يوم املرأة العاملي"، ويف اطار التدريبات 
لالمن  العامة  املديرية  تنظمها  التي  القتالية 
املدربني  بارشاف  الحربية  الكلية  لتالمذة  العام 
شعبة  رئيس  يتقدمهم  املديرية  يف  املخرضمني 
واملدربون  صقر  دميرتي  الرائد  والرمي  الرياضة 
املفتش مؤهل عبري الجردي، املفتش ممتاز محمد 
اول  املفتش  مراد،  خليل  ممتاز  املفتش  حمود، 
رودريغ ابراهيم واملفتش اول شادي نرصالله، تم 
تخريج مجموعة من تالمذة ضباط الكلية الحربية 
النفس،  عن  والدفاع  املتقارب  القتال  يف  )اناث( 
اللوايت تسلمن شهاداتهن يف ملعب الكلية حيث 
والدفاع  املتقارب  القتال  يف  مميزا  عرضا  قدمن 
عن النفس يف حضور قائد الكلية الحربية العميد 

الركن جورج صقر وعدد من الضباط.
يتضمن برنامج التدريب، كام كشف الرائد صقر 
لـ"االمن العام"، "القتال املتقارب اىل جانب قتال 
الخراب والعيص ونزعها بطريقة عالية التقنيات 
من  ومنتقاة  عاملية  قتالية  باساليب  مدمجة 
االفضل منها، تخضع لها القوات الخاصة يف جميع 
فائدة  ولديها  العامل،  حول  املتقدمة  الجيوش 
القتالية يف  العسكري  يعزز قدرة  عالية جدا مبا 
الدفاع  املدنية والعسكرية مبا ميكنه من  الحياة 

الحصص  يف  يستعمل  وهو  وخارجها،  املهامت 
التدريبية التي تعكس يف مجملها كل االحتامالت 
التي ميكن ان يواجهها التلميذ الضابط يف الخدمة 

العسكرية او يف حياته العادية".
الضباط  التالمذة  تعاون  عىل  صقر  الرائد  واثنى 
وتجاوبهم وانسجامهم يف التامرين، وقال: "يربهنون 
عن مناقبية جيدة وتجاوب كبري ورغبة عالية يف 
االنواع  ادخال هذه  ان  اكتشفوا  بعدما  التعاون، 
من التامرين يف املناهج التدريبية قد يساعدهم 
ليس فقط يف حياتهم املدنية والعسكرية عىل حد 
سواء، بل يف تنمية قدراتهم الذهنية والجسدية يف 
مجاالت عدة، كام ميكن استعامل هذه االنواع من 
التامرين القتالية يف العديد من املجاالت املدنية 

والعسكرية. انها طريق ومنط حياة مختلف".
اىل  الحربية  الكلية  دفعت  التي  االسباب  عن 
التعاون مع املديرية العامة لالمن العام، وتحديدا 
شعبة الرياضة والرمي لتدريب التالمذة الضباط يف 
الكلية الحربية، عزا ذلك اىل "املدربني املحرتفني يف 
القتال العسكري القتايل واملخرضمني عىل الصعيد 
الدويل ولديهم خربة يف هذا النوع من التدريب 
والعربية  املحلية  الصعد  عىل  ونتائجهم  القتايل، 

والقارية دليل عىل مترسهم ومكانتهم".

الكلّية الحربّية تحتفل بـ"يوم املرأة العاملي"
تخريج طالبات في القتال املتقارب والدفاع عن النفس

عن نفسه يف جميع امليادين".  وشدد عىل "تنوع 
التالمذة  حاجات  بحسب  التدريبية  الحصص 
الذين يخضعون للتدريب، وهي تكون مبوجب 
دفعات ودورات وفق حاجة التالمذة مبعدل ثالثة 
ايام اسبوعيا مبعدل ساعتني للحصة. فعند نهاية 
تدريبية  تتضمن زهاء 20 حصة  التي  كل دورة 
قتالية، يحصل املتدرب عىل شهادة مشاركة تحت 
 Hand To( "عنوان "القتال املتقارب مستوى اول
Hand Combat - Level 1(. وهذه التامرين ال 
تقترص عىل التالمذة الضباط يف كل السنوات بل 
تتعدى ذلك وتستمر معهم يف قطعاتهم حسب 

االمكانات املتوافرة". 
والدفاع  املتقارب  القتال  ان  صقر  الرائد  يعرتف 
عن النفس "تقنيات معتمدة واساسية يف جميع 
املتوافرة،  القدرات  وفق  العسكرية  القطعات 
املتدربني،  لدى  العسكرية  القدرات  وتعزز 
وتساعدهم يف تطوير قدراتهم يف انجاز املهامت 

