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سفير باكستان: تعاوننا وثيق مع لبنان في األمن

بيت طفولة فيروز إن حكى: سنوات اإلهمال

لبنان دخل اإلستحقاق هل ُينتخب الرئيس؟ 

مة، أم تصريف أعمال؟ حكومة: جديدة، معوَّ

اللواء عّباس إبراهيم 
لـ"األمن العام" 

في العيد الـ77: 
• إذا حصل شغوٌر رئاسي فلن يستمّر لفترة طويلة

• ال أؤمن باملواصفات النها تتغّير بحسب الظرف واملصلحة الوطنية
• أكثر من 70% من النازحني هم مع النظام
• في الترسيم نعمل مع العدو اإلسرائيلي 

   على تسوية وليس تنازالت 

وزير الداخلية 
معايدًا األمن العام: 

نتطلع إلى إنجاز اإلستحقاقات
الدستورية والوطنية



في هذا العدد

تسع سنوات معًا
الذي كان ويبقى  التسع من سنواتها تحت شعارها  العام" قد بلغت  العدد تكون مجلة "االمن  مع صدور هذا 
الحكم والحاكم. وقد متسكت املجلة  الشعار  السنوات كان هذا  امتداد  ... وطن افضل". عىل  "مواطنية صالحة 
وارستها التحريرية يف ارشاف املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم بقواعد املهنية الصحافية لجهة الدقة 
واالمانة يف التفاعل مع االحداث. واذا كانت فتحت صفحاتها لكثري من املوضوعات، فقد كان املعيار االهم هو 
وقد  الشفافية.  معايري  امكنها من  ما  بأفضل  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  بالشؤون  تتعلق  قضايا  معالجة 
النقاش الحر واملسؤول  التباين عىل اساس تفعيل  حرصت يف املقابل عىل نرش اآلراء املتنوعة واملتعددة اىل حد 

ما يساهم يف اغناء القارىء ال توجيهه. 
بلغت  مهام  القضايا  لكل  للتصدي  الدوام  عىل  حارضة  املجلة  كانت  واملرتاكمة،  املتعاقبة  خرباتها  سني  يف 
سلطة  غري  "سلطة"  تهب  فلم  واالجتامعية.  االقتصادية  دقتها  كانت  مهام  او  واالمنية،  السياسية  حساسيتها 
الضمري واملهنية الصادقة ومن دون متلق هذا او ذاك، ألن الهم االساس كان اللبناين وسلمه االهيل وعيشه. يف 
املقابل، مل تسقط يف "موجة" استسهال رمي املسؤوليات عىل هذا او ذاك. بل كان الشغل الشاغل وباستمرار 
هو: ما هي هموم اللبنانيني يف السياسة واالقتصاد واالجتامع والثقافة والرياضة. كل هذه االمور كانت موضع 

اهتامم خاص ومستمر. 
االنهيار الشامل الذي لف لبنان بكل قطاعاته، مل يضع املجلة يف موقع التهيب اال بإزاء مصالح اللبنانيني. فكان 
الفريق وهو من هذا  املتاح. لذلك عمل  الحقيقة ضمن  التحرير يف كل االتجاهات تبحث عن  ان توزعت ارسة 
الشعب بكل ما اويت من جهد وطاقة سعيا وراء كل القطاعات وامللفات. وكانت ادارة التحرير ومن ورائها اللواء 
ابراهيم داعام حيث استحق الدعم، وُمحفزا حيث يجب الدفع نحو االمام، فلم يضع سقوفا سياسية كون املجلة 

تصدر عن املديرية العامة لالمن العام. فالهدف هو احاطة اللبنانيني بكل يشء تؤيده الحقائق والوقائع.
استندت املجلة يف مسارها وموضوعاتها كلها إىل طبيعة لبنان الدميوقراطية ومتسك اللبنانيني بحرية الرأي و"هي 
قبل شجاعة الشجعان". وهذا وحده وّفر مواد صحافية اتسمت دامئا باملوضوعية املهنية. وقد اكتشفت باملامرسة 
والحدس انها كلام كانت منحازة اىل االنسان كقيمة مطلقة، واىل حقوقه الطبيعية والقانونية، كانت تحرض اكرث 
فاكرث بني ايدي القراء من صحافيني ومواطنني وعسكريني. ومل يبق قطاع من القطاعات اال دخلته املجلة بحثا عن 
حقيقة. كام انه مل يبق قطاع اال وتفاعل مؤيدا حينا ومستفرسا يف حني آخر. كل هذا كان يدفع اكرث فاكرث نحو 

الرتقي والصعود حضورا وتأثريا.
هكذا كانت السنوات التسع املاضية، وهكذا ستستمر. كل الجهود ستنصب عىل شؤون وشجون اللبنانيني يف النقد 
واالقتصاد والتعليم والطبابة. ويف السياسة سيكون الهدف دوماً البحث عن جواب لسؤال يلح علينا جميعا: كيف 

ننهض بلبنان مجدداً؟ وكيف لنا من موقعنا ان نساهم يف اطالق نقاش يصب يف خدمة هذا السؤال االسايس؟ 
اىل  الوصول  يف  "الحق  قوانني  عىل  وترتتكز  والحداثة،  العرص  لتطورات  وفقا  ستتطور  املهنية  معايرينا  ان  الثابت 

املعلومات" لنقدم االفضل واالصَوب يف سياق اعادة بناء لبنان مبا هي واجب جامعي ووطني.
وكام عرفتمونا لجهة الصدقية، ستكتشفون التزامنا الوطني الصادق امُلنزه عن اي غاية. هذا وعدنا لكم. وهذه 

امامكم. مسؤوليتنا 

"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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هذا  يف  للتدخل  مانعا  للبلد  عاليا  جدارا 
االستحقاق  هذا  يصبح  وعندها  االستحقاق، 
داخليا رصفا مهام بلغ حجم التناقضات، اال اننا 
قادرون عىل الوصول اىل حل يريض الجميع، وانا 
ال أؤمن باملواصفات النها تتغري بحسب الظرف 
واملصلحة الوطنية. وانا اؤمن بشخصية تؤِمن 
بلبنان وبقيامته ووحدته، اي شخصية مؤهلة 
اقول  القادمة. لذلك،  لبنان يف املرحلة  لقيادة 
للمصالح  وفقا  تتغري  النها  ثابتة  مواصفات  ال 
هو  الوحيد  والثابت  واملعطيات،  والظروف 
الشخص بوحدة واستقالل وسيادة  اميان هذا 
لبنان، مع الحفاظ عىل عالقاته الخارجية وبكل 
جرس  دور  تاريخيا  لعب  ولبنان  االتجاهات، 
التواصل بني الرشق والغرب، وهذا ما تعلمناه 
منذ الصغر يف مدارسنا، وعىل لبنان ان يلعب 
هذا الدور مجددا وبامتياز النه االقدر واالمثل 
تكون  ان  ويجب  به،   القيام  عىل  واالجدر 
اولوية رئيس الجمهورية املقبل اعادة التواصل 
يف  حتى  ولبنان  تناقضاته.  بكل  الخارج  مع 

تناقضاته الداخلية يف امكانه ان يكون حافزا 

حل العيد السابع والسبعون لالمن العام، يف ظل ازمة خانقة تزداد حدة يف ظل غياب املعالجات الجذرية، ما يضع 
البقاء والنهوض من جديد  النجاح بتحدي  لبنان بكل مؤسساته، ال سيام االمنية منها، امام امتحان صعب يتمثل يف 
كطائر الفينيق الذي ينبعث من تحت الرماد، وهذه صريورة هذا الوطن الذي سار مرارا يف درب الجلجلة وكان عىل 

الدوام يخرج اصلب عودا وأشد قوة.

اللواء عّباس إبراهيم في جردة سياسية 
في العيد 77 لألمن العام:

• لبنان لن يموت وسينهض من جديد 
• اذا حصل شغور رئاسي فلن يستمّر لفترة طويلة

• ال أؤمن باملواصفات النها تتغّير بحسب الظرف واملصلحة الوطنية
• بمتابعاتنا ومالحظاتنا ألكثر من 70% من النازحني هم مع النظام 

• منذ 80 سنة نرفض توطني الالجئني الفلسطينيني املكّرس نصًا 
  دستوريًا ميثاقيًا 

• في الترسيم نعمل مع العدو اإلسرائيلي على تسوية وليس تنازالت
• تلويح املقاومة بورقتها يدفع العدو االسرائيلي ومعه املجتمع 

   الدولي إلى اعادة حساباتهما

متشائما  لست 
واذا انجز ملف الترسيم 

البحري سيعود لبنان 
الى ايام االزدهار

نكون  املجلة  من  العدد  هذا  صدور  مع   ■
قد دخلنا يف املهلة الدستورية النتخاب رئيس 
الفراغ  ان  عن  حديث  ظل  يف  للجمهورية، 
حتمي، هل يستطيع لبنان تحمل شغور رئايس  

مع كل االزمات الخانقة؟
النتخاب  الوقت  من  متسع  لدينا  يزال  ال   □
واضح  والدستور  للجمهورية،  جديد  رئيس 
االستحقاق  هذا  امتام  كيفية  تحديد  يف  جدا 
قد  يكونوا  ان  باملعنيني  وُيفرتض  الدستوري، 
دخلوا يف ورشة عمل دامئة النجازه يف موعده، 
الن انجازه هو الذي سيضع لبنان عىل السكة 
الدستورية، ويحدد الطريق التي سيسلكها عىل 
مدى ست سنوات، ويستأهل هذا االستحقاق 
وايجايب  بّناء  جهد  يف  االرادات  كل  تتجند  ان 
قادر  وكل  جديد،  رئيس  انتخاب  اىل  للوصول 
ساعديه  عن  يشّمر  ان  عليه  املساعدة  عىل 
ويعمل بروح ايجابية، النه اذا مل يحصل توافق 
لبناين عىل االستحقاق الرئايس ضمن املهلة التي 
قبل  الشهرين  مهلة  وهي  الدستور،  يحددها 
فإن  عون،  ميشال  العامد  الرئيس  والية  نهاية 

اللبنانيني، ويف  املناسبة عزيزة عىل قلوب  الن 
العامة  املديرية  رأس  عىل  هو  من  طليعتهم 
اعتاد  فانه  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن 
اتجاه  لتحديد  اساسية  منها محطة  ان يجعل 
البوصلة يف لبنان عىل كل املستويات والصعد، 
البوح  عىل  العصية  االرسار  يكتنز  الذي  وهو 
اىل حد االستحالة والنهي، اال مبا يخدم املسار 
انه  عنه  املعروف  وهو  االيجايب،  ببعده  العام 
الوطنية،  الحوائج  دامئا ما يستعني عىل قضاء 
او تلك التي تعزز موقع وموقف لبنان دوليا، 

بالكتامن. 
والتطمينات  والرسائل  املعطيات  هي  كثرية 
يف  بامتياز  االنسانية"  "لواء  عنها  افرج  التي 
حوار مع "االمن العام" يف عيد التأسيس الـ77، 
ابرزها قناعة راسخة لديه اىل حد اليقني ونتيجة 

حاوره العميد منير عقيقي

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

مسار االمور واضح جدا والجميع يعلم اىل اين 
ستتجه االمور يف حال الفراغ الرئايس، واعتقد اذا 
حصل شغور يف سدة الرئاسة، ال سمح الله، فانه 

لن يستمر لفرتة طويلة. 

تحديد  حول  الدائرة  السجاالت  هل   ■
مواصفات رئيس الجمهورية املقبل ستؤدي اىل 

فراغ حتمي يؤدي اىل تدخل ما؟
نبني  ان  وعلينا  الكايف،  الوقت  لدينا  ابدا،   □

لبنان عائد اىل ازدهاره  بأن  معطيات حاسمة 
وسيقوم من ازمته وسيكون افضل مام كان.

■ ما هو تقييمكم ملا تعيشه البالد راهنا وهل 
نحن عىل وشك االرتطام الكبري؟

هذه  يف  معطيات  وهناك  متشامئا،  لست   □
الصورة  هذه  من  الخروج  اىل  تدفعنا  االيام 
صورة  اتجاه  يف  والذهاب  للبلد،  الضبابية 
افضل واكرث وضوحا، وهناك الكثري من االمور 
البلد،  انقاذ  يف  عليها  يراَهن  التي  الواعدة 
وأهمها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، 
لبنان من  انجازه سينقل  عند  املوضوع  وهذا 
حالة صعبة اىل حالة واعدة، ويعيده اىل ايام 
االزدهار، ال بل يف االمكان ان يغرّي واقع الشعب 

اللبناين ويقلب االوضاع رأسا عىل عقب.

او  تعبري عن حدس  التفاؤل هو  ■ هل هذا 
بناء عىل معطيات ملموسة؟

معطيات،  عىل  مبني  التفاؤل  هذا   □
جامعة  ارادات  وجود  يف  االمل  ويحدوين 
تحاول مللمة االوضاع من وقت اىل آخر، مع 
للبلد،  مساعدات  عىل  الحصول  اىل  السعي 
وامياين كبري جدا وعميق يف ان لبنان ال ميوت، 
هي  واملتنوعة  الفريدة  الحالية  صيغته  وان 
حاجة  وايضا  فيها،  جدال  ال  داخلية  حاجة 
للعامل اجمع لتعميم منوذج التعايش والتنوع 
التجربة  سقوط  الن  الوحدة،  عىل  القائم 
انساين  مرشوع  اي  سقوط  ستمثل  اللبنانية 
نحسن  ان  علينا  لذلك،  العامل؛  مساحة  عىل 
والظروف  جديد،  من  قيامته  عىل  العمل 

الراهنة متوافرة جدا.

العيد
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ايجابيا للتواصل مع الخارج املتناقض، وعلينا 
فرصة  اىل  تحويله  عرب  التناقض  استغالل هذا 

ايجابية إلعادة عالقات لبنان مع الجميع.

ان  تعتقدون  هل  الخارج،  تأثري  اىل  ارشت   ■
الدول املؤثرة يف لبنان القريبة والبعيدة، جاهزة 

يك تساعد لبنان يف انجاز االستحقاق الرئايس؟
□ اعتقد ان تأثري هذه الدول ينطلق من ان 
عالقات  له  اللبناين  الشعب  من  مكون  كل 
ويجب  وبعدا،  قربا  تتفاوت  الدول  هذه  مع 
ان  واعتقد  املوجود،  التناقض  نستفيد من  ان 
بني  العالقة  يف  ايجايب  اتجاه  يف  ذاهبة  االمور 
عىل  االيجابية  هذه  وستنعكس  الدول،  هذه 
ان  وجوب  عىل  التأكيد  اكرر  لكنني  لبنان، 
قائم  بعيدا مام هو  الرئايس  االستحقاق  ننجز 
يف املنطقة، وعلينا عدم الركون اىل الحسابات 
االقليمية، امنا ان تكون حساباتنا داخلية، النها 
داخل  يف  يوجد  ومبا  جمهورية،  رئيس  تنتج 
هذا  جعل  عىل  قادرة  تناقضات  من  لبنان 
ويكون  وقدرات  مواصفات  ميلك  ان  الرئيس 

مقبوال من الجميع يف الخارج.

■ وجهتم اكرث من انتقاد اىل الطبقة السياسية 
يف اكرث من مناسبة، هل هذا يعني انكم اعتزلتم 
دور الوسيط السيايس املسهل بني املرجعيات 

السياسية والدستورية عندما تقع املآزق؟
الخطأ  وتحديد  الدور،  بهذا  اقوم  زلت  ما   □
مساعد  هو  ارتكابه  عىل  االرصار  وانتقادي 
لتسهيل هذا الدور، وعىل الرغم من انتقادي 
العلني للسلطة السياسية، لكنني حافظت عىل 
الجميع،  مع  العالقة  وحامسة  نفسها  الوترية 
وهذا املوضوع ال يعيق الطرق الستمرار لعب 
لألمن  عام  كمدير  دوري  من  انطالقا  الدور 
العام. ويف االجامل ال اواجه مشاكل مع احد، 
وانتقاد البعض من وقت اىل اخر يسهل املهمة 

وال يعيقها وهذا اليشء رضوري.

وتنازع  سجاالت  االخرية  الفرتة  يف  شهدنا   ■
الذين  الوزراء  بني  واختصاص  صالحيات 
النازحني  بإعادة  معنيني  انفسهم  يعتربون 
السوريني، علام ان االمن العام نجح يف وضع 
خطة اعادة طوعية آمنة واعطت نتائج ومثارا 

جيدة، كيف السبيل اىل حسم هذه الخالفات 
خصوصاً وان الدولة اللبنانية ال سيام الرؤساء 
اىل  النازحني  عودة  وجوب  عىل  أكدوا  الثالثة 

املناطق اآلمنة يف سوريا؟
كان  السابقة  الحكومة  يف  سأكون رصيحا،   □
هذا امللف من مهام وزارة الشؤون االجتامعية، 
وكان الوزير رمزي مرشفية هو الذي يتابع هذا 
املوضوع يف الداخل ومع سوريا، وشهدنا الكثري 
الذي  مرشفية  للوزير  الناجحة  الزيارات  من 
الروسية يف  القيادة  اقامته  الذي  حرض املؤمتر 
املهجرين  وزارة  اما  النازحني.  العادة  دمشق 
صلب  من  الن  امللف،  بهذا  معنية  غري  فهي 
يف  خارجي  النزوح  الداخيل.  التهجري  مهامها 
الخارج.  اتجاه  يف  لبناين  نزوح  او  لبنان  اتجاه 
كلمة نزوح لها تفسري وكلمة لجوء لها تفسري. 
هذا امللف يف املطلق يجب ان يكون لدى وزارة 
الوزير  يكمل  ان  االجتامعية، ويجب  الشؤون 
الوزير مرشفية، وهذا  هيكتور حجار ما بدأه 
للحكومة  اجتامع  حصل  امنا  الطبيعي،  االمر 
املهجرين،  وزير  افادين  كام  قرارا،  واتخذت 
ان  وقال  الحكومة،  من  امللف  هذا  بتكليفه 
لديه مستندات تؤكد عىل هذا التكليف. اذا، 
من يكلف هذا املوضوع عليه ان ينجز املهمة 

املكلف بها.

يجري  جديدة  آلية  عن  الحديث  يدور   ■
السورية،  الحكومة  مع  بالتعاون  اعدادها 
الجانب  مع  عليها  املتفق  الخطوات  هي  ما 

السوري لتأمني اعادة النازحني؟
□ وزير املهجرين عصام رشف الدين يف زيارته 
هذا  ناقشنا  زارين،  وعندما  اىل سوريا،  االخرية 
من ضمن صالحياتنا،  معني  كجهاز  املوضوع 
وأطلعني عىل نتائج زيارته االخرية اىل سوريا، 
وما اكده يل نقال عن الوزراء السوريني الذين 
التقاهم يف دمشق، ان سوريا جاهزة الستقبال 
النازحني  الراغبني يف العودة، وتكلم عن اعادة 
15 الف نازح شهريا، ولكن حفاظا عىل صدقيتنا 
فتحنا  نحن  الدين  للوزير رشف  قلت  كدولة، 
17 مركزا لتسجيل اسامء الراغبني يف العودة اىل 
الطوعية  العودة  اّمنت  املراكز  وهذه  سوريا، 
مل  سنتني  منذ  امنا  السوريني،  آلالف  واآلمنة 
يتقدم اي نازح سوري لتسجيل اسمه، فكيف 

نستطيع اعادة الف نازح وليس 15 الفا اذا هم 
غري راغبني، وطاملا ان الرشط االول للعودة هو 
العودة الطوعية، ونحن عندما كنا نقوم بهذه 
تكون  حتى   UNHCRالـ معنا  ارشكنا  املهمة 
عودة هؤالء  الطوعية يف  الرغبة  شاهدة عىل 
النازحني  من  اي  يدعي  ال  وحتى  سوريا،  اىل 
وايضا  ذلك،  عىل  أرغم  انه  طوعا  العائدين 
عمدنا اىل تغطية العودة دوليا، اما االن ال احد 
من النازحني يتقدم لتسجيل اسمه،  فاذا كان 
فانني  للعودة،  آلية  الدين  الوزير رشف  لدى 
الجانب  ان  اياه  ابلغني  وما  عليها،  اطلع  مل 
السوري أّمن كل مستلزمات العودة، وان العفو 
العام الذي اصدره الرئيس السوري بشار االسد، 
من احد اهدافه تشجيع السوريني عىل العودة 
اىل سوريا، وابلغني ايضا ان هناك مراكز ايواء 
 200 عن  يزيد  ما  الستقبال  سوريا  يف  جاهزة 

الف سوري فورا اقامتها الدولة السورية.

عودة  ميانع  الدويل  املوقف  يزال  ال  هل   ■
ترتبط  ألسباب  سوريا  اىل  السوريني  النازحني 
االسد،  للرئيس  ورقة  اعطاء  يف  الرغبة  بعدم 
وهل ال يزال املوقف الدويل عائقا امام عودة 
ملنع  لبنان  عىل  ضغوطا  وميارس  النازحني 

اعادتهم؟ 
□ هو ال ميارس ضغوطا عىل لبنان ملنع اعادتهم 
امنا ال يقدم تسهيالت لعودتهم، وبالتايل اود ان 
اطرح هذا السؤال: من يعرف نسبة السوريني 
ومن  للنظام؟  املؤيدين  لبنان  يف  املوجودين 
يستطيع القول ان املليون ونصف املليون نازح  
مبتابعاتنا  نحن  النظام؟  ضد  جميعهم  سوري 
ومالحظاتنا الكرث من 70% من النازحني فانهم 
مع النظام، وهذا االمر الحظناه واعددنا تقارير 
السورية،  الرئاسية  االنتخابات  بعد  حوله 
وشاهدنا اندفاع السوريني املوجودين يف لبنان 
عىل مراكز االقرتاع  للتصويت، ومن حرض اىل 
مركز االقرتاع صّوت للرئيس االسد واال ما كان 
ليحرض، واعيد قول ما سبق وقلته يف لقاء مع 
النزوح،  احد سفراء الدول الكربى حول ملف 
"سيادة  ويقول  يأيت  الذي  السوري  ان  من 
يقول  ومن  موال،  انه  يعني  األسد"  الرئيس 
ان  نالحظ  ونحن  معارض،  فهو  األسد"  "بشار 
يكاد  لبنان،  املوجودين يف  اكرث من 70% من 

يقف احرتاما عند ذكر الرئيس االسد، وبالتايل 
ال ميكن الحد ان يقول ان هؤالء ضد النظام، 
تصوير  يحاول  او  احد  يفكر  ال  أن  وانصح 
النازحني السوريني عىل انهم ضد النظام، نحن 

نتحدث عن واقع وال اتحدث يف السياسة.