املوكلة اليهم بجهوز بدين عال".
من  االبيض  السالح  انواع  جميع  ان  اكد  كام 
البنادق  جانب  اىل  ومسدسات  وعيص  سكاكني 
الذي  القتايل  الواقع  ملحاكاة  هي  والكلبشات 
اداء  اثناء  الخدمة  ضمن  العسكري  له  يتعرض 

لقطة من احدى الحصص التدريبية )توقيف او اعتقال احد االشخاص( يف املتخرجات يتوسطهن العميد الركن جورج صقر والرائد دميرتي صقر وكوكبة من كبار الضباط يف الكلية الحربية.
قاعة مدينة كميل شمعون الرياضية.
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رياضة
نمر جبر

احتفل عامل سباقات الرسعة بالوالدة الرسمية لبطولة جديدة، وهي بطولة "اي سكوتر" للدراجات الكهربائية التي ارتقت 
يف سباقها االول الذي اقيم يف العاصمة الربيطانية لندن، اىل اعىل مستوى فني وتقني وتنظيمي، لتجوب صورة هذه البطولة 

العامل وسط اهتامم اعالمي كبري بنقل فعالياتها عرب قنوات عربية وعاملية معروفة

بحكم الرسالة السامية التي تحملها، وتتمحور 
عرب  والتنقل  االستدامة  فكرة  تعزيز  حول 
من  االمر  يف  ملا  املدن،  يف  الصغرية  االليات 
كام  العاملية  البيئة  عىل  ممتازة  انعكاسات 
قال اصحاب الفكرة، اقيمت اول بطولة دولية 
موقع  يف  خصيصا  رسمت  جذابة  حلبة  عىل 
اوروبا سابقا(  )اكرب مطبعة يف   "Printworks"

الشهري يف العاصمة الربيطانية لندن.
 فكرة البطولة كان خلفها رجل االعامل اللبناين 
يف  اللبناين  الفريق  وسائق  رسكيسيان  هراغ 
واملعلق عىل  سابقا  وان جي يب"  "اي  سباقات 
انضم  وقد  بشري،  خليل   1 الفورموال  سباقات 
السابق  السائق  هام  معروفان  اسامن  اليهام 
الكربى"  "الجائزة  سائقي  جمعية  ورئيس 
لسباقات  العامل  فورز، وبطل  اليكس  النمسوي 
"الفورموال اي" الربازييل لوكاس دي غرايس. كام 
واوملبيني  عامليني  ابطاال  الفكرة  هذه  جذبت 
يف  يشارك  َمن  منهم  مختلفة،  رياضات  من 
السباقات، ومنهم من ميلك فرقا عىل غرار سائق 
نيكو هولكنربغ، وبطل  االملاين  الفورموال واحد 

العامل يف املالكمة الربيطاين انطوين جوشوا. 
"اي  بطولة  تلعب  ان  ايضا  مستغربا  يبدو  ال 
االهداف  اىل  استنادا  توجيهيا  دورا  سكوتر" 
تعزيز  رأسها  عىل  تحملها  التي  السامية 
العاملية، والرتويج ملكاسب  املدن  االستدامة يف 
لوسيلة  والراحة  والسهولة  القليلة  التكلفة 
التنقل ملسافات قصرية يف عامل التنقل الكهربايئ 

الحديث والسيع التطور.
واملثرية  الجديدة  البطولة  هذه  ستجوب 
الفارقة  العالمات  من  تعترب  مواقع  لالهتامم 
اىل  اضافة  مختلفة،  اوروبية  مدٍن  قلب  يف 
الواليات املتحدة االمريكية. اذ بعد قص الرشيط 

اللبنانيان بشري ورسكيسيان يتوسطان فورز وغرايس يف حفل اطالق البطولة يف لندن.

مشهد من السباق.

اي  بطولة  تقديم  خالل  من  "اردنا  اضاف: 
وتحرير  املدن  يف  التنقل  بني  الجمع  سكوتر، 
انظمة  يف  طويلة  لفرتات  علقوا  الذين  الناس 
ذلك  نضع  هذه.  ايامنا  يف  نافعة  تعد  مل  تنقل 
اىل جانب فئة جديدة يف عامل رياضة املحركات 
تعود بالنفع عىل املشاركني والجمهور، ونشعر 
ان يف امكاننا البدء بالحديث عن وسيلة تنقل 