■ اذا هل الهدف من ابقاء النازحني السوريني 
هو لتوطينهم يف لبنان؟

□ بعد نحو مثانني سنة ما زلنا نرفض توطني 
رفض  اي  االمر،  وهذا  الفلسطينيني،  الالجئني 
لذلك،  ميثاقيا.  التوطني، كرّسناه نصا دستوريا 
لن نقبل توطني احد يف لبنان. والشعب السوري 
مثل اي شعب يحب وطنه ويريد العودة اىل 
بلده سوريا لتنتهي االزمة، امنا، لألسف، هناك 
الدويل  املجتمع  بها  يقوم  ان  يجب  خطوات 
كرامتهم ال  الحفاظ عىل  مع  ليسهل عودتهم 
يقوم بها، و نحن بادرنا مع القّيمني عىل رعاية 
اقرتاحات،  وقدمنا  لبنان،  يف  السوريني  شؤون 
السبب،  بها. رب سائل عن  يؤخذ  لألسف، مل 
فلن  التوطني  اما  النيات.  ما هي  اعرف  ال  انا 

ليس  خصوصية،  لدينا  لبنان،  يف  واقعا  يصبح 
لبنان،  يف  بهم  وسهال  أهال  بالسوريني،  بغضا 
وكام ساعدونا ايام االزمات من واجبنا ان نرد 
لبنان  واقع  عن  نتحدث  نحن  لذلك  الجميل، 
الذي مل يعد يحتمل ال اجتامعيا وال ماديا وال 

اقتصاديا هذا الكم من اللجوء والنزوح.

■ هل نستطيع القول ان املوقف اللبناين موحد 
حول رفض ادماج السوريني يف املجتمع اللبناين؟
□ بالتأكيد، ليس عىل خلفية عنرصية، امنا عىل 

من  مزيد  استيعاب  عىل  لبنان  قدرة  خلفية 
السكان باملطلق.

الحدود  ترسيم  ملف  يف  اسايس  دور  لكم   ■
حتى  انه  طاملا  اصبح  اين  الجنوبية،  البحرية 
الجواب  حامال  االمرييك  املوفد  يعد  مل  االن 

االرسائييل عىل املقرتح اللبناين؟ 
االمرييك  املوفد  سيعود  الخاص  تقديري  يف   □
حاموة  ستشتد  واالمور  بريوت،  اىل  قريبا 
اذا  امنا  ايلول،  بدايات  مع  الحسم  اتجاه  يف 
سئلت عن رأيي وفق املعطيات التي املكها، 
الدخول يف  التفاؤل، من دون  اميل اىل  فانني 
التفاصيل، الن االمور ما زالت يف اطار الرسّية 
ومجريات املوضوع رسية، امنا هناك ما يبعث 

عىل التفاؤل بشكل جّدي. 

■ هل وارد ان يقدم لبنان املزيد من التنازالت 
من اجل الوصول اىل  حسم ملف الرتسيم؟ 

□ سبق وقلت، نحن مع العدو االرسائييل نعمل 
تسوية،  هذه  تنازالت.  وليس  تسوية  عىل 

اولوية رئيس الجمهورية املقبل يجب ان تكون اعادة التواصل مع الخارج بكل تناقضاته.

التجربة  سقوط 
اللبنانية سيمثل فشال 

الي مشروع انساني على 
العالم مساحة 
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والتسوية تقتيض ان يتنازل كل من الطرفني. 
االمور كام هي تسري تدعو اىل التفاؤل، وان شاء 

الله ينتشل  هذا امللف لبنان من أزمته.  

الوسيط  دور  يلعب  هوكشتاين  هل  لكن   ■
النزيه؟ او هل ال يزال مياال دامئا اىل املوقف 

االرسائييل؟
الوسيط  بها  قام  التي  األخرية  الزيارة  يف   □
واضحة،  االمور  كانت  لبنان،  اىل  هوكشتاين 
اجوبة  ويتلقى  اللبنانية  االجوبة  يتلقى  وهو 
بنقل  يقوم  انه  اي  وينقلها،  االرسائييل  العدو 
االجوبة بني الطرفني ويحاول تدوير الزوايا، اما 
عن  نياته، فانا ال احكم عىل النيات، لكن كام 
االقرتاحات  ينقل  هوكشتاين  فان  واضح  هو 

بكل امانة.

■ كانت الفتة وحدة املوقف اللبناين من ملف 
اكرث  السابقة حيث كان  الفرتة  الرتسيم عكس 
املوقف  هذا  مدى  اي  اىل  نظر.  وجهة  من 
اللبناين جدي مبا يحصن موقف لبنان، خصوصا 
وان هناك ما يشبه عصا املقاومة التي تساعد 
املوقف السيايس اللبناين عىل تحصني رشوطه؟

التقدم  هذا  حقق  الذي  رصاحة،  بكل   □
الجنوبية  البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  يف 
موقف  ووحدة  اللبناين  املوقف  وحدة  هو 
لجهة  جميعهم،  اللبنانية  واالطراف  الرؤساء 
التفاوض غري املبارش وتوحيد الرد اللبناين عىل 
وحدة  وهناك  اإلرسائييل،  العدو  مقرتحات 
يف  امللف.  هذا  حول  مسبوقة  غري  لبنانية 
كان  االمرييك،  للوسيط  االخرية  قبل  ما  الزيارة 
هناك موقف لبناين واضح جدا، واكرث ما عكس 
هذه الوحدة هو لقاء هوكشتاين مع الرؤساء 
تتويج  بعبدا، وهذا  الثالثة مجتمعني يف قرص 
يف  حارضا  كنت  حيث  الوحدة،  هذه  لتظهري 
هذا االجتامع، وعاد الوسيط االمرييك من لبنان 
مبوقف واحد وموّحد واضح جدا نقله يف اليوم 
التايل اىل الجهات االرسائيلية، والتي كام علمت 
تدرس هذا االقرتاح بجدية. صحيح انني لست 
مطلعا عىل النيات امنا هناك جدية يف الجواب.

دعم  يف  اساسيا  دورا  املقاومة  تلعب  أمل   ■
املوقف اللبناين السيايس؟

□ طبعاً، ما تقوم به املقاومة، ال سيام إعالنها 
طول  عىل  التنقيب  لتعطيل  استعدادها  عن 
هذا  دور.  له  املحتل  الفلسطيني  البحر 
املوضوع سيايس، والتلويح الدائم للمقاومة يف 
استعامل هذه الورقة، من املؤكد يدفع العدو 
اعادة  اىل  الدويل  املجتمع  ومعه  االرسائييل 
حساباتهام، الن هذا امللف اصبح ملفا دوليا يف 
ظل الحرب االوكرانية - الروسية. هذا املوضوع 
عنرص  وليس  قوة  عنرص  فهو  جدا،  يساعد 
ضعف، ونحن علينا ان نحاول دامئا استعامل 
يساعدنا كدولة عىل  القوة. هناك من  اوراق 
تأيت  مساعدة  واي  عليه،  توحدنا  ما  تحقيق 
جاءت  إذا  فكيف  بها،  مرحب  جهة  اي  من 
ومن  اللبناين،  الشعب  من  االعم  االغلب  من 
مقاومة لبنانية اثبتت جدواها عىل مّر التاريخ 

يف الدفاع عن لبنان.

اوضاع  العام يف  العامة لالمن  املديرية  ■ متر 
صعبة نتيجة ما اصاب القطاع العام والعملة 
واالجتامعية،  االقتصادية  والضائقة  الوطنية 
كيف يواجه االمن العام هذه املتاعب لتأمني 
مقومات صمود العسكريني يك يستمروا يف اداء 

املهامت وتفادي حاالت الفرار؟
املشكل  هو  الذي  املادي  املستوى  عىل   □
االسايس عىل مساحة املجتمع اللبناين، اتخذنا 
بعض االجراءات، ونحن لدينا صندوق يسمى 
ومراسيم،  بقوانني  امُلنشأ  االحتياط"  "صندوق 
لهذا   العام.  االمن  انشاء  منذ  موجود  وهو 
رصف  كيفية  تحدد  قانونية  آلية  الصندوق 
القانونية  البنود  واحد  فيه.  املوجودة  االموال 
ان  عىل  تنص  الرصف  كيفية  تحدد  التي 
اتخذنا  ونحن  العسكريني،  مساعدة  تكون 
قرارا بتجميد العمل بكل البنود باستثناء بند 

الصندوق  هذا  اصبح  العسكريني.  مساعدة 
مخصصا  االزمة  بداية  ومع  االخرية،  الفرتة  يف 
فقط لسد حاجات العسكريني، وبالتايل نقوم 
مبا يجب القيام به. اما موضوع الطبابة الذي 
يعترب اساسيا يف األمن العام كام يف كل االجهزة 
نسدد  نزال  ال  اننا  القول  نستطيع  االخرى، 
عسكري  وكل   .%100 العسكريني  احتياجات 
الطبابة  فواتري  نسدد  املستشفى  اىل  يدخل 
كاملة، وال نرتب دينا عىل الدولة، وهذا االمر 

يساعد عىل صمود عسكريينا. 

■ ماذا عن املساعدات االجتامعية؟ 
وعندما  شهريا،  ترصف  املساعدات  هذه   □
 15 العام  القطاع  يف  املوظفني  رواتب  تأخرت 
املايض، متكّنا من دفع  االول من آب  يوما يف 
قيمة رواتب العسكريني يف اليوم املحدد، وكأن 

االزمة غري موجودة. وعند انجاز الرواتب بعد 
15 يوما قلنا لهم هذا حقكم، وبالتايل تقاضوا 
مؤسسة  من  جئت  انا  واحد.  شهر  يف  راتبني 
انها ال  كانت تعيش عىل املعنويات، واعتقد  
تزال كذلك، واملعنويات يف عمل العسكر هو 
يشعر  عندما  باالهتزاز  وتبدأ  عملهم،  عصب 
العسكري ان املؤسسة والقّيمني عليها ليسوا اىل 
جانبه عمليا، وال يستطيعون تأمني احتياجاته 
الطبيعية، من هذا املنطلق اتخذت قرارا يصب 
يف خدمة تعزيز معنويات العسكريني؛ لذلك، 
تقاضوا راتبني وطبابتهم مؤمنة والنقل مؤمن 

اىل حد كبري الن لدينا اسطول نقل. 

■ ماذا عن حاالت الفرار؟
بليونة  تعاطينا  ونحن  فرار،  حاالت  هناك   □
كبرية مع موضوع السامح للعسكريني بالعمل، 
حتى  العسكرية،  االسالك  كل  فعلت  كام 
يستطيع العسكري تأمني مصادر دخل اخرى، 
امنا نحن ومن خالل تأمني مساعدات شهرية ال 
يوجد عدد كبري من العسكريني الذين يعملون 
يف اوقات عطلهم، وكل عسكري يتقدم بطلب 
للحصول عىل مساعدة استثنائية، ُيدرس طلبه 

ويحصل عىل املساعدة.

ازمة جواز  انه تم تجاوز  القول  ■ هل ميكن 
السفر؟

□ استطيع القول ان االزمة وضعت عىل سكة 
شهرين  بعد  اي  الثاين،  ترشين  وخالل  الحل. 
تقريباً، تبدأ االزمة باالنحسار، وبعدها بشهرين 

تكون االزمة زالت كليا.

السنة  مطلع  مع  انه  القول  نستطيع  هل   ■
الجديدة تكون قد زالت االزمة كليا؟

مايل  موضوع  هو  االزمة  سبب  الن  صحيح،   □
اعتامدات  فتح  وعدم  وماليتها،  بالدولة  يتعلق 
هذه  فاقم  جديدة  سفر  جوازات  رشاء  لتأمني 
االزمة. ويجب ان يعرف املواطن انه ليست من 
مسؤوليتنا فتح االعتامدات، امنا نحن ما نتقاضاه 
السفر  جوازات  انجاز  مقابل  يف  رسوم  كقيمة 
الوقت  نطلب يف  ان  املالية، وواجبنا  اىل  ُنحّوله 
امنا  به،  قمنا  ما  وهذا  اعتامدات  بفتح  املحدد 

تأخر فتح االعتامد سنة كاملة مام سبب االزمة.

هناك وحدة لبنانية غري مسبوقة حول ملف الرتسيم.

يجب الدخول في ورشة 
عمل دائمة النجاز 

االستحقاق الرئاسي في 
الدستوري موعده 

توجه اللواء عباس ابراهيم اىل عسكريي 
االمن العام ضباطا ورتباء وافرادا معايدا 
"اتوجه  بالقول:  للمؤسسة،   77 بالعيد 
لهم  وامتنى  العسكريني  اىل  باملعايدة 
وكيل  املاضية،  السنة  من  افضل  سنة 
وعىل  عليهم  افضل  تكون  ان  يف  امل 
البلد، وادعوهم  عائالتهم واهلهم وعىل 
ينجزوا  وان  العمل،  يف  االستمرار  اىل 
ال  وان  وجدية،  اخالص  بكل  مهامتهم 
النها  ادائهم،  عىل  الحالية  االزمة  تؤثر 
االداء  تراجع  الجميع.  عىل  متر  ازمة 
امياننا مبؤسساتنا يجعل من هذه  وعدم 
بإخالص  عملنا  وكلام  تطول،  االزمة 
االزمة.  عمر  من  قرّصنا  كلام  وجدية، 
التي  بالروح  دامئا  التحيل  عىل  واحضهم 
وادعوهم  الفرتة،  هذه  طيلة  بها  تحلوا 
يتسلالن  واليأس  امللل  يدعوا  ال  ان  اىل 
مبا  كبري  امياين  ميوت.  لن  فلبنان  اليهم. 
املك من معطيات ومقومات بأن لبنان 

سيعود ليزدهر من جديد".

معايدة 
إلى العسكريني
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املديرية العامة لألمن العام إحتفلت بـالذكرى 77  لتأسيسها
وزير الداخلية: نتطلع إلى إنجاز اإلستحقاقات الدستورية والوطنية

اللواء إبراهيم: لبنان أقوى مّما يعتقده كثر وما ضاع حّق وراءه مطالب
العام  لالمن  العامة  املديرية  احتفلت 
احتفال  يف  لتأسيسها   77 بالذكرى  
املتحف،  يف  املديرية  باحة  يف  اقيم 
حكومة  يف  الداخلية  وزير  حضور  يف 
واملدير  مولوي  بسام  االعامل  ترصيف 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
املكاتب  ورؤساء  العام  االمن  وضباط 
واملراكز  واالقليمية  املركزية  والدوائر 

االقليمية.
 77" عنوان  حمل  الذي  االحتفال  بدأ 
الوزير  بوصول  وخدمة"  تضحية  عاما 
املديرية  يف  العلم  ساحة  اىل  مولوي 
ابراهيم  اللواء  استقباله  يف  كان  حيث 
بالترشيفات  واستقبل  الضباط.  وكبار 
االمن  من  ثلة  رافقتها  التي  الرسمية 
تعزف  ان  قبل  التحية  لهام  ادت  العام 
النشيد  العام  االمن  موسيقى  فرقة 
نشيد  والزمة  املوت  ونشيد  الوطني 
من  اكليل  وضع  مع  تزامنا  الشهداء 
لـ"شهيد  التذكاري  النصب  عىل  الزهر 

االمن العام".
الوزير  بني  اجتامع  عقد  االثر،  عىل 
فيه  عرضا  ابراهيم  واللواء  مولوي 
ينتقال  ان  قبل  املحلية،  املستجدات 
احتفال  اقيم  الكربى حيث  الصالة  اىل 
خطايب استهله الوزير بكلمة قال فيها: 
ومع  اليوم  بينكم  اكون  ان  "يسعدين 
البارك  ابراهيم  عباس  اللواء  سعادة 
للبنان  والبارك  العيد،  هذا  يف  لكم 
الذين  الضباط  من  النخبة  بالكوكبة 
مؤسسة  لصنع  اللواء  بهمة  يقودون 
العام واالمن  البلد واألمن  بأمن  تعنى 
تؤدي  التي  املؤسسة  وهي  السيايس، 
تطورت  التضحية،  عنوانه  فعاال  دورا 
متطورة  حديثة  مؤسسة  لتصبح 
جهاز  اول  هو  العام  االمن  وعلمية. 

املحاكامت  وبطء  باملساجني  اكتظاظها 
االجراءآت  عن  وتحدث  القضائية 
ناشد  وبعدما  ملعالجتها".  املتخذة 
لفت  املحاكامت،  يف  اإلرساع  القضاء 
اىل "ان %79 من السجناء هم من غري 
املحكومني، وأن %43 من السجناء هم 
التابعيات االجنبية مبا يوازي ثالثة  من 
للسجون  االستيعابية  القدرة  اضعاف 
له  ستكون  انه  اىل  وكشف  اللبنانية". 
اوضاعها  عن  ومفصلة  واضحة  دراسة 
املجلس  اىل  باقرتاحات  التقدم  ومنها 
النيايب الذي من املمكن ان يكون الحل 

األمثل لطلب املعالجة.
بناء  يف  بارز  دور  العام  لالمن  اضاف:" 
عىل  الداخلية  وتسعى  السيايس،  االمن 
بناء  يف  املساعدة  االزمنة  كل  مدى 
خالل  من  املواطن  مؤسسات  هيكلة 
االنتخابات التي رعتها وترعاها االجهزة 

ونتطلع  ومجتمعة،  متكاثفة  االمنية 

الوطن،  هذا  اىل  القادم  يقابله  امني 
يعكس  لذلك  املطار،  إىل  املراىفء  من 
وضباط  رتباء  من  منكم  كل  وجه 

وعنارص وجه لبنان".
اضاف: "يعترب دور االمن العام اساسيا 
وزارة  وان  الصعبة،  الظروف  رغم 
الداخلية واللواء ورئاسة الحكومة تقيم 
انصاف هذا  الدور ويعملون عىل  هذا 
االمنية  االجهزة  بقية  غرار  الجهاز عىل 
اؤكد  املناسبة  الدولة. يف هذه  واجهزة 
وضباط  ورتباء  عنارص  وطنية  عىل 
املؤسسة  هذه  والء  عىل  العام،  االمن 
عىل  الحفاظ  وهدفها  والوطن  للدولة 
املؤسسة  حرص  واؤكد  وبنائه  كيانه 
اللبنانية  العربية  الوطنية  الثوابت  عىل 
كام  امنية  مؤسسة  كل  يف  املوجودة 

االمن العام".
وأشار الوزير مولوي اىل ازمة السجون، 
بها  يتسبب  التي  "املعاناة  اىل  فلفت 

اللواء عباس ابراهيم مستقباًل الوزير بسام مولوي.تقديم السالح.

امام نصب الجندي املجهول.

العيد

وزير الداخلية: لالمن
العام دور بارز في بناء االمن 

السياسي

اللواء ابراهيم: كل ما 
يجري من حولنا يدعونا الى 

التحديات خوض 



1415
عدد 108 - أيلول 2022عدد 108 - أيلول 2022

االستحقاقات  كل  انجاز  اىل  قدما 
الدستورية والوطنية يف حينها".

عىل  عزيز  جهاز  العام  "االمن  وختم: 
وزارة  عىل  وعزيز  مهم  وجهاز  قلبي، 
ورتباء  كعنارص  معكم  الداخلية، 
العام  املدير  الهرم  رأس  وعىل  وضباط 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، ولن 
عىل  بالتطاول  للداخلية  كوزير  اسمح 
لها،  والتعرض  العام  االمن  مؤسسة 
وسأبقى  سابقا  حميتها  كام  وسأحميها 
وعنارص  وضباطا  قيادة  جانبكم  اىل 
وسأحميها بالقانون وتطبيقه من موقع 
رافضا  ايضا  القانونية  املهنية  خلفيتي 
الوطنية  املؤسسة  هذه  عىل  التعدي 

العريقة". الكبرية 
إبراهيم  عباس  للواء  كلمة  وكانت 
استهلها مرحبا بالوزير مولوي والضباط، 
املديرية  وباسم  "باسمي  فيها:  قال 
مبعايل  ارحُب  العام،  لالمن  العامة 
الذي  وهو  والبلديات،  الداخلية  وزير 
يبذله،  ما  التقدير عىل  يستحق اصدق 
للحفاظ  االستثنائية،  الظروف  هذه  يف 
والبلديات  الداخلية  وزارة  اداء  عىل 
يف  نشأ  مل  لها.  التابعة  واملؤسسات 
تعرب  ان  العام  لالمن  العامة  املديرية 
للتأسيس،  والسبعون  السابعة  الذكرى 
من  كل  فيها  نستذكر  ان  دون  من 
عزة  سبيِل  يف  والنفيس  بالغايل  ضحى 
ابنائه، ليبقى هذا  لبنان وامنه وسالمة 
املنطقة  هذه  يف  خفاقا  ِمعلام  الوطن 
ال  كام  ومآيس.  وتهجريا  دما  النازفة 
اليوم مير من دون  ميكننا ان ندع هذا 
الباع  اصحاب  العسكريني،  نكرم  ان 

الطويل عىل درب التضحية والعطاء".
بواحدة من اصعب  لبنان  "مير  اضاف: 
ظل  يف  تاريخه،  عرب  ازماته  واقىس 
واملنطقة،  العامل  تجتاح  اضطرابات 
يعتقد  سياسية  جيو-  وتغيريات 
انها  دروبها،  ساليك  من  الكثريون 
واالزدهار  السالم  محطات  من  محطة 
ما  كل  ان  نرى  نحن  فيام  والبناء. 
الينا  دعوة  يشكل  حولنا  من  يجري 

يف مقدم الجمهور.