تأخذنا بعيدا يف املستقبل". 
قائال:  العرصية،  للبطولة  رؤيته  عن  وختم 
هذه  بأن  قناعة  عىل  ونحن  للتسابق  "ذهبنا 
البطولة ستكون وسيلة لتغيري رياضة املحركات 
بعد  االبد.  اىل  التنقل ملسافات قصرية  ووسائل 
اكرث من سنة عىل والدة الفكرة وبدء التحضري 
ملوسمها االول، ها نحن نفتح بابا جديدا لعامل 
انطالق  عرب  خاصا  تاريخا  ونكتب  السباقات، 
يف  متقدمة  بخطوة  تقوم  التي  البطولة  هذه 
اتجاه عامل افضل. لطاملا اعتربنا الرياضة وسيلة 
رشكاء  لنا  اوجد  ما  وهو  املجتمع  لتحسني 
فكانت  نفسها،  والنظرة  الروحية  يتقاسمون 
واالستثنائية،  الواسعة  العاملية  املشاركة  هذه 
خط  عىل  بقوة  سكوتر  اي  بطولة  تضع  التي 
سباٍق  اىل  نتطلع  العاملية.  السباقات  سلسلة 
سيشهده  ما  وهو  وتاريخي،  استثنايئ  افتتاحي 

العامل ويستمتع به بكل تاكيد".
اقيمت التصفيات والسباق الختامي للبطولة 
االوىل التي شكلت مساحة مثالية للمتفرجني 
واملتابعني لعيش تجربة ترفيهية غري مسبوقة، 
الجنسني  من  املتنافسون  متكن  بحيث 
االنطالق بسعات تزيد عن 100 كيلومرت يف 
الساعة عىل منت "S1-X eSkootr". هؤالء تم 
من  اكرث  تقدم  بعد  وعناية  بدقة  اختيارهم 
 "eSC Rider" 500 ريايض ورياضية لربنامج

بطولة "إي سكوتر" للدّراجات الهوائّية فكرة لبنانّية
تغيير في رياضة املحّركات ووسائل التنقل  

يف  الثانية  املرحلة  ستقام  لندن،  يف  االفتتاحي 
مدينة نيون السويسية بني  27 ايار و28 منه، 
قبل ان تتنقل اىل فرنسا من 17 حزيران اىل 18 
منه،   16 اىل  متوز   15 من  ايطاليا  اىل  ثم  منه، 
منه،   17 اىل  ايلول   16 من  اسبانيا  يف  والحقا 
املتحدة  الواليات  يف  السلسلة  تختتم  ان  عىل 

االمريكية يف 6 ترشين االول.
ورئيسها  سكوتر"  "اي  بطولة  مؤسس  وقال 
ان  "يسعدنا  رسكيسيان:  هراغ  التنفيذي 
الشهري   "Printworks London" يستضيف 
يف  سيخلد  حدث  وهو  لبطولتنا،  سباق  اول 
حيث  الحضارية  الربيطانية  العاصمة  تاريخ 
البطولة  اهمية  عىل  اكرث  الجامهري  ستتعرف 
يف  للعيش  افضل  مستقبل  اجل  من  واهدافها 

هذا العامل". 
املتسابقني  مجموعة  خضعت  "لقد  اضاف: 
مكثفة،  وتدريبات  الختبارات  لدينا  النهائية 
الرياضيني  نخبة  من  كبري  عدد  عىل  وتغلبت 
والرياضيات ليتم اختيارهم للموسم االول. نحن 
ومتحمسون  به  قاموا  الذي  بالعمل  فخورون 
االول  املضامر  عىل  يتنافسون  لرؤيتهم  للغاية 

وعىل مدار املوسم".
بدوره، علق الرشيك املؤسس والرئيس التنفيذي 
بشري،  خليل  سكوتر"  "اي  بطولة  يف  للعمليات 
قائال: "بعد رؤية النمو املحتمل لوسائل التنقل 
ملسافات قصرية ودراجات اي - سكوتر، امضينا 
عدة اعوام نطور فكرة ورؤية لبطولة اي - سكوتر 
الكهربائية. اخريا، لعب تفيش وباء كورونا دورا 
باالمور  القيام  كيفية  حول  الحديث  تسارع  يف 
من  االستفادة  ميكننا  وكيف  افضل،  بشكل 
التأثري  تغيريات فعالة وذات معنى، ويكون لها 

االيجايب عىل مدننا والعامل من حولنا". 

نمر جبر

من  مكثفة  فرتة  شهدوا  شهرا   12 خالل 
االختبارات والتدريبات قبل اختيار متسابقي 
العرشة  الفرق  اىل  املنضمني   2022 موسم 
املشاركة يف البطولة، يف حضور حشد كبري من 
املتفرجني من مختلف االعامر، تقدمهم سائق 
الفورموال 1 الشهري االملاين نيكو روزبرغ، عىل 

االضاءة  زينتها  مميزة  حامسية  اجواء  وقع 
التي  واملوسيقى  الداخل  من  للمسار  الرائعة 
بانه يرتبط  الذي شعر  الجمهور  تفاعل معها 
بشكل كبري برياضة تلتقي مع اسلوب حياته 
املستقبلية  متطلباتها  ومع  التنقل  يف  اليومية 
السباق  هامش  عىل  اقيمت  انه  علام  ايضا. 

من  البطولة  اهمية  ترشح  توعية  حلقات 
ان  ميكن  الذي  والدور  االجتامعية،  الناحية 
يلعبه اي فرد من افراد املجتمع للوصول اىل 

عامل انظف وافضل. 
التي  الحامسية  السباقات  سلسلة  شهدت 
تحمل  ومثرية  جذابة  حلبة  عىل  اقيمت 
واملتسابقات،  للمتسابقني  مختلفة  تحديات 
الخارجية  الباحة  بني  وعناية  بدقة  رسمها  تم 
مساحة  للمتسابقني  وفر  مام  املوقع،  وداخل 
لالنطالق باقىص رسعة عند الخطوط املستقيمة 
ثم وضعتهم تحت ضغوط املنعطفات املفاجئة 
مرت،   600 طوله  مسار  عىل  السعات  املتنوعة 
ان  ميكن  الذين  للمتنافسني  خصيصا  صمم 
تصل رسعتهم اىل ما يزيد عن 100 كيلومرت يف 
دراجة  منت  عىل  الساعة(  يف  ميال   60( الساعة 
سكوتر "اس -1 اكس"، مبشاركة ثالثني متسابقا 
اختتمت  كام  االقصائية.  االدوار  يف  ومتسابقة 
بافضل صورة ممكنة مع فوز الدراج السويسي 
ماتيس نيريو من فريق "بالير 1" باملركز االول 
فقط  ثانية   0.777 بلغ  ضئيل  بفارق  متقدما 
عىل دراج فريق "نيكو روش رايسينغ" الربيطاين 
دان بروكس، وحل يف املركز الثالث عىل منصة 
التتويج الهندي انيش شيتي من فريق "كارلن".

تاريخا  كتب  االول  للسباق  الكبري  النجاح 
جديدا يف عرص االعتامد اكرث عىل وسائل التنقل 
الصغرية للمسافات القصرية يف املدن املكتظة، 
وهو ما عكسه املتسابقون واملتسابقات عىل 
املسار طوال يومني من املنافسات التي جذبت 
اختلطوا  الذين  املشجعني  من  كبريا  عددا 
بالفرق العرشة الذي قدم كل فريق منها ثالثة 
دراجني عكسوا قدرات رائعة جدا، وخصوصا 
اولئك الذين قدموا من رياضات مختلفة كثريا 
مبقاربتها مقارنة ببطولة "اي سكوتر"، بينهم 
السكوتر  جعل  الذي  االول  باملركز   الفائز 
يحتل  ان  قبل  استعراضية،  وسيلة  سابقا 
مرتبة ارسع سائقي بطولتها الكهربائية التي 
تغطية  وستكون  اخرى.  مراحل   5 ستحمل 
شبكة  عرب  للعرض  متاحة  السباقات  سلسلة 
"eSC" من خالل رشكاء البث يف اكرث من 100 
منطقة حول العامل مع وصول متوقع اىل اكرث 

من 350 مليون منزل.
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1  بطل لبنان يف الكرة الطائرة – 
القصري والغليظ البطن -2 مدينة 

تركية – مدينة سورية – ما يختص 
بالحكومة من العروض والعقارات زمن 
الحكم العثامين -3 ممثل ومقدم برامج 

مرصي – انقاض البناء املتهدم -4 ما 
انزله الله عىل شعبه يف الربية من قوت 
زمن موىس كام ورد يف التوراة – راحة 

اليد – مدينة مينية – اسم اشارة للمكان 
القريب -5 بواسطتي – نهار وليل – 

مدينة املانية ـ إبل -6 تابعت حديثها – 
قائد قرطاجي حارب الرومان – احسان 

-7 من الخرض – من الزهور – انفق 
املال – ذاب -8 حرف تحقيق – تهذيب 

– مذنب معروف -9 من اسامء الفوالذ 
– من املعادن ُيعرف بإسم الذهب 
الكاذب – ملكة االردن -10 مدينة 
فرنسية – نسبة اىل مواطن من بلد 

اورويب – عاصمة سيكيانغ قدميا -11 
من االشجار الضخمة يف العامل – تدلك 
الثوب وتحكه -12 يحبه – اله مرصي 

– خالف خري – ارساب من الطيور 
-13 جزيرة بريطانية يف بحر ايرلندا – 
سارق – الحاجب -14 شاعر الدامنارك 
الوطني اختري يوم ميالده ليكون يوما 