من االحتفال.

واملدير العام لالمن العام.وزير الداخلية متكلام.

ومواجهة  التحديات  هذه  خوض  اىل 
ال؟  وكيف  علينا،  السلبية  انعكاساتها 
ونحن اصحاب االرض املحتلة والرثوات 
اآلن،  حتى  عنا  مينع  التي  الدفينة 
استكشافها والتنقيب عنها واستخراجها 
حّقنا  لكن  االرسائيلية.  الغطرسة  بفعل 
بل  يستمر  لن  واالحتالل  يضيع  لن 
سيزول ليس ليشء، اال ألن لبنان اقوى 
ارضنا  فاالرض  الكثريون.  يعتقده  مام 
وألن  سامؤنا.  والسامء  مياهنا  واملياه 
فهم  الحق،  اصحاب  هم  اللبنانيني 
ضاع  "ما  االمس  يف  قيل  وقد  االقوى. 
"ما  نقول:  واليوم  مطالب،  وراءه  حق 
تحميه  وقوة  مطالب  وراءه  حق  ضاع 

وتستعيده".
اليوم،  هذا  "يف  ابراهيم:  اللواء  وقال 
الوطن وخدمة  اجل  التضحية من  يوم 
العام،  االمن  بشعار  عمال  االنسان، 
املصالح  كل  عن  نتعاىل  ان  املطلوب 
لبنان.   اجل  من  والضيقة  الشخصية 
اىل  املناسبة  هذه  يف  الجميع  ادعو 
تعزيز  اجل  من  والتعاضد  التكاتف 
الواقية  الدرع  لتكون  الوطنية  الوحدة 
والسد املنيع عن لبنان وشعبه يف وجه 
والعامل.  املنطقة  تجتاح  التي  االعاصري 
وحجم  موقعه  من  كل  معا،  ولنعمل 
لبنان من  لننتشل  قدراته ومسؤولياته، 
يفتخر  بلدا  ليعود  به  وننهض  ازماته 
الذين  اوالدنا  وليتمكن  اليه،  باالنتامء 
ارض  اىل  العودة  من  قرساً  غادروه 
هجرتهم  تكون  لئال  واجدادهم  ابائهم 

دامئة". 
بعام  اليوم  نحتفل  نحن  "ها  وختم: 
العامة  املديرية  جديد يضاف إىل عمر 
عىل  وستبقى  بقيت  التي  العام  لالمن 
"خدمة  وبشعارها  بها  اللبنانيني  عهد 
والوطن  ذاهبون  كلنا  وتضحية". 
جميعا،  علينا  سيحكم  التاريخ  باق. 
يليق  مبا  اال  االحكام  هذه  تجعلوا  فال 

برجال يحملون هوية وطن". 
اقيم  كوكتيل  يف  الجميع  شارك  ختاما، 

يف املناسبة.

عشية العيد السابع والسبعني لالمن العام، وجه املدير العام لالمن العام اللواء 
يخذلكم"،  لن  "لبنان  عنوان  تحت  العسكريني،  اىل  اليوم"  "امر  ابراهيم  عباس 

جاء فيه:

العسكريون، "ايها 
ملا  تستحقونه  تقدير  محل  هو  العسكرية  مبناقبيتكم  ومتسككم  صمودكم  ان 
خدمة  من  تفعلونه  وما  حالكة.  اوضاٍع  ظل  يف  وتضحيات  جهد  من  تبذلونه 
التي  الوطن  دروع  من  درع  ألنكم  يبقى  ان  يجب  بقسمكم  التزاما  وتضحية 

يحتاجها لبنان اليوم اكرث من اي وقت مىض.
كلنا يعرف حجم االخطار التي تحيط بنا من الخارج ومن الداخل عىل السواء.

الخارجي، يخوض لبنان معركة مقدسة من اجِل استعادة حقوقه  عىل املستوى 
للقوانني  انفاذا  الربية  املعابر  ضبط  يف  وكذلك  االرسائييل،  العدو  من  البحرية 
استعامل  يف  تعسف  وال  االنظمة،  تطبيق  يف  إستنسابية  ال  ألن  والتعليامت. 

السلطة من اجل الحق الوطني.
عىل املستوى الداخيل، نحن امام اخطار مهولة يبعث عليها االنهيار االقتصادي 
تتآكل،  الدولة  فراحت هياكل  املؤسسات  اىت عىل كل  انهيار  واالجتامعي، وهو 
وهذا ما يدعونا اىل التنبه واىل التزام اعىل درجات االستنفار والحيطة دفاعا عن 

لبنان واللبنانيني وحيثام نكون.

العسكريون، ايها 
خطوات  تحقق  وحدها  القانون،  اجل  من  والتضحية  الجهد  بذل  عىل  املثابرة 
ثابتة ومتينة ملواجهة الظروف القاسية والصعبة. واملديرية العامة لالمن العام، 
كام انتم، تعيش املعاناة التي تهدد العيش بعدما هددت االستقرار االجتامعي 
والصحي والتعليمي. وما اصاب اللبنانيني اصابنا وغرينا من املؤسسات الرسمية، 
فنحن من هذا الشعب ومن اجله يجب ان نتعاضد ونصمد، والعكس من ذلك 
الدولة  من  يشء  يبقى  لن  االمن  انعدم  ومتى  يشء.  كل  بانهيار  القبول  يعني 

والشعب، لذا قدرنا ان نواجه، وعىل ذلك اقسمنا جميعا.

العسكريون، ايها 
من  للحد  املساعدات  تأمني  اىل  جاهدة  ستسعى  العام  لالمن  العامة  املديرية 
سعر  فروقاِت  من  امكن  ما  ودفع  التقدميات  عىل  وستحافظ  الصعوبات،  آثار 
االدوية واالستشفاء، ومساعدات اجتامعية استثنائية لتوفري ما يناهز راتب، كام 
ستستمر القيادة يف االمن العام يف اعتامد تدابري خدمة استثنائية، باالضافة اىل 

ترقية العسكريني املستحقني ضمن املهل املحددة قانونا.
كونوا عىل عهدكم وقسمكم، ولبنان ومؤسستكم لن يخذلوكم".

اللواء إبراهيم في "أمر اليوم":
نحن أمام أخطار مهولة تدعونا 
إلى إلتزام أعلى درجات اإلستنفار
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دخل لبنان مطلع ايلول مسار االستحقاق الرئايس ضمن مهلة الشهرين املحددة دستوريا ملجلس النواب النتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، وسط تباينات يف االراء حول شخصية الرئيس ومواصفاته، انعكاسا للتباينات حيال قضايا كربى تشغل البالد، مع 

ان لرئيس الجمهورية صالحيات محددة يف ادارة الدولة مام يلقي املسؤولية االساسية عىل مجلس الوزراء مجتمعا

لبنان دخل في مسار اإلستحقاق
هل تعرقل اإلصطفافات السياسّية والطائفّية إنتخاب الرئيس؟

الوزير االسبق الفضل شلق.

واالصطفافات  واالنقسامات  التباينات  هذه 
السياسية والنيابية والطائفية، زادت املخاوف من 
عدم حصول تفاهم داخيل وخارجي عىل الرئيس 
العتيد، مام فاقم املخاوف من حصول فراغ رئايس 
او ازمة حكم قد تطول او تقرص كام سبق وحصل، 
ألن هذه االصطفافات ال ميكن تجاوزها بسهولة 
السياسية، بحيث لكل كتلة  لبنان  بسبب تركيبة 
نيابية كبرية ووازنة موقفها ومواصفاتها ومعايريها، 
وترفع شعارات وعناوين سياسية كبرية، اسرتاتيجية 
خدماتيا  كان  لو  حتى  امر،  كل  حول  وتفصيلية، 
هو  فمن  ومعيشيا.  وماليا  اقتصاديا  او  وامنائيا 
القادر عىل جمع كل هؤالء املختلفني وكيف ميكن 

ان يجمعهم؟
السياسية  واالحزاب  القوى  عىل  االمر  يقترص  ال 
النواب  مجموعات  اىل  تجاوزها  بل  التقليدية، 
عناوين  تحت  الربملان  اىل  وصلوا  الذين  الجدد، 
ظهر  بحيث  والسياديني،  واملستقلني  التغيرييني 
ان  االنتخابات،  بعد  املاضية  االشهر  تجارب  من 
لكل مجموعة منهم مواقف مختلفة من معظم 
طرح  الترشيعي.  العمل  يف  وحتى  االستحقاقات 
بعض الكتل مواصفات للرئيس كأن يكون مستقال 
او  داخيل  مبحور  يرتبط  وال  وسياديا  وحياديا 
جريء،  وقرار  موقف  صاحب  رئيسا  او  خارجي، 
او رئيسا اصالحيا غري ملوث بالفساد، او رئيسا له 
موقف واضح من العدو االرسائييل ومن الشقيق 
واملواصفات.  املعايري  من  وغريها  والصديق...، 
طرح  بدأ  واملعايري،  املواصفات  هذه  عىل  بناء 
الربملان ومن خارجه،  داخل  من  املرشحني  اسامء 
وسط كالم عن رغبة ما يف ان يكون املرشح خارج 
الوضعني  تحكم  التي  التقليدية  االصطفافات 
مرشحني  عن  ايضا  كالم  ومثة  والربملاين.  السيايس 
طبيعيني واخرين جديني، واسامء للحرق او لجس 
النبض. ووفق ما يتم التداول به من اسامء، هناك 

اكرث من عرشة مرشحني. 

كبري،  اىل حد  واضحا  النواب  بات مشهد مجلس 
فالتحالفات معروفة والخالفات ايضا، لكن هناك 
املسيحية  السياسية  القوى  بعض  من  محاوالت 
النواب  من  عدد  الستقطاب  اللبنانية  كالقوات 
املستقلني او التغيرييني او الذين صنفوا انفسهم 
يف خانة املعارضة، وعددهم ليس بقليل )نحو 30 
نائبا(، من اجل تكوين جبهة نيابية واحدة تضم 
67 نائبا تخوض االستحقاق الرئايس، رمبا ترشيحا 
لتكوين  محاولة  جرت  كام  فقط.  اقرتاعا  وليس 
به  بأس  ال  عددا  تضم  مرتاصة  نيابية  مجموعة 
التقليدية من مختلف  االحزاب  نواب خارج  من 
الطوائف واملجموعات النيابية الجديدة، لالتفاق 
عىل موقف واحد وادارة واحدة يف العمل الربملاين 
وخوض االستحقاقات املقبلة. وقد بدأ هذا املسعى 
قرابة  ليضم  يتوسع  ان  امل  نائبا عىل  بجمع 16 

26 نائبا. 
االصطفافات  هذه  تكون  ان  الصعب  من  لذلك، 
مسهال  عامال  النيابية  الكتل  بني  واالنقسامات 
النتخاب رئيس للجمهورية، ما مل تحصل توافقات 
الرضورة بني الكتل الكبرية ذات الوزن املرجح لهذا 

املرشح للرئاسة او ذاك. 
 يف املقابل، برزت مسألة واضحة تتمثل يف عدم 
نيابية سنية كبرية ووازنة كالتي كان  وجود كتلة 
ميثلها "تيار املستقبل"، لذلك بدأ يف الشهر املايض 
مللء  السنية،  الطائفة  اركان  لدى  جدي  حراك 
الفراغ الذي احدثه تعليق الرئيس سعد الحريري 
عمله السيايس والنيايب، بهدف التوصل اىل موقف 
سيايس ونيايب لدى الطائفة من استحقاق انتخاب 
مكتبه  اعالن  بعد  السيام  الجمهورية،  رئيس 
"لن يتدخل يف اي  الحريري  الرئيس  ان  االعالمي 
البيان  هذا  كان  سيايس".  مرشوع  او  استحقاق 
نيايب،  تجمع  او  كتلة  تكوين  فشل  بتأكيد  كفيال 
ولو بعدد محدود من النواب السّنة الـ 27، بعد 
مرور اكرث من اربعة اشهر عىل االنتخابات النيابية، 

تسد غياب الكتلة السنية الكبرية التي كان ميثلها 
الحريري، وبعد تبعرث نواب الطائفة الحاليني بني 

اكرث من كتلة نيابية وتوجه سيايس.
وبحسب املعلومات، ترعى دار الفتوى وتؤيد اي 
حراك سيايس ونيايب سني يهدف اىل بلورة موقف 
النيايب. عىل  املجلس  للطائفة يف  وازن  او حضور 
السنة لجمع  النواب  هذا، جرت محاوالت بعض 
واحد،  موقف  النواب عىل  من  ممكن  عدد  اكرب 
وبارش بعضهم، )مثل وليد البعريني وايهاب مطر(، 
اتصاالت شملت نحو 17 نائبا سنيا، بهدف عقد 
اجتامع موسع "مبا يخدم يف الدرجة االوىل مصلحة 
انتخاب  حول  مشرتكة  قواسم  واليجاد  الناس، 
رئيس الجمهورية ويف العمل الترشيعي والخدمايت 
يكون  وليك  النواب،  مصادر  تقول  كام  واالمنايئ"، 
هذا التجمع - الذي قد ال يصل اىل حد تشكيل 
كتلة نيابية سنية كبرية -  حارضا لقول كلمته عندما 
يوجه رئيس املجلس نبيه بري الدعوة رسميا اىل 
جلسات انتخابية ضمن املهلة الدستورية من ايلول 

حتى منتصف ترشين االول.
النيايب  الحراك  تابعت  مصادر  معلومات  ووفق 
السني، فان الدافع االسايس له كان "غياب الصوت 
عمل  بداية  مع  املوحد  والصوت  الوازن  السني 
رئيس مجلس  انتخاب  الجديد، سواء يف  املجلس 
النواب وهيئة مكتب املجلس، او يف تكليف رئيس 
الحكومة، اضافة اىل الترشذم الحاصل لدى مناقشة 
من  بد  ال  كان  لذا،  القوانني.  واقرتاحات  مشاريع 
توحيد الصوت السني يف حوار بني نواب الطائفة 
توصال اىل موقف موحد". ومع ذلك بقي السؤال: 
هل ميكن ان يسد هذا التجمع النيايب الفراغ الذي 
احدثه غياب تيار املستقبل والرئيس سعد الحريري 

عن الندوة النيابية؟
ال يقترص انتخاب رئيس الجمهورية عىل الجانب 
اسايس.  انه عامل  الرغم من  الداخيل فقط، عىل 
فثمة رأي لبعض الدول الشقيقة والصديقة التي 

"متون" عىل هذه الكتلة النيابية، او تلك التي تقدم 
هذه  ان  ولو  املمكنة،  الخيارات  حول  النصيحة 
الدول تدعو يف غالبيتها للتوافق وتسهيل انتخاب 
النجاز  برسعة  جديدة  حكومة  وتشكيل  الرئيس 
العامة  واملالية  االقتصاد  يف  املطلوبة  االصالحات 
وادارات الدولة، علام ان الدول املانحة تربط اي 
دعم للبنان بتحقيقها. كام تؤكد حرصها الدائم عىل 
استقرار لبنان االمني والسيايس واالقتصادي رشط 

تطبيق االصالحات الالزمة.
مثة كالم ان االنتخابات الرئاسية ستشهد منافسة 
وقد  وآخر،  مرشح  بني  املنخار"  "وعىل  حامية 

الراحلني  الرئيسني  بني   1970 العام  انتخابات 
سليامن وفرنجيه والياس رسكيس، حيث فاز االول 
بفارق صوت واحد قيل انه صوت النائب الراحل 
كامل جنبالط او صوت النائب الراحل فؤاد غصن. 
ومبا ان ايا من الكتل الرئيسية ال ميلك العدد الكايف 
الذي يريد، ستتجه  الرئيس  من االصوات اليصال 
االنظار اىل االتصاالت واللقاءات التي ستحصل بدءا 
من ايلول لتكوين تحالفات تؤّمن النصاب القانوين 
للجلسة، والعدد الكايف من االصوات سواء يف دورة 
االقرتاع االوىل )غالبية ثلثي اصوات مجلس النواب( 

او الدورات التي تليها )الغالبية املطلقة(.
عاشها  التي  االزمات  من  الرتاكامت  هذه  نتيجة 
عاد  االهلية،  الحرب  انتهاء  منذ  يزال  وال  لبنان 
تركيبة  ازمة  هي  لبنان  يف  االزمة  ان  عن  الكالم 
وصوال  تعديله،  من  بد  ال  وطائفي  سيايس  نظام 
الفرص  تكافؤ  عىل  القامئة  املدنية  الدولة  اىل 
الدولة  مؤسسات  وتحصني  والعدالة  واملساواة 
اىل  االمر  اضطر  لو  حتى  واالدارية،  الدستورية 
تعديل بعض بنود اتفاق الطائف، او تنفيذ البنود 
التي مل تنفذ منه، السيام الغاء الطائفية السياسية 
وتحقيق الالمركزية االدارية. لكن من هي االطراف 
القابضة عىل السلطة والحكم، الراغبة او القادرة 
عىل البحث يف تعديل او تغيري او تطوير النظام 

السياسية اللبناين؟ 
رئيس  انتخاب  يتعرث  ملاذا  السؤال:  ويبقى 
للجمهورية بعد اتفاق الطائف، وما هي الحلول 
املمكنة لتاليف الوقوع يف فراغ رئايس او ازمة حكم؟ 
شبيه  للبنان:  االنسب  هو  جمهورية  رئيس  واي 

الرئيسني فؤاد شهاب او الياس رسكيس؟
"تفرق" عىل صوت او صوتني نتيجة انقسام القوى 
ملعركة  استعادة  يف  املرشحني،  وكرثة  السياسية 

مساع لتشكيل 
مجموعات نيابية كبيرة 

تخوض االستحقاقات

غاصب مختار

تقرير
jornalist.70@gmail.com

يقول الكاتب واملفكر السيايس الوزير االسبق الفضل شلق لـ"االمن العام": 
"قبل عام 2005 كان لبنان يخضع لنفوذ دولة واحدة هي سوريا، فلم يتعرث 
انتخاب رئيس للجمهورية ال قبل اتفاق الطائف وال بعده. لكن االزمة بعد 
ذلك تعود اىل تعدد الالعبني الخارجيني يف الساحة اللبنانية وتبعية بعض 
السياسيني والطوائف للخارج. هذه التبعية هي العائق االسايس، خصوصا ان 
بعض االطراف يف السلطة ال يريدون بناء دولة، واطرف اخرى فيها يعملون 

عىل تدمري ما تبقى من الدولة".  

■ ما هو املخرج من هذه االزمة ومن االصطفافات السياسية والطائفية؟

□ الحل او املخرج الوحيد، هو تسوية شاملة بني االطراف اللبنانيني. وآخر 
تسوية جرت - او ما سميت كذلك - مل تكن تسوية بل اعتربها فريق السلطة 

الحالية غلبة له عىل االخرين.

■ اي رئيس مطلوب للبنان؟
□ املطلوب رئيس جمهورية يتمتع بالنزاهة السياسية فوق االخالقية، 
عن  ال  مبارشة  االقوى  الطرف  يحكم  ان  ثم  التفكري.  عىل  والقدرة 
طريق وسطاء، سواء عن طريق القرابة البيولوجية او االيديولوجية 

السياسية والحزبية.

الفضل شلق: عائق الرئاسة
في تعدد الالعبني وتبعية سياسيني وطوائف للخارج
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مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

دامئا كان الحصول عىل الجنسية اللبنانية هدفا لالشقاء واالصدقاء، ملا تعكسه عىل شخصية حاملها من صفات ومميزات تدل 
عىل التعدد الثقايف والحضارة الضاربة يف التاريخ الالف السنني، وحامل جواز السفر اللبناين ينظر اليه كانسان عابر للقارات 

واالديان واالعراق واالثنيات، انطالقا من االدوار واالنجازات التي قام بها اللبنانيون عىل مر العقود وال يزلون

ال مانع في منحها بمرسوم وفق األصول
بارود: يمكن وصف قانون الجنسّية باألساسي وامليثاقي

السادسة  املادة  يف  اللبناين  الدستور  نّص 
اللبنانية وطريقة  عىل االيت: "ان الجنسية 
تحدد  وفقدانها  وحفظها  اكتسابها 
يف  ايضا  الدستور  ونّص  القانون".  مبقتىض 
من  ان  عىل  الخامسة،  الفقرة   65 املادة 
املواضيع االساسية التي تحتاج اىل موافقة 
مرسوم  يف  املحدد  الحكومة  اعضاء  ثلثي 
عىل  للداللة  الجنسية"  "قانون  تشكيلها 
اهميته وبعده امليثاقي. كام نص الدستور 
مبوجب  اليه  اضيفت  التي  مقدمته  يف 
القانون الدستوري الصادر يف 1990/9/21 
لبنان  "ارض  االيت:  عىل  )ط(  الفقرة  ويف 
لبناين  فلكل  اللبنانيني.  لكل  واحدة  ارض 
الحق يف االقامة عىل اي جزء منها والتمتع 
به يف ظل سيادة القانون، فال فرز للشعب 
تجزئة وال  كان، وال  انتامء  اي  اساس  عىل 

تقسيم وال توطني".