عامليا لكتب االطفال – فيلسوف هندي 
– للنداء -15 فنان فرنيس اشتهر بأغانيه 

العاطفية – عملة الصني 

1 ـ اعالمية لبنانية ومقدمة برامج 
سياسية – من الطيور -2 من بلدات 

لبنان يف قضاء زحلة – نسبة اىل 
مواطن من بلد اورويب -3 ُيفسد 

العالقات مع جريانه – بناء معقود 
بعضه اىل بعض – من العائالت 

اللبنانية -4 مدينة العاب امريكية 
– حّذر – جرذ باالجنبية -5 مادة 

مخدرة – يف آلة العود – ينتجه 
النحل -6 رضب بقبضة اليد – مدينة 

هندية – يبس اللحم -7 غطاء الرسير 
يف االيام الباردة – قائد قرطاجي 

شقيق هنيبعل -8 متشابهان – من 
الحبوب – مدينة مرصية – التجلد 

وعدم الشكوى -9 والد – امر صعب 
– تحفر االرض بحثا عن كنز – من 

اعضاء الجسم -10 عاصمة اسكتلندا 
– ماركة ساعات -11 عاصمة اوروبية 
– شياطني – قلب الثمرة -12 احتبس 
البضاعة متفردا بالترّصف بها منتفعا 
من ارتفاع سعرها – احرتم – للنفي 
– من اهم القصور امللكية يف فرنسا 
-13 فركهم – إلهة الحكمة والفنون 

والعلوم عند الرومان -14 مدينة 
سياحية يف جزيرة قربص – احدى 

جمهوريات روسيا تغطي الغابات 
معظم مساحتها -15 احدى مرسحيات 

منصور الرحباين – صاحب الفرن   

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 12 حرفا: ممثل 

ومخرج وناشط امرييك راحل

انتوين هوبكينز – ال باتشينو – اد هاريس 

– احساس – بروس ويليس – بيال حديد 

– براد بيت – بيونسه – بارز – توم كروز 

– تخيل – جنيفر لوبيز – جاك نيكلسون – 

جورج كلوين – جييس جي – حظ – دور – 

ريانا – سحر – عقل – غيض – فكر – فهم 

– قوة – قول – مشاعر – مخيلة – ممثل 

– مخرج – نشط – هايل بريي – ويل 

سميث – وهب       

الضائعة  الكلمة الضائعة الكلمة 
 
 

 و م ا ح س ا س ا ه س ن و ي ب
 ن ز ن ي ك ب و ھ ي ن و ت ن ا

 ي ة ض ي ر و ي ل س م ي ث ج ت
 ش ل ي ر ز ي ج ي س ي ج و ي ل
 ت ي غ ي و ر ي ا ن ا ر ب ب ز
 ا خ و ب ر م ل ح ن ج د س ي ي
 ب م س ي ك م و ظ ك ا م ي ل ب
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 ل و ك خ ي ة و ق ر ا ر د ي ف
 ق ن ر ف ت ن ش ط د خ ر ا د ي
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ممثل ومخرج وناشط اميركي راحل :حرفا 12الكلمة الضائعة مكونة من   
                                                             

                
   

بيونسه  –براد بيت  –بيال حديد  –بروس ويليس  –احساس  –اد هاريس  –ال باتشينو  –انتوني هوبكينز        
 –حظ  –جيسي جي  –جورج كلوني  –جاك نيكلسون  –جنيفر لوبيز  –تخيل  –توم كروز  –بارز  –

 –مخرج  –ممثل  –مخيلة  –مشاعر  –قول  –قوة  –فهم  –فكر  –غيض  –عقل  –سحر  –ريانا  –دور 
       وهب  –ويل سميث  –هالي بيري  –نشط 

                                         الكلمات المتقاطعة                     
                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقياا

 –مدينة تركية  -2القصير والغليظ البطن  –ل لبنان في الكرة الطائرة طب  -1
ما يختص بالحكومة من العروض والعقارات زمن الحكم  –مدينة سورية 

ما انزله  -4انقاض البناء المتهدم  –ممثل ومقدم برامج مصري  -3العثماني 
راحة  – راةكما ورد في التو زمن موسى قوتية من هللا على شعبه في البر

 –نهار وليل  –بواسطتي  -5لمكان القريب لاسم اشارة  –مدينة يمنية  –اليد 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
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               11 
               12 
               13 
               14 
               15 
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متفرقات.
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ليونة الجسم وطراوته
شعوب جرمانية اجتاحت السواحل البريطانية والفرنسية اواخر القرن الثامن

التجنّي وفرض امر واقع بالقوة واغتصاب حقوق الغير
احدى معارك نابليون بونابرت الرابحة

اوان اقتطاع سنابل القمح

فيلسوف يوناني عاصر االسكندر المقدوني وعاش داخل برميل
تسمية تُطلق على شخص يأخذ على عاتقه ايقاظ الناس في ليالي شهر رمضان 

تفاقم المرض وشدته

جزيرة يونانية في بحر ايجه ُوجد فيها تمثال فينوس

لباس ترتديه راقصات الباليه كزّي في اثناء تقديم العروض

اعالن الحقيقة واظهارها
متحف فرنسي في باريس

ثوب تراثي كان يرتديه االغنياء من الرجال واالعيان

              حروف مبعثرة                   

هياج الريح وشدة البرد
دولة آسيوية تلقّب بأرض التنين

خزانة من خشب كانت قديما تستخدم لحفظ االطعمة ومنع دخول الحشرات

حروف مبعثرة

1- هياج الريح وشدة الربد
2- دولة آسيوية تلّقب بأرض التنني

قدميا  كانت  خشب  من  3-خزانة 
تستخدم لحفظ االطعمة ومنع دخول 

الحرشات
االسكندر  عارص  يوناين  فيلسوف   -4

املقدوين وعاش داخل برميل
يأخذ  شخص  عىل  ُتطلق  تسمية   -5
عىل عاتقه ايقاظ الناس يف ليايل شهر 

رمضان 
ُوجد  ايجه  بحر  يف  يونانية  جزيرة   -6

فيها متثال فينوس
7- اعالن الحقيقة واظهارها 
8- متحف فرنيس يف باريس 

9- ثوب ترايث كان يرتديه االغنياء من 
الرجال واالعيان

10- تفاقم املرض وشدته
11- لباس ترتديه راقصات الباليه كزّي 

يف اثناء تقديم العروض
12- ليونة الجسم وطراوته

اجتاحت  جرمانية  شعوب   -13
اواخر  والفرنسية  الربيطانية  السواحل 

القرن الثامن
بالقوة  واقع  امر  وفرض  التجّني   -14

واغتصاب حقوق الغري
بونابرت  نابليون  معارك  احدى   -15

الرابحة
16- اوان اقتطاع سنابل القمح

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

مصمم ازياء املاين )1933 - 2019(. من اشهر رموز 
كل  عىل  قطته  استحوذت  العامل.  يف  املوضة  عامل 

ثروته بعد وفاته.

2+4+11+14+7+5+3 =  من اآلالت املوسيقية
16+6+9+10+12 =  من العمالت

1+9+8+3 = عنرص كيميايئ 
13+15 =  من االزهار

 SU DO KU SU DO KU SU DO KU SU DO KU

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
الفرنيس  االحتالل  بدء   :1830 حزيران 

للجزائر.
حزيران 1918: نهاية الحرب االهلية يف 

فنلندا.
يعدم  ستالني  جوزف   :1937 حزيران 
مثانية من جرناالت الجيش بتهمة الخيانة 

العظمى.
املتحدة  الواليات   :1971 حزيران 
القطيعة االقتصادية مع  االمريكية تلغي 

الصني التي دامت 21 سنة.

معلومات عامة
املوناليزا لوحة فنية رسمها املهندس االيطايل 
من  سيدة  متّثل  دافنتيش  ليوناردو  الفنان 
زوجة  جوكوندو  ليزا  انها  ُيعتقد  فلورنسا 
الحرير.  تاجر  جوكوندو  ديل  فرانشيسكو 
ليس لهذه السيدة من حواجب يف الصورة، 
كانت  حينذاك  فلورنسا  يف  املوضة  ألن 
تقيض بأن تزيل النساء حواجبهن.  اصبحت 
اللوحة ملكا مللك فرنسا فرنسوا االول بعد 
فاللوحة  اليوم  اما  هناك.  دافنتيش  وفاة 

موجودة يف متحف اللوفر يف فرنسا.

طرائف
كان سقراط ال يحب االستيقاظ باكرا يف 
تلك  عادته  تكره  والدته  وكانت  صغره، 
املستقبل  يف  تراه  ان  تحلم  كانت  النها 
تاجرا غنيا. اصطحبته يوما اىل معلمه يك 
قال  الباكر.  االستيقاظ  فوائد  له  يرشح 
له املعلم: سوف اخربك قصة واريدك ان 

تجيبني ماذا استفدت منها. 
حرّك سقراط رأسه موافقا. 

قال املعلم: كان هناك عصفوران احدهام 
استيقظ باكرا واكل من الحرشات واطعم 
ومل  متأخرا  فاستيقظ  الثاين  اما  صغاره، 

يجد شيئا يأكله. 
سأله املعلم: ماذا استفدت من القصة يا 

سقراط؟ 
اجاب سقراط بلهجة الواثق: ان الحرشات 

التي تستيقظ باكرا تأكلها العصافري.