 1925 قانون  من   7 املادة  اشارت   □
 1960 عام  الصادر  القانون  عدلها  كام 
تطرقت  عندما   1932 سنة  احصاء  اىل 
قبل  تزوجن  اللوايت  اللبنانيات  حالة  اىل 
احصاء 1932 وخرسن جنسيتهن بالزواج، 
بعد  قضايئ  بحكم  القيد  امكان  فمنحتهن 
عىل  وجودهن  ثبت  اذا  الزواج  انحالل 

االرايض اللبنانية يف تاريخ 1924/8/30.

العام  الصادر يف  التجنيس  ■ هل مرسوم 
تعرتيه  ام  الجنسية  لقانون  مطابق   1994

شوائب؟
قد  املجنسني  من  عدد  يكون  قد   □
الحصول  له  تتيح  التي  الرشوط  استوىف 
لكن  نعمم،  ال  اللبنانية، يك  الجنسية  عىل 
الصيغة التي صدر فيها املرسوم باالالف، ال 
فرديا، ومن دون مراعاة مبدأ منع التوطني 
وبادخال عدد هائل  مبدأ دستوري،  وهو 
من االشخاص الذين ال يستوفون الرشوط 
قضائيا،  محكومني  يكونوا  كأن  الدنيا، 
ذلك  كل  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل 
قانونية  بعيوب  مشوبا  املرسوم  يجعل 
شورى  مجلس  امام  به  طعنا  استوجبت 
وادارية  قضائية  لجانا  ان  اذكر  الدولة. 
املشكوك  الحاالت  يف  التدقيق  عىل  اكبت 
فيها يف املرسوم وانتهت اىل توصيات، بل 
الجنسية  لسحب  مراسيم  مشاريع  اىل 
كلام  ويالالسف،  لكن  من غري مستحقيها، 
هذا  التعقيدات.  زادت  كلام  الوقت  مر 
او  سنة  خالل  حسمه  ينبغي  كان  الطعن 

سنتني.

■ درج العرف عىل صدور مرسوم تجنيس 
يتم  ماذا  اىل  عهد.  كل  نهاية  اقرتاب  مع 

االستناد يف عملية اختيار االسامء؟
اقرتاب  مع  لبنان  عليه  درج  عرف  هو   □
مينع  يشء  ال  لكن  رئايس،  عهد  كل  نهاية 
وفق  مبرسوم  اللبنانية  الجنسية  متنح  ان 
مرسوم  صدر  وقد  وقت،  اي  يف  االصول 
بهذا املعنى يف اوائل عهد الرئيس ميشال 
بل  التوقيت  يف  ليست  املشكلة  عون. 

الجنسية  ملنح  تعتمد  التي  باملعايري 

املهم يف هذه الفقرة وحدة الهوية اللبنانية 
التجزئة  عىل  العيص  املوحد  الوطن  يف 
رفض  عىل  التأكيد  واالهم  والتقسيم، 
ضمن  عندما  اللبناين  واملشرتع  التوطني. 
ذلك يف مقدمة الدستور كان يعي املخاطر 
التي ستنشأ يف حال حصلت التسويات يف 
سيؤدي  مام  لبنان،  حساب  عىل  املنطقة 
ومنحهم  الفلسطينيني  الالجئني  توطني  اىل 
من  حرمانهم  وبالتايل  اللبنانية،  الجنسية 
التي  ارضهم  اىل  والعودة  املصري  تقرير 

هجروا منها. 
يعني  اللبنانية  الجنسية  عىل  الحصول 
وميكن  املواطنة  حق  عىل  الحصول 
كام  التجنيس،  او  بامليالد  عليها  الحصول 
لذلك  باالبوة.  اللبنانية  الجنسية  تنتقل 
ميكن للرجل اللبناين الذي يحمل الجنسية 
البنائه  تلقائيا  الجنسية  مينح  ان  اللبنانية 

تسجيلهم  تم  اذا  فقط  االجنبية،  وزوجته 
الجمهورية  يف  املدنية  القوانني  سجل  يف 
اللبنانية. مبوجب القانون الحايل، ال ميكن 
الحصول  اللبنانيني  املهاجرين  الحفاد 
ميكن  وال  والدهم،  من  اال  الجنسية  عىل 
او  اطفالهن  اىل  الجنسية  نقل  للنساء 
قانون  اىل  بالنسبة  اما  االجانب.  ازواجهن 
الجنسية  بالحصول عىل  لالجانب  السامح 
 ،2015 الثاين  ترشين   12 ففي  اللبنانية، 
اللبناين عىل مرشوع  وافق مجلس النواب 
لبناين  اصل  من  "لالجانب  يسمح  قانون 
 5 الجنسية". وقد اعلن يف  بالحصول عىل 
الجنسية  قانون  تطبيق  بدء   2016 ايار  

اللبناين.  للشتات 
التقت  الجنسية،  قوانني  موضوع  حول 
والبلديات  الداخلية  وزير  العام"  "االمن 
قدم  الذي  بارود  زياد  املحامي  االسبق 

رشحا وافيا عن هذا امللف الذي يثار يف كل 
حني وخصوصا مع نهاية كل عهد رئايس.

يف  للجنسية  قانون  اول  صدر  متى   ■
لبنان؟

□ صدر قانون الجنسية يف لبنان مبوجب 
 15 رقم  الفرنيس  السامي  املفوض  قرار 
تاريخ 1925/1/19 يف ظل االنتداب، وهو 
ال يزال ساري املفعول حتى اليوم. صحيح 
بالصفة  يتمتع  لكنه  "قرار"،  تسميته  ان 
يطاله  تعديل  اي  ان  بحيث  الترشيعية، 
مجلس  يف  قانون  استصدار  يستوجب 
بأن  التذكري  املفيد  من  يكون  قد  النواب. 
الصلح  معاهدة  بعد  جاء   1925 قانون 
يومها  نصت  التي   1923 عام  لوزان  يف 
السلطنة  انهيار  بعد  االختيار  عىل حقوق 
 1924 احصاء  بعد  اىت  انه  كام  العثامنية، 
آخر  قرارا  ان  علام   ،1932 احصاء  وقبل 
باالشخاص  يختص   1924 عام  صدر  كان 
واملقيمني  الرتكية  التابعية  من  هم  الذين 

يف لبنان الكبري )بعد اعالنه عام 1920(.

هذا  عىل  تعديالت  ادخلت  هل   ■
القانون؟

بقرار   1939 عام  تعديالت  ادخلت   □
حيث  الفرنيس  السامي  املفوض  من 
الغيت املادة 3 منه، ثم بقانون صدر عام 
مثة  ان  علام  احكامه،  بعض  وعدل   1960
ترشيعات اخرى ترتبط بالجنسية، كقانون 
صدر عام 1962 ويتعلق بسحب الجنسية 
اذا  بالتجنس  اكتسبها  ممن  اللبنانية 
وكقانون  البالد،  بأمن  مخال  عمال  ارتكب 
 68 رقم  اختيارالجنسية  بيانات  تنظيم 
استعادة  قانون  او   ،1967 عام  الصادر 

الجنسية رقم 41 الصادر عام 2015.

■ هل من ارتباط بني قانون الجنسية واحصاء 
عدد السكان يف لبنان يف العام 1932؟

وزير الداخلية والبلديات االسبق املحامي زياد بارود.

قانون الجنسية صدر 
في لبنان بموجب قرار 

املفوض السامي الفرنسي 
في 19/1/1925

يعترب التجنيس عرب النسب ومن خالل االب حرصا الطريقة 
االساسية للحصول عىل الجنسية اللبنانية. 

الرشوط املتعلقة بذلك حسب القوانني اللبنانية، هي: 
• من ولد ألب لبناين. 

• من مواليد لبنان ألبوين مجهولني او ألبوين بال جنسية 
)من دون(. 

اسالف  االشخاص من  الجنسية من  الحصول عىل  • ميكن 
لبنانيني وفقا للقانون رقم 41. 

• يكون الشخص مؤهال للتقدم بطلب استعادة الجنسية 
اذا كان يف امكانه اثبات عالقته باسالف ذكور مسجلني عىل 

انهم لبنانيون. 
لالطفال  التلقائية  الجنسية  مينح  ال  اللبناين  القانون   •
املولودين من ام لبنانية واب اجنبي، حيث ال متنح الجنسية 

اال عن طريق الذكور. 

• ال متنح الجنسية اللبنانية للمولودين عىل اراضيها واقاليمها 
يف حال كان االبوين اجنبيني.
االحتفاظ بكلتا الجنسيتني: 

• ال توجد قيود عىل تعدد الجنسية يف لبنان منذ 1 ايار 1926، 
واملواطنون  اللبنانية  الجنسية  يكتسبون  الذين  واالجانب 
يحتفظون  اخرى  جنسية  طواعية  يكتسبون  الذين  اللبنانيون 

بجنسيتهم اللبنانية )وفقا للقوانني الدولة االخرى(. 
• اما اختيار الجنسية، فانه عىل الرغم من ان قانون الجنسية 
اللبناين يسمح بتعدد الجنسية، فقد يطلب من املواطن اللبناين 
الذي يحمل جنسية دولة اخرى التخيل عن الجنسية االجنبية، 
مبوجب قانون الجنسية للبلد االجنبي. عىل سبيل املثال، يجب 
عىل املواطن اللبناين - الياباين املزدوج تقديم اعالن اختياره اىل 
وزارة العدل اليابانية، قبل بلوغه 22 عاما، يف شأن ما اذا كان 

يريد االحتفاظ بالجنسية اللبنانية او اليابانية.

شروط 
التجنيس
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والتي غالبا ما تطرح عالمات استفهام. 
ال احد ينكر عىل السلطة التنفيذية حقها 
الجنسية،  منح  يف  والقانوين  الدستوري 
دامئا  يطرح  ذلك  يف  االستنساب  لكن 
واسعة،  واعرتاضات  تشكيك  عالمات 
الجنسية  مستحقي  اعتربهم  ممن  السيام 
املقرتنة  اللبنانية  املرأة  اوالد  من  اللبنانية 
املطلوبة  القانونية  الضوابط  مع  بأجنبي، 
الجميع وتضع  تريح  املعايري  الجهة.  لهذه 

حدا ألي عالمات استفهام.

اىل  الجنسية  مينحون  العامل  دول  يف   ■
واصحاب  كبار  واقتصاديني  اعامل  رجال 
من  وغريهم  ومخرتعني  كربى  رشكات 
لبنان  هل  الدولة،  قوة  يخدم  مبا  املجلني 

يأخذ هذه االعتبارات يف الحسبان؟
□ حصل ذلك سابقا يف عهد الرئيس كميل 
شمعون، مثال يف ظل عمليات التأميم التي 
جعلت  والتي  املنطقة  تشهدها  كانت 
ورشكات  اموال  رؤوس  يستقطب  لبنان 
االقتصادية.  نهضته  يف  ساهموا  وافرادا 
فان عددا  االسامء،  الدخول يف  ومن دون 
البارزة  التجار واصحاب املصالح  من كبار 

اليوم هم من مجنيس تلك الحقبة. 

■ اال ترى حاجة اىل اعادة النظر يف قانون 
الجنسية املعمول به يف لبنان؟

باالسايس  القانون  هذا  وصف  ميكن   □
من   65 املادة  ان  بدليل  وامليثاقي، 
االساسية  املواضيع  تعدد  عندما  الدستور، 
الوزراء،  الثلثني يف مجلس  التي تستوجب 
ضمنها.  من  الجنسية  قانون  تدرج  فانها 
بهذا  ترتبط  عدة  اشكاليات  مثة  ذلك،  اىل 
الجنسية  منح  معايري  منها:  القانون، 
لبناين،  اب  من  الوالدة  بغري  اللبنانية 
وهذا يشمل اشكالية اوالد املرأة اللبنانية 
اذا اعتمدنا رابطة  املقرتنة باجنبي، حيث 
الدم، فاالم تتمتع بتلك الرابطة حتام، مع 
يعرف  ملا  منعا  الضوابط  برضورة  االقرار 
بالزيجات البيضاء. كام ان القانون يعطي 
حق الجنسية لزوجة اللبناين االجنبية بعد 
سنة من الزواج وال يسمح للمرأة اللبنانية 

مبنح جنسيتها لزوجها غري اللبناين.

ضوابط  وضع  اىل  حاجة  يف  نحن  هل   ■
صارمة ملنح الجنسية؟

بالنظر  خصوصا  شك،  ادىن  دون  من   □
ورضورة  اللبناين  الوضع  خصوصية  اىل 
املتنوع  لبنان  معنى  عىل  املحافظة 
هذه  غنى.  كمصدر  االجتامعي  والنسيج 
كثري  اىل  وتحتاج  بامتياز  ميثاقية  مسألة 

من الدقة يف مقاربتها.

مرسوم التجنيس 
عام 1994 مشوب

بعيوب قانونية 
استوجبت طعنا به امام 

مجلس شورى الدولة
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تعترب املصادفات الدستورية من اخطر القضايا التي تطرح ويحصل التعارض حولها عىل الصعيد الوطني، منها ما ميكن ان يصل 
اليه لبنان يف حال الدخول يف شغور رئايس وعدم تأليف حكومة جديدة، مام سيؤدي اىل تنازع دستوري

إمكان تجديد الثقة بحكومة تصريف األعمال:
رأي مع... وآخر ضد

يمني: من املستحيل دستورا
تجديد الثقة بالحكومة

الخبري الدستوري واالستاذ الجامعي الدكتور عادل ميني.

■ يف حال عدم تأليف حكومة جديدة 
االعامل  ترصيف  حكومة  واستمرار 
والدخول يف فراغ رئايس، هل يف امكان 
الثقة بالحكومة  النيايب تجديد  املجلس 
والية  بدء  مع  مستقيلة  اعتربت  التي 

املجلس النيايب الجديد؟
من   69 املادة  احكام  اىل  استنادا   □
مستقيلة  الحكومة  تعترب  الدستور 
عليه  نصت  ما  بينها  حاالت،  ست  يف 
والية  بدء  "عند  وهي  )هـ(،  الفقرة 
والية  ان  دام  وما  النواب"،  مجلس 
تاريخ  يف  بدأت  الحايل  النواب  مجلس 
حكومة  اصبحت  فقد   ،2022/5/22
بحكم  مستقيلة  ميقايت  نجيب  الرئيس 
دستورا  املستحيل  ومن  الدستور، 

تجديد الثقة بها لالسباب التالية:
الحالية  الحكومة  اصبحت  لقد  اوال: 
مستقيلة بحكم تحقق واقعة دستورية 
حكام  مستقيلة  حكومة  اىل  حولتها 
املادة  من  )هـ(  الفقرة  اىل  استنادا 
والية  ببدء  وتتمثل  الدستور،  من   69
ذايت  خيار  بنتيجة  وليس  الربملان، 

بسبب استقالة رئيس الحكومة او اكرث 
التفكري  ميكن  حتى  اعضائها  ثلث  من 
ان  ميكنها  كان  اذا  ما  يف  والبحث 
تراجع  استقالتها من خالل  ترتاجع عن 
املستقيلني او ان يؤكد الربملان ثقته بها.

ثانيا: مبجرد صريورة الحكومة مستقيلة 
بحكم الدستور مل يعد مصريها يف يدها 
وال يف يد الربملان، بل اصبحت البوصلة 
بات  الذي  الجمهورية  رئيس  يد  يف 
لتسمية  نيابية  استشارات  اجراء  عليه 
يجري  الذي  املكلف  الحكومة  رئيس 
سياق  يف  نيابية  استشارات  بدوره 
باالتفاق  الحكومة  لتأليف  مساعيه 
حصلت  وقد  الجمهورية،  رئيس  مع 
والدة  ان  عىل  فعال،  االجراءات  هذه 
الحكومة الجديدة تتم مبوجب مرسوم 
مع  باالتفاق  الجمهورية  رئيس  يصدره 
اىل  استنادا  املكلف  الحكومة  رئيس 
الفقرة )4( من املادة 53 من الدستور. 
من هنا، ان تحقق احدى حاالت اعتبار 
الحكومة مستقيلة انشأت حقا مكتسبا 
حكومة  بتأليف  الجمهورية  لرئيس 

حكومة  رئيس  مع  باالتفاق  جديدة 
استشارات  اىل  استنادا  يسميه  مكلف 
نيابية ملزمة، مام يعني ان قيام مجلس 
مستقيلة  لحكومة  الثقة  مبنح  النواب 
واعتداء  افتئاتا  يعني  الدستور  بحكم 
وعىل  الجمهورية  رئاسة  موقع  عىل 
ودوره  الجمهورية  رئيس  صالحيات 
او  مشغولة  الرئاسة  سدة  اكانت  سواء 
خالية، لكان مجلس النواب قام بتأليف 
ضاربا  الثقة،  ومنحها  جديدة  حكومة 
السلطات  فصل  مبدأ  الحائط  عرض 

وتعاونها. وتوازنها 
يجيز  نص  اي  الدستور  يف  ليس  ثالثا: 

مثل هذا السيناريو.

■ اال ترى ان هذه االمكانية معدومة 
انتخاب  هي  الوحيدة  االولوية  كون 

للجمهورية؟ رئيس 
معدومة  السؤال  موضوع  االمكانية   □
عن  معزل  يف  الدستور،  بحكم 
الحاجة  ان  علام  السياسية.  االولويات 
قبل  جديدة  حكومة  لتأليف  ملحة 

الحايل  الجمهورية  رئيس  والية  انتهاء 
العامد ميشال عون ويف ارسع  الرئيس 
القامئة  للتحديات  تتصدى  حتى  وقت، 
انتخاب  يف  للتأخر  وتحوطا  جهة  من 
بعد  ما  اىل  للجمهورية  جديد  رئيس 
من  عون  ميشال  الرئيس  والية  انتهاء 
من   62 املادة  تنيط  حيث  ثانية،  جهة 
الجمهورية  رئيس  صالحيات  الدستور 
وكالة مبجلس الوزراء يف حال خلو سدة 

الرئاسة ألي علة كانت.

■ يف حال كانت االمكانية قامئة ما هي 
االلية التي يجب ان تعتمد؟ 

بالحكومة  الثقة  تجديد  امكانية   □
بحكم  مستقيلة  معتربة  تكون  عندما 
الدستور، كام يف حالتنا، معدومة. لكن 
ان  جواز  عدم  يعني  ال  االنعدام  هذا 
انتهاء  قبل  الجمهورية  رئيس  يصدر 
املكلف  الحكومة  ورئيس  واليته 
الحايل، وللمصادفة انه هو ذاته رئيس 
بتأليف  مرسوما  املستقيلة،  الحكومة 
الحكومة  وزراء  جميع  تضم  حكومة 
النواب  مجلس  من  وتتقدم  املستقيلة 
ببيانها الوزاري لنيل الثقة يف مهلة 30 
يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها 
لكن  الدستور،  من   64 باملادة  عمال 

بصفتها حكومة جديدة.

عرب  النيايب  املجلس  ميكن  هل   ■
لتجديد  يجتمع  ان  نيابية  عريضة 
يجب  التي  الحكومة هي  ان  ام  الثقة 

ان تطلب ذلك؟
القول  اكرر  تبحث،  التي  الحالة  يف   □
مجلس  العطاء  استحالة  هناك  ان 
الجديد ثقته لحكومة مستقيلة  النواب 
ان  افرتضنا،  لو  ولكن  الدستور،  بحكم 
الحكومة مل تكن مستقيلة وكانت نالت 
يف  ورغبت  النواب  مجلس  ثقة  سابقا 
النواب  من  اي  رغب  او  ثقته  تجديد 
متاحا.  ذلك  لكان  بها  الثقة  طرح  يف 
ويتم التصويت عىل الثقة خالل جلسة 

كام يحق للحكومة ان تعلق الثقة عىل 
ويف  به،  تقدمت  قانون  مرشوع  اقرار 
نزعا  املرشوع  رفض  يعترب  الحال  هذه 

بالحكومة". للثقة 

لبنان  تاريخ  يف  سوابق  هناك  هل   ■
اعادة  فيها  حصل  االستقالل  منذ 

تجديد ثقة بحكومة مستقيلة؟
□ ليس يف تاريخ لبنان تجديد الربملان 
بيان  وصدر  استقالت  بحكومة  للثقة 
وضعيتها  حول  الجمهورية  رئيس  عن 
ترصيف  تتوىل  مستقيلة  كحكومة 
رئيس  قيام  البيان  وتبع  االعامل 
الحكومة  رئيس  بتسمية  الجمهورية 
نيابية  استشارات  اىل  استنادا  املكلف 
اعتبار  اجراها، علام ان تحديد حاالت 
املادة  مبوجب  مستقيلة  الحكومة 
القانون  مبوجب  تم  الدستور  من   69
ايلول   21 تاريخ   18 رقم  الدستوري 
1990 املنبثق من اتفاق الطائف. هذه 
الحاالت مل تكن مدرجة يف منت الدستور 
سابقا، بحيث مل يعد يف االمكان حارضا 
السعي  الدستوري  النص  رصاحة  امام 

اىل االجتهاد يف هذا املجال.

االشكالية املطروحة تتجاوز امكان او عدم امكان انتقال صالحيات رئيس الجمهورية اىل حكومة ترصيف االعامل، امنا تطاول القدرة 
املوضوع  هذا  حول  بها.  الثقة  النواب  مجلس  تجديد  من خالل  جديدا  ثوبا  االعامل  ترصيف  الباس حكومة  اعادة  عىل  الدستورية 
استطلعت "االمن العام" رأيني دستوريني لكل من الخبري الدستوري واالستاذ الجامعي الدكتور عادل ميني، والباحث الدستوري واستاذ 
القانون الدستوري يف كلية الحقوق الجامعة اللبنانية ومدير كلية الحقوق الفرع الثالث الدكتور خالد الخري، حيث تقاطعا حيال امور 

وتعارضا عىل االساس.