اقوال مأثورة
"املرصيف هو زميل يقرضك مظلته عندما 
اللحظة  يف  ويسرتدها  الشمس،  ترشق 

التي يبدأ فيها تساقط املطر".
 )مارك توين(
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عموديا
-1 ارخبيل – غدامس – له -2 ليس – ام القيوين -3 يم – رب – 
سا – مستثنى -4 نوفاسكوتيا – يربح -5 دن – اج – صنم – ايد 
-6 يونيسف – تم – كاتال -7 ليام – لسع – حسك – شد -8 ولد 

– وباص – ربع -9 هملقار برقا – يب -10 بم – سينام – اال -11 بو 
– دونا – وأد -12 افلوطني – لجوج – رو -13 ناج – رس – دسوق – 

باخ  -14 وليم شكسبري – ريغا -15 جوين هوليداي – جنب 

افقيا
-1 الني ديلون – بانوج -2 رميون ويل – بوفالو -3 خس – مندهم – 
لجني -4 رانيا – فو – مي -5 يابس – ملك – طرشه -6 مل – كافل – 

ديسكو -7 اسوج – سواسون – سل -8 غالت – تعربين – ديب -9 دق 
– يصم – ابن السيد -10 اميان – حرصم – جورا -11 موس – مكس 

– قاووق -12 سيتي – اكرا – اج -13 نرثات – اد – بيج -14 نبيل 
شعيل – راغب -15 هدى حداد - باتوخان

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 زقاق -2 كريتش -3 عاديات 
-4 القرب -5 تزلف -6 ماريانا 
-7 ثلمة -8 الزرقاء -9 الهزيع 

-10 اركنو  -11 يطفر -12 
النصارى -13 اختبار -14 اوليمب 

-15 مارق -16 كليمنصو 

مريم جربايل النحاس

ليس من دخان دون نار 

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
هرني الثامن

1 4
4 8 6 7

7 9 6
9 4 2

5 1 8
6 3
9 5 3 1 4

7
3 2 7

Sudoku مستوى صعب 

4 9 1 7 6
6 3 7

2 5 8 1
2 9 1 5
5 8 3 9
4 6 5 2

7 3 4 1
6 2 8

6 9 5 7 3

Sudoku مستوى سهل

1 7 2 6 9 8
2 6 5 3

3 9
3 6
6 9 8 7

8 4 5
9 2 3 1

6
4 1 7 9

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

1 4 2 8 7 9 6 3 5
8 9 5 3 6 1 4 7 2
6 7 3 4 5 2 8 9 1
4 1 6 2 9 8 7 5 3
3 2 7 6 4 5 9 1 8
5 8 9 7 1 3 2 6 4
9 3 4 5 2 6 1 8 7
2 5 1 9 8 7 3 4 6
7 6 8 1 3 4 5 2 9

Sudoku حل مستوى صعب 
1 6 7 2 8 3 5 4 9
4 3 5 9 7 1 8 6 2
2 8 9 5 6 4 3 7 1
6 7 1 8 3 9 2 5 4
8 5 2 4 1 6 9 3 7
3 9 4 7 5 2 1 8 6
7 2 3 6 9 5 4 1 8
5 4 6 1 2 8 7 9 3
9 1 8 3 4 7 6 2 5

Sudoku حل مستوى وسط
9 7 5 2 6 3 1 8 4
3 4 8 9 1 5 7 2 6
1 2 6 7 8 4 5 9 3
2 6 4 5 9 8 3 7 1
7 9 3 1 4 2 8 6 5
8 5 1 6 3 7 9 4 2
6 8 9 4 5 1 2 3 7
4 1 7 3 2 9 6 5 8
5 3 2 8 7 6 4 1 9

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

النظام  ذات  الدول  يف  الترشيعية  االنتخابات  تشكل 
عام  ملتبس  وغري  وجليا  واضحا  تعبريا  الدميوقراطي 
يضعها  لربامج  يقرتعون  هؤالء  الناخبون.  يريده 
ومستقبال.  حارضا  حياتهم  تحايك  واالحزاب،  املرشحون 
لكن االمور يف لبنان تجري عىل العكس من ذلك متاما. 
العملية  يف  قدما  تدفع  ان  ينبغي  التي  فاالستحقاقات 
الدميوقراطية نحو التطوير، تفعل العكس عندنا فتصري 
كام  والتصدعات.  الرشوخ  وتزيد  لالنقسامات،  محطة 
بالخارج ويف  لالستنجاد  فاكرث مرشعة  اكرث  البالد  تصبح 
الداخل.  به عىل  واالستقواء  االحيان الستدعائه   بعض 
هذا االمر ليس مقصورا عىل فريق بعينه، ال بل يطاول 
عام  منذ  الحال  هذه  عىل  لبنان  استثناء.  وبال  الجميع 
بلورة  يف  الساعة  حتى  سياسية  قوى  تفلح  ومل   ،1860
هي  لبنان  مصلحة  من  تجعل  جامعة  وطنية  هوية 