هناك استحالة العطاء 
مجلس النواب الجديد ثقته 
لحكومة مستقيلة بحكم 

الدستور

وذلك  اصوال،  منعقدة  النواب  ملجلس 
بالجواب  باالسامء  املناداة  بطريقة 
ثقة،  ال  ثقة،  التالية:  الكلامت  باحدى 
يف  املمتنعني  عدد  يدخل  وال  ممتنع، 
 85 املادة  اىل  استنادا  االغلبية  حساب 
النيايب،  للمجلس  الداخيل  النظام  من 
نصت  الدستور  من   37 املادة  ان  علام 
مطلق  الثقة  عدم  طلب  حق  ان  عىل 
ويف  العادية  العقود  يف  نائب  لكل 
النظام  ان  حني  يف  االستثنائية  العقود 
النيايب اتاح يف املادة  الداخيل للمجلس 
يطلب  ان  نائب  ولكل  "للحكومة   138
يف  املناقشة  انتهاء  بعد  الثقة  طرح 
العامة،  املناقشة  يف  او  االستجوابات 
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■ يف حال عدم تأليف حكومة جديدة واستمرار 
فراغ  يف  والدخول  االعامل  ترصيف  حكومة 
تجديد  النيايب  املجلس  امكان  يف  هل  رئايس، 
الثقة بالحكومة التي اعتربت مستقيلة مع بدء 

والية املجلس النيايب الجديد؟
رئيس  النتخاب  تبقى  ان  يجب  االولوية   □
للجمهورية تطبيقا لنصوص الدستور الذي وضع 
لتطبق مواده وتحرتم. اما املادة 73 من الدستور 
بسبب  الرئاسة  تنص يف حال خلت سدة  فانها 
وفاة الرئيس او استقالته او لسبب آخر يجتمع 
تزامن  حال  ويف  رئيس،  النتخاب  فورا  املجلس 
الشغور مع اعتبار املجلس النيايب منحال تدعى 
جديد  نيايب  مجلس  النتخاب  الناخبة  الهيئات 
ويجتمع فور انتخابه النتخاب رئيس جمهورية. 
عند انتخاب مجلس نيايب جديد تعترب الحكومة 
حكومة  تأليف  اىل  املبادرة  ويجب  مستقيلة 
جديدة، ويف حال عدم تأليفها ودخولنا يف فراغ 
رئايس تستمر حكومة ترصيف االعامل مبهامها، 
وذلك تأمينا الستمرارية عمل املرفق العام النه 
هناك  ان  القول  استطيع  السلطة.  يف  فراغ  ال 
الطائف،  اتفاق  قبل  اعامل  ترصيف  حكومات 
وعىل سبيل املثال حكومة الرئيس رشيد كرامي 
عام 1969 التي اقرت مرشوع موازنة عام 1970 
وال  الدستورية.  باملهل  التزاما  للرضورة،  وذلك 
رئيس  صالحيات  انتقال  ان  اىل  االشارة  من  بد 
الجمهورية اىل مجلس الوزراء مجتمعا، ال يعني 
الوزراء  ثلثي  او  نصف  عىل  الصالحيات  توزيع 
او اي عدد آخر، امنا يعني نقل الصالحيات اىل 
املراسيم  توقيع  اما  كمؤسسة،  الوزراء  مجلس 
الحكومة  رئيس  توقيع  من  يكون  ان  فاالوىل 

والوزراء املختصني.

معدومة  االمكانية  هذه  ان  ترى  اال   ■
رئيس  انتخاب  هي  الوحيدة  االولوية  كون 

للجمهورية؟
جمهورية،  رئيس  النتخاب  هي  االولوية   □
واالولوية قبل انتخاب رئيس جديد هو تشكيل 
املجلس  يجدد  بأن  مانع  ال  انه  ارى  حكومة. 

ليك  االعامل  ترصيف  بحكومة  الثقة  النيايب 
اىل  سندا  كاملة  بصالحياتها  القيام  من  تتمكن 

املادة 62 من الدستور. 

االلية  ■ يف حال كانت االمكانية قامئة ما هي 
التي يجب ان تعتمد؟

- ال ارى مانعا من ان يتقدم رئيس الحكومة من 
الثقة بحكومته  النيايب ويطلب تجديد  املجلس 
التي هي حكومة ترصيف اعامل بهدف تأمني 
املؤسسات  وعمل  العام  املرفق  استمرارية 
العامة، وحتى تكون الحكومة بكامل صالحياتها 

استاذ القانون الدستوري يف كلية الحقوق الجامعة اللبنانية ومدير كلية الحقوق الفرع الثالث الدكتور خالد الخري.

ال ارى مانعا من ان 
يتقدم رئيس الحكومة من 

املجلس النيابي ويطلب 
تجديد الثقة بحكومته

خلو  بواجباتها يف ظل  القيام  من  تتمكن  حتى 
رئيس  عىل  االتجاه،  يكن  وايا  الرئاسة.  سدة 
لحفظ  عليه  يتوجب  ما  بكل  القيام  الحكومة 
عىل  والحفاظ  العام  والنظام  واالستقرار  االمن 
املؤسسات وتأمينا لشؤون اللبنانيني وشجونهم، 
وال يجوز لرئيس الحكومة التهرب من مسؤولياته 
او  وقانونيا  دستوريا  قامئة  الحكومة  كانت  اذا 
هو  االعامل  ترصيف  مصطلح  اعامل.  ترصيف 
يف محله الدستوري ومنصوص عليه يف الدستور، 
وهو يضيق ويتسع تأمينا ملصلحة الدولة العليا.   

■ هل ميكن املجلس النيايب عرب عريضة نيابية 
هي  الحكومة  ان  ام  الثقة  لتجديد  يجتمع  ان 

التي يجب ان تطلب ذلك؟
بطلب  الحكومة  تتقدم  ان  املستحسن  من   □
تجديد الثقة وليس مجلس النواب عرب عريضة 
نيابية. االهم انه ما زال هناك متسع من الوقت 
لتشكيل حكومة وفقا لالصول الدستورية، وايضا 
ما زال هناك متسع من الوقت النتخاب رئيس 

للجمهورية. 

الخير: ال مانع بأن يجدد املجلس
الثقة بحكومة تصريف االعمال
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جورج شاهني

مع دخول البالد مدار املهلة الدستورية النتخاب الرئيس العتيد للجمهورية يف 1 ايلول الجاري، توجهت االنظار اىل ما ميكن 
ان يوفر عبور هذا االستحقاق يف ظروف طبيعية تضمن انتقاال سلسا للسلطة. ما يجب توافره الزالة الغموض املحيط به 

واملخاوف الناتجة من فقدان اكرثية نيابية ثابتة لحسم اي خيار، فتح الباب واسعا امام امكان ان تنشأ تحالفات جديدة 

الغموض ال يزال يلّف اإلستحقاق الرئاسي 
فقدان األكثرية الحاسمة يقود إلى تحالفات جديدة 

الخبري يف الشؤون االنتخابية كامل فغايل.

اجرت   الدستوري  االستحقاق  هذا  عشية 
الشؤون  الخبري يف  العام" حوارا مع  "االمن 
للبحث  خصص  فغايل  كامل  االنتخابية 
النيايب  املجلس  وتركيبة  هيكلية  قراءة  يف 
من  املحتملة  وتلك  القامئة  والتحالفات 
للجمهورية.  العتيد  الرئيس  انتخاب  اجل 
املعطيات  جملة  عىل  الضوء  اللقاء  كذلك 

واملؤرشات التي تحايك الحارض واملستقبل.
 

تركيبة  يخترص  الذي  التوصيف  هو  ما   ■
والتحالفات  الكتل  ضوء  يف  النيايب  املجلس 

الجديدة؟
النيابية  االنتخابات  ان  الواضح  من   □
اىل  تنته  مل  ايار   15 يف  جرت  التي  االخرية 
ثابتة وحاسمة بشكل  نيابية   اكرثية  والدة 
صح  ان  متحركة  االكرثية  فبقيت  واضح. 
التوصيف اىل درجة ميكن القول معها انها 
املوضوع  وحسب  القطعة"  "عىل  باتت 
لذلك،  والتصويت.  النقاش  عىل  املطروح 
هذه  من  واحدة  الرئاسية  االنتخابات  فان 
عىل  املطروحة  الدستورية  االستحقاقات 
من  واضحا  ليس  الجديد.  النيايب  املجلس 
مع  املختلفة  الكتل  ستتعاطى  كيف  اليوم 
توزع  كيفية  االستحقاق يف معزل عن  هذا 
من  يجعل  ما  وهو  وتوجهاتها.  احجامها  
اصعب  من  الدورة  لهذه  املحطة  هذه 
اليوم.  حتى  عشناها  التي  االستحقاقات 
عىل  مفتوحة  املحتملة  املفاجات  فابواب 
مرصاعيها، طاملا ان ليس من بني الطامحني 
من هو يف  بعبدا  اىل قرص  السباق  لخوض 
امر  وهو  املرشحني،  بني  املتقدم  املوقع 
قبل.  من  االمور  عليه   كانت  عام  يختلف 
واىل الخالفات الداخلية عىل تنوعها، قد تأيت 
لتحسم  الخارجية  وااليحاءات  التدخالت 

املعركة لصالح هذا او ذاك او انها قد تأيت 
باسامء جديدة كام يرتدد يف اكرث من موقع 

مؤثر سواء كان داخليا او خارجيا. 

ضفتني  بني  القوى  مواقع  تتوزع  كيف   ■
اصابت  التي  املتغريات  هي  وما  اكرث؟  او 
من  وهل  السابقة،  النيابية  التوازنات 

خارظة واضحة لها؟ 
النيابية  الكتل  لخريطة  مقاربة  اي  ان   □
الجديدة تظهر تغيريات مهمة عىل مستوى 
االنتخابات  احيت  وان  القوى،  مواقع 
اىل  الكبرية  النيابية  الكتل  بعض  واعادت 
صغرية  كتل  بروز  فان  النجمة،  ساحة 
املجلس  هيكلية  من  الكثري  غرّي  ومتفرقة 
ومل يعد هناك اكرثية واضحة كام كانت يف 
حتام  سينعكس  ما  وهو  السابق،  املجلس 
االداء  يف  كام  الرئاسية  االنتخابات  عىل 
محطة  من  اكرث  عنه  عربت  الذي  املجليس 
البحث  فان  عليه،  اليوم.  حتى  نيابية 
مع  تعاطيها  وطريقة  توزعها  كيفية  عن 
يف  تأثريها  وحجم  الرئايس  االستحقاق 
احداثه، يقود اىل الحديث عن ثالث قوى. 
وثانيها  اذار   8 بقوى  يعرف  كان  ما  اوالها 
بينهام  وما  اذار   14 قوى  عليه  كانت  ما 
القوة الثالثة التي تجمع نواب املعارضة مع 
التغيرييني اذا اكتمل مساعي  النواب  تكتل 

التحالف يف ما بينهم.

اىل   العودة  دون  يحول  مفر  من  هل   ■
وهل  اذار؟  و14   8 بني  السابق  التصنيف 
ام متغرية؟  املعامل  الثالثة واضحة  القوة  ان 
او  الكتل  بعض  انتقال  احتامالت  هي  وما 

النواب من ضفة اىل اخرى؟
الفرز  اىل  العودة  نتجاهل  ان  ميكننا  ال   □

فرز  ال  ان  طاملا  قامئا،  كان  الذي  السابق 
فان  عليه،  ثابتة.  قوى  مواقع  وال  جديدا 
النيابية  اكرثيتها  فقدت  التي  اذار   8 قوى 
السابقة احتفظت بالعدد االكرب من النواب 
امل  تكتالت  من  نائبا   63 جمعت  بعدما 
واملردة  الحر  الوطني  والتيار  الله  وحزب 
وجمعية  االسالمية  والجامعة  والطاشناق 
ونواب  االشرتايك  العريب  والبعث  املشاريع 
مستقلني.. لكنها بقيت عاجزة عن امساكها 
بالثلثني اي بـ86 صوتا ومل تحتفظ بـ"االكرثية 
املطلقة" التي تحتسب بـ65 صوتا. لكن اي 
تحالف ميكن ان تنجزه بضم نائبني اضافيني 
وليكتمل  عليها.  تستحوذ  ان  ميكن  فقط 
هناك رشط  االنتخاب،  مجرى  عىل  تأثريها 
اللحظة  يتوافر بعد، فهي وحتى  اسايس مل 
مل تجمع بعد عىل املرشح الوحيد للرئاسة. 
نائبا   17 الذي يجمع  الحر  الوطني  فالتيار 
ملرشح  رافضا  اللحظة  هذه  حتى  زال  ما 
سليامن  السابق  الوزير  كان  اذا  اذار   8
فرنجية. وان سعت هذه املجموعة النيابية 
اىل تعويض هذا النقص، فليس مستغربا ان 
واخرين  نوابا مستقلني  يضم  تفاهام  تنجز 
والحزب  السابقني  املستقبل  نواب  من 
موقفه  يزال  ال  الذي  االشرتايك،  التقدمي 
اما  التوافق.  هذا  تحقيق  باحتامل  يسمح 
اذار،   14 بقوى  يعرف  كان  ما  اىل  بالنسبة 
وابرز  نائبا   38 مجموعه  ما  اليوم  فلديهم 
هذا  تحت  تحتسب  ان  ميكن  التي  القوى 
اللبنانية  القوات  نواب  كتلة  العنوان، 
ونواب  نائبا   18 تضم  التي  وحلفائها 
كتلة  ومعهام  نواب   7 السابقني  املستقبل 
نواب  ضمنها  ومن  الدميوقراطي  اللقاء 
الحزب التقدمي االشرتايك 8 نواب والجامعة 
وبعض  االحرار  الوطنيني  وحزب  االسالمية 

تعاين  مجموعة  لكنها  املستقلني.  النواب 
مل  فهي  السابقة،  املجموعة  تعانيه  ما 
تظهر قدرتها بعد عىل التفاهم عىل مرشح 
مستحيال،  ذلك  يكن  مل  ان  واحد  رئايس 
بذلك.  توحي  عنها  املعلن  فمواقفهم 
حتى  يتموضع  يزال  ال  االشرتايك  فالحزب 
االنتقال  امكان  اليوم يف موقع وسطي مع 
اىل ضفة اخرى والتصويت مع مجموعة 8 
عىل  التفاهم  رهن  يبقى  قرار  وهو  اذار. 
انه  كام  مّل شملهم.  يعيد  من  وهو  املرشح 
ميكن ان تقدم القوات اللبنانية عىل خطوة 
مامثلة ميكن ان تحدث مفاجأة كام حصل 
يتوقع  من  هناك  كان  فهل   .2016 العام 
الحر  الوطني  التيار  التحالف مع   بحصول 
ما  لذلك،  عون؟  ميشال  العامد  وانتخاب 
تغيري  واي  مفككة.  املجموعة  هذه  زالت 
العالقة  بقيت  ان  انتظاره  محتمل سيطول 
درجة  اىل  الكربى  الثالث  القوى  بني  سيئة 
واحد.  مرشح  عىل  التفاهم  معها  يصعب 
اللبنانية  القوات  ابعدت  الحادة  فاملواقف 
املستقبل  ونواب  االشرتايك  التقدمي  عن 
من  جمعهم  اعادة  ميكن  وال  السابقني، 
لتوحيد  مثال  خارجية  مبادرة  اي  دون 
توقفنا  وان  االستحقاق.  هذا  من  املوقف 

التي  الرابعة  القوة  موقع  هو  اين   ■
القانوين الي جلسة  ميكنها تعطيل النصاب 

انتخابية؟
□ ال ميكن ان تشكل هذه القوة مجموعة 
من رحم هذه  تنشأ  ان  فهي ميكن  رابعة، 
القوى وهي تستند اىل اثبات وجودها عىل 
انها  واضح  النصاب.  تعطيل  عىل  قدرتها 
كتلة غري ثابتة وال نقاش يف قدرتها الحتمية 
الثلثني  نصاب  اىل  املساعي  تعطيل  عىل 
رئيسا  تنتخب  جلسة  دون  من  للحؤول 
االوىل،  الدورة  من  املطلوبة  االكرثية  بهذه 
مجموعات  بني  اتفاق  فأي  نائبا.   86 اي 
صغرية،  كانت  وان  الكتل  من  متعددة 
ان  انتخاب  جلسة  من  اكرث  تعطيل  ميكنها 
يجمعوا  مل  من  فوز  احتامل  من  توجسوا 

عىل انتخابه.

■ هل تتوقع امكان قيام مبادرات خارجية 
تنعكس عىل االستحقاق الرئايس؟

املرة  هذه  تكون  قد  سابقا  ارشنا  كام   □
تغري  ان  واحتامل  سابقاتها  عن  مختلفة 
الخارجية  او  الداخلية  املبادرات  بعض 
ليس مستبعدا لالطاحة بالغموض املسيطر 
لحظة.  اي  يف  اكرث  الصورة  فتنجيل  اليوم 
من  هناك  ليس  انه  الغموض  يزيد  ما 
آخر   عىل  رئايس  ملرشح  واضحة  افضلية 
حتى اللحظة، وهناك من ميثل خطا معينا 
قد  احدا  ان  يبدو  ال  مختلفة.  مواقع  ومن 
ايا  ان  مع  عليهم،  تقدم  او  االخرين  سبق 
منهم ميكن ان يصل بتسوية محتملة سواء 
انطلقت من الداخل او جاءت من الخارج. 
اجل  اىل  مسيطرا  الغموض  سيبقى  لذلك 
املعارك  ان حسمت  غري محدد. فقد سبق 
من  اكرث  االنتخابات  موعد  قبل  الرئاسية 
عدد  بني  واضحا  كان  السباق  ان  او  مرة، 
من الشخصيات ومل تحصل اي مفاجاة عند 

االستحقاق.

اىل  نظرتك  تعزز  التي  العوامل  هي  ما   ■
عبور  الداخل  استطاعة  يف  وهل  االمور 
االستحقاق ام انه يحتاج اىل دفع خارجي؟

كتل  عن  الحديث  ميكننا  لالسف،   □

والتغيرييني  املعارضة  نواب  مجموعة  امام 
نائبا    27 حواىل  يجمعوا  ان  ميكن  الذين 
واحدا.  مرشحا  لديهم  ان  بعد  يظهر  مل 
يكشفوا  مل  نائبا،   13 التغيري،  قوى  فنواب 
عنه   يعلن  قد  الذي  مرشحهم  عن  بعد 
حسم  قبل  موحدة  مواصفات  وضع  بعد 
االسم. وتبقى قوى املعارضة االخرى ومنها 
الكتائب 4 نواب وكتلة تجدد 4 نواب ايضا 
ومعهم  النارصي  الشعبي  التنظيم  ونواب 
النائب نعمة افرام وحلفاؤهم، وقد يكون 
املعلن  غري  املرشحني  من  عدد  بينهم  من 
عدا  توحدهم.  دون  يحول  ما  وهو  عنهم 
ان  بعد  بينهم  ما  يف  التفاهم  صعوبة  عن 
النيابية  االنتخابات  اثناء  يف  منوذجا  قدموا 

يحول دون التفاهم.

ما من مرشح متقدم 
في السباق الى قصر بعبدا 

وال توافق مسبقا

مقابلة
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حاسام،  قرارا  ميتلكون  ال  واسامء  نيابية 
حتى ان تصنيفهم كقوى 8 اذار او 14 اذار 
يخترصها  اليوم  اذار   8 فـ  موجودا  يعد  مل 
اذار   14 من  يبق  ومل  الشيعي  الثنايئ 
يظهر  مل  جمعه.  اعادة  ميكن  ما  وتركيبتها 
ان هناك مساعي داخلية او خارجية العادة 
قبل.  من  كانت  كام  القوى  هذه  تجميع 
يقود  ان  ميكن  خارجي  تدخل  اي  ان  كام 
الجميع اىل عملية انتخابية تحمل مفاجآت 

غري محسوبة من اليوم.

مدار  ايلول  مطلع  البالد  دخلت   ■
االستحقاق الرئايس ما هي الحظوظ املقدرة 
ما  هناك  وهل  طبيعية؟  اجواء  يف  المتامه 

يربر املخاوف من الشغور الرئايس؟
وخصوصا  االزمات  مجموعة  ظل  يف   □
السياسية،  ومعها  نعيشها  التي   املالية 
هناك الكثري مام يوحي مبزيد من املخاطر 
فالدولة  الرئايس  االستحقاق  تهدد  التي 
ومؤسساتها غائبة، ومل ينجح املسؤولون يف 
معالجة اي من مظاهر االزمة الخطرية. ما 
يكون سهال  لن  االستحقاق  بأن  مقدر  هو 
يربر  مام  حقيقي،  خطر  يف  والبلد  وسلسا 
املخاوف من الشغور الرئايس  ومظاهره يف 
ظل الغياب املحتمل للرئيس والحكومة ان 
الدستورية  املواصفات  مكتملة  غري  كانت 

والخالفات الدستورية حول نتائج ذلك.

االشارة  ميكن  مفارقات  من  هل  ختاما   ■
اليها؟

□ ال ميكن ألي مراقب ان يغفل امرا مهام 
االن،  البعض حتى  يتجاهلها  يطرح ظاهرة 
وهي تقول بأن بعض املستحقني والطامحني 
يف  رغبتهم  عن  تراجعوا  قد  الرئاسة  اىل 
بأي  القيام  عن  فاحجموا  السباق  خوض 
مبادرة. وان كان البعض ما زال عند سعيه 
ما  احتسبوا  اذا  ينتظره،  ما  يتهيب  فهو 
سيتسلمونه من مقومات الدولة يف ظل ما 
منهم  للبعض  تتوافر  ال  وقد  تفككها  بلغه 
مع  والتعاطي  الصعوبات  لتجاوز  رؤية  اي 

ازمة مبثل هذا الحجم.

 السياسي للكتل النيابية  تىزيعال
 لرئاسيةعشية االنتخابات 

 عذد النّىاب التيار الجبهة 
 17 الحر التيار الوطىي آرار سابقا 8

 
 14 امل

 
 13 حزب هللا

 
 7  آرار 8 مستقلو

 
 5 تيار المردج والحلفاء

 
 3 الطاشىاق

 
 2 الخيريح جمؼيح المشاريغ

 
 1 االتحادحزب 

 
 1 الثؼثحزب 

 63   عذد النىاب مالياج
 18 اللثىاويح القواخ آرار سابقا 41

 
 8 التقذمي االشتراكي

 
 1 السىيورج

 
 7 ساتقا المستقثل

 
 1 آذار 41 مستقلو

 1 (الصحىاوي)مستقلون   

 
 1 االحرارحزب الوطىييه 

 
 1 االسالميح الجماػح

 38   عذد النىاب اجمالي
 المعارضةنىاب 

 13 نويالتغيير والتغييريين

 
 4 حزب الكتائة اللثىاويح

 
 3 ي الىاصريالتىظيم الشؼث

 
 4 دتجذ  

 
 2 (مشروع وطه)مستقلون 

 
 1 (مؼارضح)مستقلون 

 27   عذد النىاب اجمالي
 

ا
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جورج شاهني

ال يبدو ان هناك خطوات حاسمة يف شأن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، يف انتظار مهمة الوسيط االمرييك عاموس 
هوكشتاين. فقد دخلت البالد عتبة املهلة التي كانت قد حددت يف منتصف ايلول النجاز التفاهم بني لبنان وارسائيل يف 
يف  االستكشاف  لعمليات  لبنان  استئناف  مقابل  يف  والغاز  النفط  باستخراج  ارسائيل  ببدء  ايذانا  املبارشة،  غري  املفاوضات 

الجنوبية البلوكات 

نحو مواجهة أي طارىء ايًا تكن مساعي الترسيم
لبنان ينتظر الجواب اإلسرائيلي من "فم" هوكشتاين

ال يزال لبنان ينتظر عودة الوسيط االمرييك 
فمه  من  املطلوب  االرسائييل  الرد  ملعرفة 
الذي  االخري  اللبناين  الطرح  عىل  شخصيا 
اب  من  االول  يف  ابيب  تل  اىل  حمله 
بها  قام  التي  الزيارة  اعقاب  يف  املايض، 
رئيس  من  كال  خاللها  والتقى  بريوت،  اىل 
ورئيس  عون  ميشال  العامد  الجمهورية 
حكومة  ورئيس  بري  نبيه  النواب  مجلس 
الذين  ميقايت  نجيب  االعامل  ترصيف 
ابلغوه املوقف اللبناين املوحد من اقرتاحه 
يف شأن "الخط املتعرج" الذي يعطي لبنان 
يف  االعوجاج  ويصحح  كامال،  قانا  حقل 
الخط املستقيم من زاوية الحقل الجنوبية 
اىل النقطة 23 مرورا بحدود البلوكني 8 و9 

كام رسمها لبنان من قبل.

االخرية  زيارته  هوكشتاين  ينهي  ان  قبل 
الخارجية  ووزير  جمعه  بلقاء  لبنان  اىل 
آب  من  االول  عرص  حبيب  بو  عبدالله 
قد  عمله  فريق  من  اثنان  كان  املايض، 
شاركا يف اجتامع مع فريق من املتخصصني 
لصياغة  ومدنيني  عسكريني  من  اللبنانيني 
شفهيا  تبلغه  الذي  النهايئ  اللبناين  املوقف 
اللقاء املوسع االول  من كبار املسؤولني يف 
من نوعه منذ ان كلف مبهمته مطلع العام 
الجانب  اىل  "موثقا"  نقله  بغية  املايض 
االرسائييل قبل ان يتوجه ليال اىل تل ابيب.

لقاء  اي  عن  يعلن  مل  اللحظة،  تلك  منذ 
املسؤولني  مع  هوكشتاين  عقده  رسمي 
االجتامع  وبعد  قبل  خصوصا  االرسائيليني، 
االرسائيلية  الحكومة  لفريق  الطارىء 

عقد  الذي  الرتسيم  مبلف  املكلف  املصغر 
 2( للزيارة  الثاين  اليوم  يف  طارئا  اجتامعا 
اي  اعالن  يتم  ان  دون  من   )2022 آب 
وهو  اللبناين،  الطرح  من  رسمي  موقف 
مجموعة  امام  مفتوحة  الساحة  ترك  ما 
تحايك  التي  املتناقضة  السيناريوهات  من 
من  حملته  مبا  االرسائييل  الرد  مشاريع 

تناقضات.
قادتها  اعالمية  ارسائيلية  حملة  وقع  عىل 
االرسائيلية  الحكومة  ان  وقالت  املعارضة، 
تخلت عن حقوق لها امام الجانب اللبناين 
قيل  الله،   حزب  تهديدات  عند  نزوال 
حسب الترسيبات - املجهولة املصدر - ان 
اللبناين  العرض  رفض  االرسائييل  الجانب 
يوافق  مل  انه  آخر  وقال  النهائية،  بصيغته 

ال  وهو  كامال،  للبنان  قانا  حقل  ترك  عىل 
يزال يرص عىل تعديل الخط املستقيم عىل 
النقطة  محاذاة  يف   8 رقم  البلوك  حدود 
للمناطق  الحدود  مثلث  تشكل  التي   23
 - القربصية   - اللبنانية  الثالثة  االقتصادية 
من  جزء  عىل  اليد  وضع  بغية  االرسائيلية 
املستهدف،   البلوك  غرب   - جنوب  من 
الذي سيستخدم لتمرير خط الغاز املرصي 
اليونان  اتجاه  يف  القربيص   - االرسائييل   -

ودول الجنوب االورويب.
املزعومة  السيناريوهات  تقترص  مل 
املتداولة عىل هاتني الروايتني فقالت ثالثة 
منشغال  كان  الذي  االرسائييل  الجانب  ان 
االمرييك  الجانب  من  طلب  غزة  باحداث 
الرتيث يف تقديم جوابه اىل لبنان، وتأجيل 
ما  اىل  كاملة  الرتسيم  عملية  يف  البحث 
مطلع  املقررة  الكنيست  انتخابات  بعد 
الحالية  الحكومة  ان  بحجة  الخريف، 
 - املقبلة  االنتخابات  ابواب  عىل  عاجزة 
يف  الخامسة  للمرة  استثنائيا  تجري  التي 
اقل من عامني - عن املواجهة مع املعارضة 

للحكومة  السابق  الرئيس  يتزعمها  التي 
نتانياهو.  بنيامني 

تزامنا، اعلن عن زيارة مفاجئة لهوكشتاين 
اىل ارسائيل مل تتأكد وقائعها )8 آب 2022( 
الوضع  ومعالجة  املوقف  تدارك  اجل  من 
هذه  تبددت  ما  رسعان  لكن  الطارىء، 
االتصاالت  االمرييك  املوفد  وتبادل  االجواء 
اي  عدم صحة  مؤكدا  اللبناين  الجانب  مع 
من هذه السيناريوهات املتداولة، ومتمنيا 
موقف  اي  اللبناين  املفاوض  يبني  ال  ان 
ناقله.  يكن هو  ما مل  اي طرح  رسمي من 
ولفت اىل ان جهوده ما زالت مستمرة من 
اجل توفري الجواب االرسائييل االيجايب، فهو 

عىل ثقة بأن عىل الجانبني عدم الركون اىل 
الطرفان  به  يتقدم  ال  او مرشوع  اي طرح 
ثالثهام. وذلك من اجل  رسميا ويكون هو 
حامية مهمته وضامن التوصل اىل التفاهم 
الجاري، من  ايلول  قبل  يتوقعه  كان  الذي 
الستخراج  الالحقة  املراحل  اطالق  اجل 
اتجاه  يف  ونقله  كاريش  من  النفط 
عمليات  لبنان  وليطلق  االوروبية  الدول 
بها  العمل  متديد  تقرر  التي  االستكشاف 
االول  كانون   15 حتى  الطاقة  وزارة  من 

املقبل.
االيام  تحمله  ان  ميكن  تطور  اي  غياب  يف 
املقبلة فان لبنان ينتظر املوقف االرسائييل 
الزيارة  يف  حددها  التي  بثوابته  متمسكا 
استعداد  عىل  وانه  لهوكشتاين،  االخرية 
نتائجه،  تكن  ايا  طارىء  اي  ملواجهة 
وسيبقى  كان  فالرهان  سلبية.  ام  ايجابية 
يقوم  التي  املبارشة  غري  املفاوضات  عىل 
قيادة  وتستضيفها  االمرييك  الوسيط  بها 
يف  اخرى  الية  من  هناك  وليس  اليونيفيل 

انتظار اي جديد.

تحقيق

ليس هناك من الية 
غير تلك التي يديرها 

االميركي الوسيط 
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اكد عضو هيئة قطاع البرتول املهندس وسام شباط ان لبنان 
 4 البلوكني  يف  النفطية  الرثوة  عن  البحث  الستئناف  جاهز 
و9 قبل التوسع يف اتجاه االبار االستكشافية املقبلة. واعترب 
بعد  بحرنا  اىل  الدولية  الرشكات  ستعيد  الرتسيم  عملية  ان 
زوال املخاطر االستثامرية"، مشريا اىل ان "امامنا فرصة متتد 

من 40 اىل 50 سنة لجذب الرشكات لالستثامر يف لبنان" 
العام" عن مدى جهوز  "االمن  اىل  تحدث  املهندس شباط 

الهيئة وما قامت به وما ينتظرها من مهام. 

■ ما هو مدى جهوز هيئة ادارة قطاع البرتول ملواجهة ما 
يجري عىل الساحة النفطية؟

املوارد  قانون  مبوجب  البرتول  قطاع  هيئة  تأسست   □
البرتولية يف املياه اللبنانية الذي صدر تحت الرقم 132 يف 
العام 2010 وتأخر صدور املرسوم التطبيقي للقانون عامني 
شكل  الذي  وهو   .2012/7968 رقم  تحت  صدر  ان  اىل 
تخترص  التي  مهامها  وحدد  الهيئة  لعمل  القانوين  االطار 
االنشطة  كامل  يف  والتدقيق  واالرشاف  واالدارة  بالرقابة 
االستطالع  مبهمة  تبدأ  وهي  البحرية،  املياه  يف  البرتولية 
حتى  االنتاج.  ثم  ومن  والتطوير  فاالستشكاف  الرثوة  عن 
املسح  عملية  وشملت  االستطالع  مرحلة  استكملنا  اليوم، 
البلوكات  الزلزايل الثاليث البعد ما نسبته 80% من مساحة 
العقدين  توقيع  مع  االستكشاف  مرحلة  بدأنا  البحرية. 
الفرنسية  الثالث:  الرشكات  تحالف  مع  و9   4 البلوكني  يف 
الثاين  كانون  يف  نوفاتك  والروسية  ايني  وااليطالية  توتال 
الرشكات حفر  الزمت  العقدين  2018. مبوجب هذين  عام 
برئ استشكافية يف البلوك رقم 4 واخرى  يف البلوك رقم 9. 
نفذنا يف االول يف نيسان 2020 ومل تكتمل العملية يف الثاين 
الكثري   4 رقم  البلوك  تجربة  علمتنا  كورونا.  جائحة  بسبب 
والبيانات  املعطيات  بفضل  الجيولوجية  النامذج  يخص  مبا 
املوقع  ان  لدينا  ثبت  البرئ.  داخل  من  عليها  حصلنا  التي 
البرتولية،  للموارد  تجمع  فيه  يوجد  ال  للحفر  اختري  الذي 
نجاح  بنسبة  املعرفة  تطوير  يف  النتائج  هذه  وستساعدنا 

اعىل عند قيامنا بحفر اي برئ.

مطلوب  هو  ما  مع  التعاطي  يف  النجاح  نسبة  هي  ما   ■

من اجراءات يف هذا القطاع؟ وهل حققتم اي مردود مايل 
مسبقا؟

مناطق  يف  العمل  عىل  القدرة  له  والغاز  النفط  قطاع   □
واالمنية،  والجيوسياسية  السياسية  املخاطر  فيها  ترتفع 
وميكنه التأقلم معها يف اي بقعة. وبقدر ما هو متوافر من 
وسائل للمواجهة تخصص لها االستثامرات املناسبة. فجميع 
الرشكات تقيس يف حساباتها حجم املخاطر املوجودة فوق 
االرض كام تحتها، حيث الرثوة وهي تقودها اىل االستثامر 
من عدمه. نحن يف لبنان بات لدينا تقدير لحجم املخاطر 
الجيولوجية والتقنية نتيجة العمل الدؤوب الذي قامت به 
املسوحات  انجزنا  عندما  و2013   2012 عامي  منذ  الهيئة 
عن  االعالن  عند  بياناتها.  وتحليل  البعد  والثالثية  الثنائية 
دورة الرتاخيص وضعت هذه املسوحات يف ترصف الرشكات 
رخصة  رشائها  عند  االستثامر  فرص  دراسة  يف  الراغبة 
عملية  وهي  الزلزالية،  املسوحات  بيانات  عىل  للحصول 
خطوة  بأي  القيام  سبقت  كبرية  مالية  عائدات  لنا  وفرت 
هي  دوالر  مليون   45 مبلغ  لتاريخه  حققنا  فقد  انتاجية، 
سوى  مصاريفنا  تشكل  وال  املسوحات  هذه  بيع  حصيلة 

جزء بسيط منها. 

تطور  اي  الهيئة جاهزة ملالقاة  ان  تعتقد  درجة  اي  اىل   ■
ميكن ان تنتهي اليه عمليات االستكشاف من جديد؟ 

سلبا  لبنان  يف  واملايل  االقتصادي  الوضع  انعكس   □
للقدرات  كبرية  هجرة  من  نعاين  ونحن  تحضرياتنا،  عىل 
وان  العام.  القطاع  كل  يف  كام  الهيئة  يف  الكفية  البرشية 
العمل  اىل  اخريا  انتقل  الهيئة  يف  التقني  الكادر  من   %60
عمل  فرص  من  لهم  توافر  ما  بسبب  الخاص  القطاع  يف 
عىل  قادرين  زلنا  ما  الذي  االدىن  الحد  ويف  لكننا  افضل. 
استؤنفت  وان  و9.   4 البلوكني  يف  املوقعة  العقود  مواكبة 
عىل  جديدة  تراخيص  دورة  واطلقنا  االستكشاف  عمليات 
املؤمنة  باملوارد  النظر  اعادة  الرضوري  فمن  اوسع،  نطاق 
عند  االعامل  ملواكبة  املطلوب  البرشي  الكادر  ومعها  لنا 
انطالقها فور انجاز عملية ترسيم الحدود. واجهتنا تحديات 
لدورة  التطبيقية  املراسيم  اطالق  يف  تأخرنا  بعدما  اخرى 
الرتاخيص االوىل 4 سنوات، وهو ما ادى اىل تراجع اهتامم 

وسام شباط: أمامنا فرصة نادرة 
قبل اإلنتقال إلى الطاقة النظيفة

الرشكات الدولية املتخصصة، وبعدما ابدت حواىل 53 رشكة 
رشكات   3 تقدمت   2013 دورة  يف  للمشاركة  استعدادها 

منها عام 2017.

■ هل هناك تحديات خارجية ايضا؟
العاملي.  الطاقة  قطاع  يواجهه  مبا  تتصل  بالتأكيد، وهي   □
املناخية  باملتغريات  الخاصة  املعاهدات  اليه  انتهت  فام 
والحد من االنبعاثات السامة فرضت عىل الرشكات الدولية 
الجديدة  اسرتاتيجياتها  يف  ترجمتها  قاسية  جديدة  معايري 
التي تعتمد عىل الطاقة النظيفة. لذلك تخطط اىل االنتقال 
والنفط  الفحم  عىل  تعتمد  التي  االحفورية  الطاقة  من 
انتقالية  مرحلة  يف  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  اىل  والغاز 
ان  للبنان  لذلك، ميكن  مقبلة.  50 سنة  اىل   40 قدرتها من 
املهلة  فهذه  الجديد،  العاملي  التحدي  هذا  من  يستفيد 
الغازية  املوارد  عن  للبحث  لنا   قويا  دفعا  تشكل  الطويلة 
واستخراجها من املياه وستكون هذه الرشكات مهيأة بصورة 
افضل للبحث يف مناطق جديدة ونحن منها. علينا ان نظهر 
الفرص واالفادة من  التعاطي مع هذه  الجدية واملرونة يف 
الحاجة اىل هذه الطاقة التي تسببت بها االزمات الدولية، 
التعاطي مع هذا امللف بعيدا من التجاذبات السياسية ملا 

يشكله من رافعة لالقتصاد الوطني.

النفطية بعد  ■ هل الوقت بات متاحا لالفادة من ثرواتنا 
ازمة اوكرانيا؟

يف  الطبيعي  الغاز  عىل  العاملي  باالعتامد  اتخذ  القرار   □
من  والحد  النظيفة  الطاقة  عن  تفصلنا  انتقالية  مرحلة 
اليه  انتهت  ما  العاملية.  بالبيئة  املرضة  االنبعاثات  مخاطر 
ارتفاع  اىل  ادى  الغاز  مادة  نقص حاد يف  اوكرانيا من  ازمة 
عاملية  معادلة  فرض  ما  وهو  مسبوق  غري  بشكل  اسعارها 
جديدة بحثا عن مصادر جديدة للطاقة. فاالولوية العاملية 
لتعزيز االمن الطاقوي للدول عىل حساب اي امر اخر يقود 
اىل رصد استثامرات عمالقة وعلينا البحث عن حصة منها. 

ما علينا سوى اقتناص الفرصة التي قد ال تتكرر. 

■ ملاذا مددت وزارة الطاقة مهلة طلبات االستكشاف حتى 

نهاية العام الجاري؟ وهل ستتجاوب الرشكات الدولية؟
 2013 عام  تراخيص  دورة  يف  بحرية  بلوكات   5 عرضنا   □
وتلقينا عروضا يف البلوكني  4 و9 فحرصت اعامل االستكشاف 
بهام وهو ما مل يتحقق كامال. اما الدورة الثانية التي اطلقت 
كانون   15 حتى  بها  العمل  الطاقة  وزير  ومدد  فرتة  قبل 
املتبقية كفرصة هي  الثامنية  البلوكات  االول املقبل عرضنا 
االكرب حتى اليوم. فلبنان مل يكن يحتل االولوية بالنسبة اىل 
ومرد  للمشاركة،  كافيا  حامسا  تظهر  ومل  الكربى،  الرشكات 
ذلك اىل حجم املخاطر يف بحرنا نتيجة النزاعات الحدودية 
وهو ما كنا نحتسبه سببا لرتددهم. اما وقد تغريت الظروف، 
الفرص  حيث  اىل  الرشكات  تعيد  الرتسيم  عملية  فانطالق 
وانهيار  الكورونا  تسببت  العوامل،  هذه  اىل  اضافة  االمنة. 
واصيبت  املشاركة  عن  الرشكات  بعزوف  النفط  اسعار 
بخسائر ضخمة، فرتاجعت االستثامرات يف مختلف االنشطة 
البرتولية، وبقيت محصورة مبا متت برمجته قبل عام 2020. 
قبل ان تستأنف االعامل  نهاية عام 2021  وارتفعت وتريتها 
منتصف عام 2022. وما نراهن عليه اليوم النية يف البحث 
بحر  يكون  ان  مينع يف  الذي  ما  لذلك  اضافية،  عن مصادر 

لبنان مرسحا ملثل هذه االنشطة. 

عضو هيئة قطاع البرتول املهندس وسام شباط.
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سفري 
باكستان يف 

لبنان سلامن 
اطهر.

تحد باكستان من الخط الساحيل عىل طول بحر العرب وخليج عامن يف الجنوب الهند من الرشق وافغانستان اىل الغرب وايران 
يف الجنوب الغريب والصني يف اقىص الشامل الرشقي، ويفصل طاجيكستان عنها ممر واخان يف افغانستان يف الشامل وتشرتك 
ايضا بالحدود البحرية مع عامن. هذه الحدود املشرتكة مع دول اقليمية ودولية كربى كافية لتحديد الدور املحوري الذي 

تلعبه باكستان يف ملفات عدة

سفير باكستان: لدينا تعاون وثيق مع لبنان
 في مجالّي الدفاع واألمن

باكستان هي ايضا الدولة االسالمية الوحيدة 
وهي  نوويا،  سالحا  رسميا  متتلك  التي 
اقاليم   4 من  وتتألف  ولغويا  عرقيا  متنوعة 
باكستان  لدى  فيديرالية.  بطريقة  تحكم 
اقتصادها  يحتل  العامل،  يف  اكرب جيش  سابع 
املرتبة 24 عامليا. ويعترب جيش باكستان من 
مبحاربة  العامل  يف  املتخصصة  الجيوش  اهم 
سلامن  بريوت  يف  بحسب سفريها  االرهاب، 
اطهر الذي عنّي يف لبنان يف اذار 2022. شغل 
ديبلوماسية  مناصب  سابقا  اطهر  السفري 
ومسقط.  وسنغافورة  ابوظبي  يف  مختلفة 
سوريا،  عن  العام"  "االمن  اسئلة  عىل  وردا 
وانها  الحياد  سياسة  تعتمد  بالده  ان  يقول 
حافظت عىل سفارتها هناك ومدارسها ايضا. 
يضيف: "تدعم باكستان كل الجهود املبذولة 

لتحقيق السالم واالستقرار يف املنطقة". 
من  التخفيف  عىل  باكستان  اهتامم  ينصب 
اثار جائحة كورونا التي اثرت عىل اقتصاديات 
بصناعات  اقتصادها  ويتميز  برمتها.  العامل 
الجراحية  واالدوات  النسيج  ابرزها  متطورة، 
والرياضية وتكنولوجيات املعلومات. حاربت 
ويقول  جمة،  خسائر  لها  ووقعت  االرهاب 
االكرث  يعترب  الباكستاين  "الجيش  ان  سفريها 

خربة عامليا يف مكافحة االرهاب". 
دفاعيا  تعاونا  لبنان  مع  باكستان  تقيم 
انفجار  بعد  مساعدته  يف  ساهمت  وامنيا. 
عىل  وتعمل   2020 آب   4 يف  بريوت  مرفأ 
تطوير التبادل االقتصادي عرب لجنة مشرتكة 
واقامة رشاكات مع وزارات التجارة واالعالم، 
ومثة محاوالت لتشجيع االستثامر اللبناين يف 
باكستان عرب دعوة وفود الكتشاف االمكانات 

االقتصادية.