العليا ومبا هي مصلحة كل اللبنانيني تلقائيا. 
ايضا وايضا، يف البلدان الدميوقراطية التي يصنف لبنان 
واللبنانيون انفسهم عىل انهم منها، فإن االحزاب ُتعاِقب 
ُتكاىفء عىل ما قدمته يف سبيل  وأخرى ُتحاسب، وثالثة 
لبنان واهله خالل سنوات عملها النيايب. ويف العادة ايضا 
البالد  تدخل  ثم  ومن  النتائج،  لتصدر  الصناديق  ُتقَفل 
االقلية  وتذهب  االغلبية  تحكم  حيث  جديدة  مرحلة 
إىل املعارضة، عىل قاعدة محاسبة الرابح وفقا ملا طرحه 

وعىل قاعدة املصلحة الوطنية. 
طبعا، ما يجري يف لبنان ال يعكس حقيقة ما قيل، ألنه 
ليس من هذه الدول عمليا، واملامرسات املرتاكمة التي 
ذلك.  عىل  دليل  اكرب  االنحداري  الطابع  عليها  يغلب 
التغيريية  للقوى  خرقا  نشهد  االوىل  للمرة  اننا  صحيح 
وان كان محدودا يف العدد، لكنه كبري يف دالالته كونه 
تعبريا عن "صوت عقايب" اراد مخاطبة السلطة بنوع من 
"العشوائية"، بدليل كرثة وفرية من املرشحني االعرتاضيني 
او التغيرييني بلغت املئات ومن دون أن تفلح بالتوحد 
عىل مساحة لبنان، االمر الذي لو حصل لشّكل سابقة 
اإلصطفافات  لكس  عليها  التأسيس  املمكن  من  كان 
سياسية  قوى  بناء  نحو  والذهاب  واملذهبية  الطائفية 
يف  والدميوقراطيني  الجمهوريني  شاكلة  عىل  متنوعة 

يف  واملحافظني  العامل  طراز  من  او  املتحدة،  الواليات 
اخرى.  ودول  فرنسا  يف  ويسار  ميني  حتى  او  بريطانيا، 
لكن ويا لالسف فإن هذا ما مل يحصل، وقد ال يحصل 
يف املدى املنظور رمبا بسبب قوة التشكيالت الطائفية 

واملذهبية وميلها الفطري واملنظم للتحشيد الطائفي.
امام  ليقفوا  االنتخابات  صفحة  اللبنانيون  طوى  اآلن 
االجابات  وتبقى  االستفهام.  وعالمات  املقلقة  االسئلة 
يف  غموضا  الغموض  تزيد  ورمبا  واضحة،  وغري  حائرة 
اىل  والقوى  األحزاب  مسارعة  جراء  االحيان  من  الكثري 
"التباهي" عىل بعضها البعض يف ما تناتشته من طوائفها 
الحرب  انتهت  حسنا،  والسياسية.  االجتامعية  وكتلها 
الدعائية الطاحنة التي استخدمت فيها كل انواع االسلحة 
املحرمة، وجاءت النتائج لتمنحنا برملانا ال اغلبية واضحة 
عن  وذاك شب  قليال  فهذا خس  اآلن.  حتى  الحد  فيه 
وذينك ضمر جسده  اعىل،  بنسبة  السابقة  كتلته  طوق 

الربملاين بعض اليشء.
كل  عىل  انكشافا  يزداد  لبنان  فيام  يحصل  هذا  كل 
املستويات، فضال عن ان الوضع العام بّدل يف احجام 
لتسويات  املنطقة  تحضري  فيها  ُيعاد  لحظة  يف  القوى 
ألنه  االمر،  بطبيعة  لبنان  ستشمل  دولية  ـ  اقليمية 
لطاملا كان صندوق بريد للدول القوية، او منصة لهذه 

القوة او تلك. 
وبقية  التايل  اليوم  عن  ماذا  السؤال:  يربز  عليه، 
االستحقاقات الداهمة؟ هل دخل لبنان نفقا مظلام قد 
من  الخروج  مرحلة  ولج  ام  عقباه؟  يحمد  ال  مبا  ينتهي 
عنق الزجاجة الذي خنق كل يشء يف السياسة واالقتصاد 
الذي  االمني  املستوى  عىل  وحتى  والتعليم،  واالجتامع 

يزداد حراجة يوما بعد يوم؟  
اهتامم  موضع  تكون  ان  ينبغي  وغريها  االسئلة  هذه 

اللبنانيني جميعا.

صفحة وطويت