■ اتيتم اىل لبنان يف عز االنهيار االقتصادي 
اللبناين الذي  الشامل، كيف تصفون املشهد 
شابه الوضع الباكستاين وكيف تتعاملون مع 

االزمة كديبلومايس؟
ازمة  حاليا  لبنان  يواجه  ويالالسف،   □
ان  اخربك  دعني  لكن  حادة.  اقتصادية 
ان  يف  وآمل  للغاية  مقاوم  اللبناين  الشعب 
يتمكن البلد من الخروج من هذه االزمة يف 
ان  اىل  هنا،  االشارة  تجدر  بنجاح.  املستقبل 
الحوادث  بعض  اىل  باالضافة  كورونا  جائحة 
يف  اقتصادية  صعوبات  اىل  ادت  العاملية، 
باكستان  ان  حني  ويف  العامل.  انحاء  جميع 
بضع  واجهت  العامل  بلدان  من  كغريها 
عام،  بشكل  لكن  صعبة،  اقتصادية  فرتات 
االقتصادي  النمو  وظل  بخري  اقتصادنا  فان 
اواجه  لبنان،  يف  مقيم  كديبلومايس  مرضيا. 
االشقاء  يواجهها  التي  ذاتها  املشاكل  ايضا 
لبنان  اىل جانب  فباكستان تقف  اللبنانيون. 
الدعم  وستواصل  الصعبة  االوقات  هذه  يف 

بكل الوسائل املمكنة.

العالقات  عن  ماذا  السفري  سعادة   ■
الديبلوماسية بني لبنان وباكستان متى بدأت 

وكيف تطورت؟
عالقات  ولبنان  باكستان  تربط   □
العالقات  اقيمت  للغاية.  واخوية  ودية 
القرن  من  الخمسينات  يف  الديبلوماسية 
املايض ومنت منذ ذلك الحني. حافظ قادتنا 
عىل عالقة شخصية مع قادة لبنان مام ساعد 
العالقات عىل النمو. يجمع باكستان ولبنان 
الدولية  القضايا  حول  املواقف  يف  التقارب 
الرئيسية ويدعم البلدان بعضهام البعض يف 

االمم  يف  السيام  الطرف،  املتعددة  املحافل 
منظمة  يف  ايضا  عضوان  البلدان  املتحدة. 
التعاون االسالمي، وآمل يف ان تنمو عالقاتنا 

اكرث خالل االيام املقبلة.

قوات  من  جزءا  ليست  باكستان  ملاذا   ■
حفظ السالم اليونيفيل يف جنوب لبنان؟

االمد  طويلة  مبساهامتها  باكستان  تفخر   □
التابعة  السالم  حفظ  عمليات  يف  واملتسقة 
فمنذ  عقود.  ستة  مدى  عىل  املتحدة  لالمم 
عام 1960 عمل اكرث من 200 الف من رجالنا 
تابعة  بعثة   46 يف  وبسالة  برشف  ونسائنا 
لالمم املتحدة يف جميع قارات العامل تقريبا. 
متيز حفظة السالم الباكستانيون دامئا باملهنية 
والتفاين يف كل مهمة شاركوا فيها. قدم قرابة 
169 شخصا من اشجع حفظة السالم التابعني 
من  واجبهم  اداء  يف  القصوى  التضحية  لنا 
اجل قضية السالم واالمن الدوليني. اذا طلبت 
منا االمم املتحدة املشاركة يف اليونيفيل، فان 
سلطاتنا ستويل هذا الطلب االعتبار الواجب.

■ ماذا عن التعاون التجاري واالقتصادي بني 
البلدين؟ 

بني  الوثيقة  العالقة  من  الرغم  عىل   □
البلدين، ظلت التجارة متواضعة. منذ وصويل 
اىل هنا، ابذل قصارى جهدي لتعزيز التجارة 
مع  دائم  اتصال  عىل  انا  الثنايئ.  واالستثامر 
باالضافة  واملسؤولني،  اللبنانيني  القادة  كبار 
عدد  هناك  البلدين.  يف  الخاص  القطاع  اىل 
من املنتجات التي ميكن للبنان استريادها من 
املساس  بكثري دون  ارخص  باسعار  باكستان 
بالجودة كاللحوم واالدوية. يف املقابل، ميكننا 

لبنان. يحتاج  املنتجات من  استرياد مختلف 
لالستفادة  التعاون  تعزيز  اىل  الجانبني  كال 
من االمكانات الكاملة للتجارة واالستثامرات. 
لجنة  النشاء  اتفاقية  اخريا  البلدان  وقع 
ان تعطي هذه  اقتصادية مشرتكة، وآمل يف 
الخطوة دفعة جديدة لتجارتنا واستثامراتنا.

■ ماذا عن التعاون االمني خصوصا يف مجال 
مكافحة االرهاب؟ 

□ هناك تعاون وثيق بني باكستان ولبنان يف 
التدريب  نقدم  نحن  واالمن.  الدفاع  مجال 
لضباط الجيش اللبناين ومالحظاتهم مشجعة 
للغاية. لقد قاتلت قواتنا املسلحة باعتبارها 
العامل  يف  احرتافية  القوات  اكرث  من  واحدة 
استعداد  عىل  ونحن  بنجاح،  االرهاب  ضد 

للتعاون مع لبنان يف هذا الصدد.
■ كيف هي العالقة مع االمن العام اللبناين 

وهل من جالية باكستانية كربى يف لبنان؟
يف  الباكستانيني  من  مئات  بضع  يعيش   □
يواجهون مشاكل. مع  لبنان وبشكل عام ال 
ذلك، اننا ال نزال عىل اتصال باملديرية العامة 
املشاكل متى ظهرت. كام  العام لحل  لالمن 
وشكرته  ابراهيم  عباس  اللواء  اخريا  التقيت 

عىل دعمه يف هذا الصدد.

عىل  اثر  كيف  الحكم  اىل  طالبان  عودة   ■
مهدت  باكستان  وان  خصوصا  باكستان 
الطريق الجراء محادثات السالم بني الواليات 
املتحدة وطالبان يف اسالم اباد والتي بدونها 
السالم االفغانية وسحب  كانت تبدو عملية 

القوات االمريكية من افغانستان مستحيلة؟
املبارش  الجار  باعتبارها  باكستان  تعطي   □
يف  واالستقرار  السالم  لتحقيق  كربى  اهمية 
افغانستان. لقد عاىن شعب افغانستان كثريا 
عىل مدى اكرث من اربعة عقود بسبب الرصاع 
البالد. كام ان عدم االستقرار والرصاع يف  يف 
قلت  كام  باكستان  عىل  يؤثران  افغانستان 
 4 حواىل  نستضيف  املبارشة.  جارتها  النها 
ماليني الجئا افغانيا نعتربهم اخواننا واخواتنا. 
الدولية  الجهود  باكستان  دعمت  لقد 

يف  واالستقرار  السالم  الستعادة  املبذولة 

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

املمر االقتصادي 
الصيني - الباكستاني اطار 

عمل للتواصل االقليمي
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االنسانية  الحالة  ومعالجة  افغانستان 
االول  كانون  يف  هناك.  واملتدهورة  الخطرة 
استثنائية  دورة  باكستان  استضافت   2021
التعاون  منظمة  خارجية  وزراء  ملجلس 
الخطر  االنساين  الوضع  ملناقشة  االسالمي 
افغانستان  شعب  يحتاج  افغانستان.  يف 
ويستحق السالم والتقدم واالستقرار، ويجب 

عىل املجتمع الدويل دعمهم لهذا الغرض. 

■ يف 5 آب 2019 اعلنت الحكومة الهندية 
انها ستلغي املادة 370 من الدستور التي متنح 
)الشطر  وكشمري  جامو  لوالية  الذايت  الحكم 
اىل  باكستان  دفع  مام  االقليم(  من  الهندي 
طرد السفري الهندي لديها وتعليق االتفاقات 
التجارية الثنائية، ماذا حصل مذذاك خصوصا 
مع وصول رئيس وزراء جديد اىل باكستان؟ 

دعم  عىل  للحصول  بنشاط  باكستان  تسعى   □
من  الخامس  يف  كشمري.  لقضية  اوسع  سيايس 
مادتني  الهندية  الحكومة  الغت   ،2019 آب 
جامو  لوالية  خاصا  وضعا  منحتا  دستورها  من 
الخاص  الوضع  الغاء  للهند  يحق  ال  وكشمري. 
وضم  دستورها  يف  واحد  جانب  من  لكشمري 
هو  كام  عليها  متنازع  منطقة  النها  اراضيها 
معرتف به يف قرارات االمم املتحدة. تعترب هذه 

جيدا  مصممة  هندية  خطة  من  جزءا  الخطوة 
العادة انشاء الحقائق يف جامو وكشمري املحتلتني 
تغيري  تحاول  التي  الهند  من  قانوين  غري  بشكل 
الهندية  وكشمري  لجامو  الدميوغرايف  النمط 
املحتلة بشكل غري قانوين. اننا نقف مع اخواننا 
ضد  العادل  كفاحهم  يف  وندعمهم  الكشمرييني 
االضطهاد الهندي حتى التمتع بحقهم غري القابل 
املنصوص  النحو  عىل  املصري  تقرير  يف  للترصف 

عليه يف قرارات مجلس االمن ذات الصلة.

لبنان  يلعبه  دور  عىل  باكستان  عّولت   ■
التعرض  ادانة  اجل  من  الدولية  املحافل  يف 
لحقوق االنسان يف كشمري، هل حصل ذلك؟

يف  باكستان  شقيقة  كدولة  لبنان  يدعم   □
قضية كشمري. ونريد من املجتمع الدويل ان 

يتخذ خطوات فورية لحل قضية كشمري مبا 
يتالءم مع تطلعات الشعب الكشمريي. كام 
االمم  قرارات  مع  توافقا  لقد  وقلت،  سبق 
دعم  عىل  نعتمد  سنظل  ونحن  املتحدة، 

لبنان لهذا الغرض.

االقتصادي  املمر  مرشوع  فوائد  هي  ما   ■
الصيني - الباكستاين؟

الباكستاين  □ ان املمر االقتصادي الصيني - 
االقليمي. لن يعود  للتواصل  اطار عمل  هو 
بل  فحسب،  وباكستان  الصني  اىل  بالفائدة 
سيكون له تأثري ايجايب عىل ايران وافغانستان 
ككل.  واملنطقة  الوسطى  اسيا  وجمهورية 
تحسني  اىل  الجغرافية  الروابط  تعزيز  ادى 
نظام النقل الربي والسكك الحديدية والنقل 
للنمو  والحر  املتكرر  التبادل  مع  الجوي، 
وللتواصل بني الشعوب وتعزيز التفاهم من 
والثقافية  االكادميية  والثقافة  املعرفة  خالل 
التجارة  لتدفق  اكرب  ونشاط  واالقليمية 
للحصول  ونقلها  الطاقة  انتاج  اما  واالعامل. 
عىل املزيد من االعامل املثىل وتعزيز التعاون 
فسيؤدي  للجانبني،  مربح  منوذج  خالل  من 
اىل منطقة متصلة جيدا ومتكاملة من حيث 

املصري املشرتك والوئام والتنمية.

يدعم لبنان باكستان 
كدولة شقيقة في قضية 

كشمير

حافظ قادة 
باكستان 
عىل عالقة 
شخصية مع 
نظرائهم يف 
لبنان مام 
ساعد عىل منو 
العالقات.
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مديرة املراسم يف وزارة الخارجية واملغرتبني عبري عيل.

يتلقف مدير املراسم يف وزارة الخارجية واملغرتبني يف لبنان، كام يف العامل، املبعوثني الديبلوماسيني من سفراء وقناصل فور وصولهم 
اىل ارض املطار، ومعه تبدأ رحلة التعريف بالقواعد الربوتوكولية التي تحكم املعامالت املتبادلة بني الدول يف املناسبات الرسمية

مديرية املراسم: بروتوكول وزارة الخارجية
يسّطر نجاحات رغم إخفاق الدولة

الخارجية  املراسم يف وزارة  تقع عىل عاتق مدير 
واملغرتبني فور وصول السفراء وممثيل املنظامت 
وبوزارة  املضيفة  بالدولة  تعريفهم  الدولية 
اول  املراسم  مدير  ويعترب  واملغرتبني.  الخارجية 
ومسؤولو  السفراء  به  يلتقي  رسمي  مسؤول 
صلة  املراسم  مديرية  وتعد  الدولية،  املنظامت 
الوصل بني السفارات واملنظامت الدولية الخاضعة 
اللبنانية  الرسمية  االدارات  وبني  املقار  التفاقية 
التي تنسق معها ومع كل االجهزة االمنية،  كافة 
التعاون  ان  اللبناين، حيث  العام  االمن  وخصوصا 
الطاقم  واقامات  تأشريات  يشمل  ووثيق،  يومي 
االداري والفني يف السفارات وكذلك التعاون عند 

قدوم الوفود. 
املرادفة  الكلمة  وهي  "الربوتوكول"،  عمل  ليس 
ظروفه  يف  وخصوصا  لبنان  يف  سهال  للمراسم 
الديبلومايس  التعامل  مبستوى  فاالرتقاء  الحالية. 
بات مهمة شاقة لكنها ليست مستحيلة، بحسب 
ما اثبتت تجربة مديرة املراسم يف وزارة الخارجية 
يف  مهامها  تسلمت  التي  عيل  عبري  واملغرتبني 
انفجار مرفأ  اذار 2020  قبل 4 اشهر من وقوع 
التاريخي  املقر  دمر "قرص بسرتس"  الذي  بريوت 
للديبلوماسية اللبنانية يف االرشفية. هكذا وجدت 
سفارات  يف  عاما   22 خدمت  التي  الديبلوماسية 
لبنان يف واشنطن والبحرين وهولندا وروما نفسها 
للعمل  يجلسون  الضئيل  االداري  طاقمها  مع 
تحت  العامل  يف  الخارجية  وزراء  زيارات  والعداد 
عىل  املتزعزع  القرص  حديقة  يف  باسقة  شجرة 
صوت "مولد" الكهرباء. مل ينث هذا الواقع املزري 
عبري عيل وفريقها الديبلومايس واالداري عن العمل 
يف ظل هذه الظروف القاهرة، وتوجد صورة تعترب 
تاريخ  يف  القامتة  اللحظات  هذه  تخلد  تاريخية 
آب 2020، حيث  اىل 18  وتعود  الخارجية  وزارة 
تظهر عيل مع االداريني يف املديرية يعملون تحت 
الشاق  عملهم  يف  ظللتهم  التي  الباسقة  الشجرة 

الكرث من اسبوعني، قبل انتقالهم اىل مكاتب يف احد 
لوزارة  املعتمد حاليا  املبنى  اىل  ثم  الوزارة،  مباين 
الحكومية:  الرسايا  جوار  يف  واملغرتبني  الخارجية 
وزارة  يف  املوظفني  اخالص  الصورة  هذه  "تجسد 
لتلبية  واهتاممهم  وتفانيهم  واملغرتبني  الخارجية 

العمل اليومي عىل الرغم من تهجرينا بوزارتنا"، 
عاما  "بقينا  وتضيف:  العام"  لـ"االمن  عيل  تشري 
كامال نفتقر اىل ادىن مقومات العمل من حواسيب 
هاتفية  خطوط  توجد  ال  اليوم  ولغاية  وانرتنت، 
يستخدمون  الذين  االداريني  املوظفني  لجميع 
الراهن  الوضع  العمل، لكن  الخاصة يف  هواتفهم 
اصبح افضل بكثري مام كان عليه حني انتقلنا اىل 

املقر الجديد".
تقول:" تسنى يل العمل يف قرص بسرتس من اذار 
ازال  ال  وكنت   2020 آب  يف  االنفجار  غاية  اىل 
حديثة العهد يف املديرية، وبعد ان بدأت االنخراط 
املديرية  االنفجار، دمرت مكاتب  العمل وقع  يف 
من  هائل  ارشيف  ومعها  الحواسيب  واحرتقت 
واملنظامت  السفارات  مع  الديبلومايس  التبادل 
الدولية العاملة يف لبنان ما يثري متاعب يف االونة 

االخرية". 
اول زيارة نظمتها عبري عيل كانت لوزير الخارجية 
وبعده  لودريان،  ايف   - جان  السابق  الفرنيس 
زاروا  الذين  الخارجية  وزارء  زيارات  سبحة  كرت 
يف  وذلك  بريوت،  مرفأ  انفجار  بعد  الحقا  لبنان 
احلك الظروف ونالوا مراسم ممتازة قياسا بالوضع 

املأسوي.
لدى مديرية املراسم يف وزارة الخارجية واملغرتبني 
مهام عدة، وتعترب الحصانات واالمتيازات املنبثقة 
للعام  الديبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  من 
1961 يف صلب مهام مديرية املراسم. وال بد من 
يف  مقيمة  سفارة   72 توجد  انه  اىل  النظر  لفت 
لبنان و3 قنصليات عامة، تندرج ضمن صالحياتها 
تنطبق  التي  لبنان  يف  العاملة  الدولية  املنظامت 

عليها ما يسمى "اتفاقية املقار" ويبلغ عددها 55 
منظمة اقليمية ومكاتب متثيلية ملنظامت دولية. 
وبالتايل، ميكن تلخيص مسؤوليات مديرية املراسم 

كااليت:
اوال، ضامن التطبيق السليم المتيازات وحصانات 
القنصليني  واملوظفني  الديبلوماسيني  املوظفني 
عليه  املنصوص  النحو  عىل  لبنان  يف  املعتمدين 
 )1961( الديبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  يف 
واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية )1963( لضامن 
املوظفني  وحصانات  المتيازات  السليم  التطبيق 
الدوليني عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاقية مقر 
املنظمة او الوكالة ذات الصلة.  تقول عيل: "ليست 
كمبعوث  لتمكينه  بل  كفرد  للشخص  الحصانات 
بلده وحامية مصالحها.  لدولته من حسن متثيل 
بالنسبة اىل االمتيازات التي يتسلم مبوجبها املبعوث 
مديرية  من  الديبلوماسية  البطاقة  الديبلومايس 
املراسم يف وزارة الخارجية فانها متنحه الحصانات 
واالمتيازات املنصوص عنها يف اتفاقية فيينا، منها 
القضائية  الحصانة  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل 

واالمتيازات واالعفاءات الجمركية والرضيبية".
ثانيا، تنظيم زيارات وزراء الخارجية وغريهم من 
الوفد  مع  والتنسيق  لبنان  اىل  الشخصيات  كبار 
القادم وكذلك مع السلطات املحلية ذات العالقة 

للحصول عىل التفاصيل اللوجستية واالحتفالية. 
لبنان  يف  املراسم  مركزية   "ال  ان  اىل  وتشري عيل 
بني وزارة الخارجية واملغرتبني ورئاستي الجمهورية 
االزمة  يف  مساعدا  عامال  كان  الوزراء  ومجلس 
الراهنة التي يعيشها البلد وهنالك تكامل وتعاون 
وزارة  مراسم  مهام  ان  علام  الثالث  الجهات  بني 
زيارات  تنظيم  يف  تنحرص  واملغرتبني  الخارجية 
نظرائه  وزيارة  للخارج  واملغرتبني  الخارجية  وزير 

اىل لبنان".
ثالثا، تنظيم حفل تسليم خطابات اعتامد السفراء 

االجانب اىل رئيس الجمهورية. 

جميلة  لبنان  يف  املراسم  هذه  "ان  عيل:  تقول 
جدا، ومهمتي هي لقاء السفراء ومرافقة السفري 
املعني لتقديم نسخة من اوراق اعتامده عند وزير 
تقدم  التي  االعتامد  اوراق  واملغرتبني.  الخارجية 
موقع  كتاب  عن  كناية  هي  الجمهورية  لرئاسة 
ولها  خارجيته،  ووزير  املوفدة  الدولة  رئيس  من 
منوذج محدد بنص انيق وبروتوكويل يكلف مبوجبه 
الشخص املعني بتمثيل دولته. قبل موعد تقديم 
تجتمع  الجمهورية،  رئيس  لدى  االعتامد  اوراق 
خطوة  لهم  وترشح  السفراء  مع  املراسم  مديرة 
خطوة املراسم االحتفالية املعتمدة. يف هذا الحفل 
عزف  يتم  دقيقة،  العرشين  قرابة  يستمر  الذي 
نشيدي البلد املوفد والنشيد الوطني اللبناين. ثم 
عام  مدير  ومع  الرشف،  حرس  السفري  يستعرض 
مراسم رئاسة الجمهورية تتم مرافقة السفري عند 
ان  نفسه ويصافحه، ويقول  يقدم  الرئيس حيث 
يعتمده  الذي  االعتامد  كتاب  بتقديم  الرشف  له 
سفريا مطلق الصالحية من رئيسه، وطبعا تجري 
هذه املراسم يف حضور وزير الخارجية واملغرتبني 
وامني عام وزارة الخارجية، ثم يجلس السفري اىل 
ميني الرئيس ويقيم محادثة بروتوكولية قصرية ثم 

يستأذنه باملغادرة".
تنظيم  املراسم  مديرية  صالحيات  من  رابعا، 
االحتفاالت العامة وضامن احرتام ترتيب االسبقية: 
اىل  الخارجيون  واملبعوثون  السفراء  يأيت  "عندما 
مدير  مع  يكون  لهم  االول  االتصال  فان  لبنان 
به  املنوط  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  يف  املراسم 
مسؤولية استقبالهم وتعريفهم عىل لبنان وعمل 

الوزارة والعالقات الثنائية" تقول عيل.
كتب  القانونية(  االدارة  )مع  اعداد  خامسا، 
التفويض ونصوص املعاهدات واالتفاقيات ومراسم 

"كام سبق  واالتفاقيات:  املعاهدات  التوقيع عىل 
الخارجية  وزارة  يف  املراسم  دائرة  تعترب  وذكرنا، 
الديبلوماسية  البعثات  بني  االلزامية  الوصل  صلة 
واالدارات اللبنانية وهي ترسل لهم تعاميم دورية 
وكل  به،  التقيد  ورضورة  االمر  هذا  احرتام  بغية 
متر  كافة  االدارات  مع  السفارات  هذه  معامالت 
اىل  استنادا  وذلك  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  عرب 
للعام  فيينا  اتفاقية  الفقرة 2 من  املادة 41  من 
1961 التي تنص عىل االيت: يجب يف التعامل مع 
الرسمية  االعامل  شأن  يف  لديها  املعتمد  الدولة 
التي تسندها الدولة املعتمدة اىل البعثة ان يجري 
او عن  لديها  املعتمد  الدولة  الخارجية  مع وزارة 

طريقها، او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها". 
عىل  عملها  ضمن  املراسم  مديرية  تحرص 
يف  مهم  مبدأ  وهو  باملثل،  املعاملة  مبدأ  تطبيق 
الدول  الربوتوكول بني  الديبلوماسية وخصوصا يف 
املعامالت ولو مل يكن  ببعض  القبول  يتم  بحيث 

يوجد نص بحسب مبدأ املجاملة. 
تواجه املديرية تحديات جمة يف الظروف الراهنة: 
"لدينا نقص كبري يف الكادر االداري مام يؤدي اىل 
املوجودين  للموظفني  ولدوام طويل  عمل مضن 
حاليا. هم يقومون مبجهود جبار، عىل الرغم من 
الطلبات  تلبية  يف  كربى  برسعة  يتمتعون  ذلك 

السفارات  جميع  من  املديرية  عىل  تنهال  التي 
واملنظامت ليال ونهارا".

هذه  نظمت  املادي،  والشح  االرضابات  وسط 
املديرية يف متوز الفائت املؤمتر التشاوري لوزراء 
النقص  تخطي  من  ومتكنت  العرب،  الخارجية 
"الربوتوكول"  مقومات  ابسط  وانعدام  املوجود 
ومنها ان يكون لدى الوزارة اعالم للدول املشاركة 
اذ احرتق مخزون االعالم يف "قرص بسرتس" ومل يتم 

تزويد الوزارة اىل االن اعالما جديدة. 
تقول عيل: "يحتاج الربوتوكول اىل اموال ومقومات، 
الحرص سيارات رسمية  املثال ال  منها عىل سبيل 
خاصة توضع يف خدمة الوفود الزائرة، وهي غري 
متوافرة بحسب حاجتنا. ما نقوم به هو تنسيق 
زيارة اي وزير خارجية خطوة خطوة مع السفارة 
متناهية  بدقة  مدروسة  الزيارة  فتكون  املعنية، 

متكننا من تجاوز الظروف الصعبة". 
تضيف: "كان االجتامع التشاوري لوزراء الخارجية 
العرب تحديا كبريا يل شخصيا اذ كانت املرة االوىل 
منذ  املستوى  اجتامعا عىل هذا  فيها  انظم  التي 
وتم  جدا  جيدة  تجربة  وكانت  ملهامي،  تسلمي 
تخصيص ميزانية خاصة منفصلة من املعنيني وقد 
سمعت الثناء من جميع رؤساء الوفود عىل حسن 
والضيافة، وقد وصلني شكر  التنظيم واالستقبال 

رسمي يف هذا الخصوص وانا فخورة بذلك". 
املديرية  مع  وثيقا  تعاونا  املراسم  مديرية  تقيم 
العام لالمن العام. تقول عبري عيل: "تشكل مديرية 
واملنظامت  السفارات  بني  الوصل  صلة  مراسم 
واالدارات اللبنانية، كام نتعاون مع االجهزة االمنية 
كافة ومنها املديرية العامة لالمن العام التي تلعب 
دورا رئيسيا يف تسهيل عملنا. احدى مهامنا هي 
تسهيل عمل الديبلوماسيني يف مسألة التأشريات. 
وهنا ننال موافقة االمن العام اللبناين ويف اقامات 
الوفود  زيارة  وعند  والخدم،  والتقنيني  االداريني 
مسألة  يف  العام  االمن  مع  وثيق  بشكل  نتعاون 
لديها  الوفود  بعض  ان  كام  للوفود،  التأشريات 
اسلحة او اجهزة اتصال معينة لذا نطلب اذونات 
مسبقة من االمن العام اللبناين الدخالها اىل لبنان. 
ونحن نتعاون مع مكتب االتصال الخاص باالمن 
العام اللبناين املوجود يف وزارة الخارجية واملغرتبني 
وهو تعاون شبه يومي ألن طلبات السفارات كبرية 
جدا، والتنسيق والتعاون ال تشوبه شائبة واغتنم 
هذه الفرصة لتوجيه تحية شكر اىل االمن العام". 

تعاون وثيق بني املراسم 
واالمن العام ال تشوبه شائبة

تقرير
مارلني خليفة

@marlenekhalife
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دخل قانون الرشاء العام حيز التنفيذ يف 29 متوز املايض، بعد مسرية مضنية استمرت قرابة سنة، كقانون اسايس يف مسرية 
املناقصات،  اجراء  واملحسوبية يف  االستنسابية  بوقف  الخزينة  املال عىل  وتوفري  الدولة،  وتعزيز مؤسسات  الفساد،  مكافحة 

ووقف االتفاق بالرتايض، اال انه ما زال يفتقد اىل الية تطبيقية وقوانني لضامن حسن سري التطبيق

العلّية: إنتهى زمن اإلتفاقات بالتراضي 
ودور الوزراء واملستشارين واإلستشاريّين

من ميزات القانون، ما قاله وزير املال يوسف 
ادارة  طريقة  الصالح  اساس  "هو  انه  خليل 
السبيل  وهو  املالية،  مواردها  النفاق  الدولة 
العدالة  وهو  الرتايض،  صفقات  انهاء  اىل 
الكبرية،  املؤسسات  يف  الرشاء  حرص  عدم  يف 
املتوسطة  املؤسسات  من  الرشاء  واتاحة 
يف  التفاضلية  معايري  عرب  الصغرية،  وحتى 
وتحريك  الخزينة  عىل  االعىل  الوفر  تحقيق 
تشمل  حني  الرشائية  السوق  لحركة  اكرب 
املؤسسات والتجار صغارا وكبارا، وفق منطق 
اتاحة الفرص امام الجميع منهم. وهو قانون 
اكرب،  مايل  انتظام  تحقيق  يف  ايضا  سيساعدنا 

من خالل مبدأ االدماج باملوازنات".
لكن ما بعد القانون، حددته اسرتاتيجيا اصالح 

الرشاء العام من خطوات تنفيذية، ابرزها:
واقرتاح  للقانون،  املكملة  املراسيم  اقرار  اوال: 

التعديالت عىل القوانني االخرى املرتبطة به.
الرشوط  ودفاتر  االرشادات  اصدار  ثانيا: 

النموذجية، ووضعها يف متناول املعنيني.
خالل  من  الوطنية  القدرات  تعزيز  ثالثا: 
ومؤسساتها،  الدولة  يف  العاملني  كل  تدريب 
الهيئات  وجميع  واتحاداتها  البلديات  ويف 

والرشكات التي تنفق ماال عاما.
املركزية  االلكرتونية  املنصة  تشغيل  رابعا: 

التي تشكل العمود الفقري للنظام الجديد.
الرشاء  هيئة  الناظمة،  الهيئة  تعزيز  خامسا: 

العام.
ودعمها،  االعرتاضات  هيئة  انشاء  سادسا: 
وهي الهيئة الضامنة لحقوق املعرتضني، وفق 
االسس الجديدة العرصية للشكوى واالعرتاض.

القايض  املركزي  التفتيش  هيئة  رئيس  وقال 
سيكون  انه  العام"  لـ"االمن  عطية  جورج 
عىل  الرقابة  يف  مهم  دور  املركزي  للتفتيش 

يضمن  وهو  وعرصي،  جدا  جيد  القانون   □
العمومية،  املشرتيات  عمليات  يف  الشفافية 
وميتاز عن الوضع القانوين السابق بانه انطلق 
مثال،  والتطبيق.  النص  يف  الخلل  وعالج  منه 
الدارة  الخاضعة  الجهات  قاعدة  توسعت 
العام  الرشاء  هيئة  اصبحت  التي  املناقصات 
من  ملشرتياتها  املمولة  الجهات  كل  لتشمل 
باتت  الشارية  الجهات  وهذه  العام،  املال 
كافة  واداراتها  الدولة  اىل  باالضافة  تشمل 
اطار  خارج  والعسكرية،  االمنية  فيها  مبا 
والبلديات  العامة  املؤسسات  رسي،  هو  ما 
املستقلة،  االدارية  الهيئات  واتحاداتها، 
بها،  خاصة  موازنات  لديها  التي  املحاكم 
والبعثات  والصناديق،  واملجالس  الهيئات 
الناظمة،  والهيئات  الخارج،  يف  الديبلوماسية 
حصصا  الدولة  فيها  متلك  التي  والرشكات 
العامة  واملرافق  احتكارية،  بيئة  يف  وتعمل 
التي تديرها رشكات خاصة لصالح الدولة، واي 
ماال  ينفق  العام  القانون  اشخاص  من  شخص 
عمليات  يف  لبنان  مرصف  اىل  باالضافة  عاما، 
طباعة  اطار  خارج  بها  يقوم  التي  الرشاء 
توسيع  اىل  اضافة  وتحويالته.  النقد  واصدار 
قاعدة الجهات الخاضعة لسلطة هيئة الرشاء 
منها  التعاقد،  يف  حديثة  ادخلت طرق  العام، 
االتفاقات االطارية واملناقصات عىل مرحلتني، 
من  بقرار  بالرتايض  االتفاقات  زمن  وانتهى 
الوزير  اقرتاح  عىل  بناء  الوزراء  مجلس 
بالرتايض  االتفاق  زمن  ايضا  وانتهى  املختص، 
ملجرد اجراء مناقصتني او مزايدتني متتاليتني مل 
تسفرا عن نتيجة. وانتهى زمن دخول الوزراء 
مجريات  يف  واالستشاريني  واملستشارين 
قانون  من   100 فاملادة  العام.  الرشاء  عملية 
بلجان  ثانيا منها  البند  العام تحرص يف  الرشاء 
املسبق  التأهيل  ملفات  سواها  دون  التلزيم 
العرض  وتحديد  وتقييمها  العروض  وفتح 
التلزيم  لجان  اخضاع  اىل  باالضافة  االفضل، 
واالستالم وسائر املتدخلني يف اجراءات الرشاء 
العام اىل التأهيل والتدريب املستمر. كام تم 
مخالفي  عىل  ومالية  جزائية  عقوبات  فرض 
قواعد قانون الرشاء العام واحكامه، واعتربت 
اي  العام،  االنتظام  من  القانون  هذا  مبادىء 

انه ال يجوز االتفاق عىل مخالفتها.

املال  عىل  للحفاظ  القانون  مسارات  صحة 
ستكون  كام  منه.  االستفادة  وكيفية  العام 
ورقابة  مسبقة  رقابة  اي  متزامنة،  الرقابة 

للتنفيذ. مواكبة 
يف هذا اللقاء مع رئيس هيئة ادارة املناقصات 
يف التفتيش املركزي سابقا، رئيس هيئة الرشاء 
حول  حوار  دار  العلية  جان  حاليا،  العام 
والثغر  منه  املتوقعة  والنتائج  القانون  اهمية 

يتضمنها وكيفية معالجتها. التي 

العمل  اطالق  عند  املال  وزير  تحدث   ■
بقانون الرشاء العام عن رضورة اقرار املراسيم 
القوانني  عىل  التعديالت  واقرتاح  له،  املكملة 
االرشادات  واصدار  به،  املرتبطة  االخرى 
يف  ووضعها  النموذجية،  الرشوط  ودفاتر 
االلكرتونية  املنصة  وتشغيل  املعنيني،  متناول 
املركزية، وتعزيز الهيئة الناظمة، متى ستصدر 

القوانني املكملة ويتم العمل باملنصة؟
□ اشري بداية اىل ان قانون الرشاء العام دخل 
حيز التنفيذ عمال باملادة 116 منه اعتبارا من 
وانه  التطبيق،  واجب  واصبح   2022-07-29
ال ميكن تعليق تطبيقه عىل صدور املراسيم 
 115 املادة  باحكام  عمال  له  التطبيقية 
اىل حني صدور هذه  انه  اضافت  التي  منه، 
والقرارات  االنظمة  موقتا  تعتمد  املراسيم 
لقانون  تطبيقا  والصادرة  النافذة  التطبيقية 
العمومية، وتبقى صالحة ومعموال  املحاسبة 
الرشاء  قانون  مع  تعارضها  عدم  بقدر  بها 
قانون  اصبح  القانونية،  الناحية  من  العام. 
وال  التطبيق،  وواجب  نافذا  العام  الرشاء 
قانوين  حدث  اي  عىل  تطبيقه  تعليق  ميكن 
املراسيم  ان  الواضح  من  آخر.  مادي  او 
التطبيقية تساعد يف تحديد دقائق التطبيق، 

لكنها ال تحول دون التطبيق لوجود نصوص 
مكملة بديلة ال تتعارض يف جوهرها مع ما 
ستتضمنه هذه املراسيم، ومن اجل الترسيع 
الرئيس  العام  الرشاء  لهيئة  كرئيس  سلمت 
نجيب ميقايت يف احتفال الرسايا الكبرية يوم 
هذه  من  حزمة  الفائت  متوز   29 الجمعة 
املراسيم سرتسل رسميا يف وقت قريب جدا. 
اعتقد ان وزير املال تحدث عن رضورة اقرار 
كل القوانني االصالحية املالية، مبا يتامىش مع 
النهج االصالحي الذي سار عليه قانون الرشاء 
العام  الرشاء  عملية  دمج  يحقق  ومبا  العام 
ضمن خطة املوازنة العامة والسياسة املالية 
تطبيق  يؤخر  وال  مطلوب  امر  هذا  للدولة. 
قانون  تطبيق  ان  بل  العام،  الرشاء  قانون 
الرشاء العام يؤدي اىل رضورة تعجيل مسار 
يتعلق  ما  يف  ككل.  املايل  االصالحي  العمل 
بدفاتر الرشوط والوثائق النموذجية، العمل 
مع  قبل  من  به  البدء  تم  ما  جار الستكامل 
معهد باسل فليحان، ونحن عىل وشك اصدار 
قطاعية.  منوذجية  رشوط  لدفاتر  تدريجي 
مع  بدأت  فقد  والتوصيات  االرشادات  اما 
موضوع  يف  العام.  الرشاء  قانون  تنفيذ  بدء 
تدريجا وفقا  العمل  يتم  االلكرتونية،  املنصة 
للوصل بعد سنة  العام  الرشاء  قانون  لحكام 
بالكامل،  االلكرتوين  التوريد  نظام  اىل  تقريبا 
قانون  من  الرابع  الفصل  يف  عليه  املنصوص 
الخطوات  تدريجا  فتعتمد  العام،  الرشاء 

التالية: 
العام  الرشاء  هيئة  باسم  االلكرتوين  املوقع   •
وهو   2022-07-29 يف  عمله  بارش  الذي 
املناقصات  الدارة  االلكرتوين  للموقع  تطوير 
ويستعمل  العام،  الرشاء  هيئة  يف  املندمجة 
واالرشادات  الوثائق  وكل  االعالنات  لنرش 

والقرارات  العام  الرشاء  هيئة  عن  الصادرة 
تطبيق  حسن  بهدف  رئيسها  عن  الصادرة 

قانون الرشاء العام. 
االسابيع  تتجاوز  ال  جدا  قريبة  مرحلة  يف   •
عرب  الشارية،  الجهات  كل  مقدور  يف  سيكون 
حسابات خاصة بها، ايداع هيئة الرشاء العام 
العائدة  واملستندات  الوثائق  كل  الكرتونيا 

لعمليات الرشاء العام التي تجريها.
تقريبا،  سنة  بعد  واخرية  ثالثة  مرحلة  يف   •
سنبدأ اعتامد نظام التوريد االلكرتوين بالكامل، 
اي تقديم العروض وتسلمها وتقييمها واعالن 

الكرتونيا. التقييم  نتائج 
يف  سيكون  اسابيع  خالل  االحوال،  مطلق  يف 
املوقع  اىل  الدخول  اللبناين  املواطن  امكان 
والحصول عىل  العام،  الرشاء  لهيئة  االلكرتوين 
العمومية  بالصفقات  املتعلقة  املعلومات  كل 
التي  ايا كانت الجهة  العام،  املمولة من املال 
املراقب،  املواطن  مرحلة  اىل  فنصل  تجريها، 
الفليبني  مثل  عدة  دول  يف  معتمد  امر  وهذا 

والربازيل.

انتظار  يف  الهيئة  يف  العمل  سيتم  كيف   ■
صدورها؟

ورئيسها،  العام  الرشاء  هيئة  موضوع  يف   □

تطوير ترشيعي  العام هي  الرشاء  هيئة  كون 
القانوين ومهامها،  املناقصات يف شكلها  الدارة 
املادة 88 من قانون  الفقرة االوىل من  نصت 
ادارة  عام  مدير  يكون  ان  عىل  العام  الرشاء 
املناقصات رئيسا لهيئة الرشاء العام، واحتياطا 
من املرشع الحتامل تأخر تعيني اعضاء الهيئة 
ولضامن استمرار املرفق العام نص يف الفقرة 2 
املادة 88 عينها عىل انه اىل حني تعيني الهيئة 
ان  يعني  مام  مهامها،  الهيئة  رئيس  يتوىل 
لهيئة  العامة  للهيئة  واالداري  القانوين  االطار 

الرشاء العام، رئيسا واعضاء، قائم ومحصن.

وكيف  هي  ما  القانون،  يف  ثغرا  ترى  هل   ■
معالجتها؟ تتم 

رئيس هيئة الرشاء العام جان العلية.

غاصب مختار

مقابلة
jornalist.70@gmail.com

املراسيم التطبيقية 
ارسلت الى رئيس الحكومة 
وعدم وجودها ال يعرقل 

تنفيذها
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عمل  يشل  القانون  ان  يف  مشكلة  مثة   ■
لجنتي  تشكيل  عليها  يفرض  اذ  البلديات 
ثالثة  من  منهام  كل  تتألف  واستالم  تلزيم 
الفئة  موظفي  من  يكونوا  ان  رشط  اعضاء 
اغلب  يف  موجودين  غري  وهؤالء  الثالثة 

البلديات فكيف ستترصفون؟
القانون  نص  التلزيم،  بلجان  يتعلق  ما  □  يف 
عىل انه "قبل شهر ترشين االول من كل سنة، 
موظفني  باسامء  الئحة  الشارية  الجهة  تقرتح 
ممن  االقل  عىل  الثالثة  الفئة  من  ادارتها  من 
و/ العام  الرشاء  مجال  يف  مثبتة  خربة  لديهم 
يقول  عندما  اصوال.  عليه  املدربني  بني  من  او 
فهو  الئحة..."  الشارية  الجهة  "تقرتح  املرشع 
من  الشارية  الجهات  لجميع  االقرتاح  يلزم  ال 
دون استثناء، بل تقرتح الجهات الشارية التي 
تلك  اي  الفقرة،  هذه  رشوط  عليها  تنطبق 
موظفني  الوظيفي  كادرها  ضمن  متتلك  التي 
اصوال.  ومدربني  فوق  وما  الثالثة  الجهة  من 
القانون عىل ان "تشكل  من جهة اخرى، نص 
لديها،  التلزيم  لجان  او  لجنة  الشارية  الجهة 
عند تنفيذ خطتها السنوية للسنة املقبلة، من 
الرشاء  هيئة  من  املوضوعة  املوحدة  الالئحة 

العام، عىل ان يكون احد االعضاء عىل االقل يف 
الشارية"،  الجهة  كل لجنة من خارج موظفي 
اختيار  الشارية  الجهة  الزم  املرشع  ان  اي 
تشكيلها  وجوب  عند  التلزيم  لجنة  اعضاء 
من ضمن  وليس  املوحدة،  الالئحة  من ضمن 
الجهة الشارية نفسها. اما رشط ان يكون احد 
الجهة  موظفي  خارج  من  االقل  عىل  االعضاء 
الشارية، فهو ال مينع ان يكون جميع االعضاء 
من خارج الجهة الشارية. يف ما يتعلق بلجان 
والرشوط  االحكام  تقريبا  تنطبق  االستالم، 
التلزيم.  لجان  عىل  تنطبق  التي  كتلك  نفسها 
الصغرية  السيام  البلديات  وضع  نتفهم  نحن 
هذا  لكن  البرشي،  الجهاز  اىل  وافتقارها  منها 
من  مبرونة  عليها  القانون  تطبيق  اىل  يدفعنا 
لهيئة  ميكن  وال  ذاتها  القانون  احكام  ضمن 
الرشاء العام ان تتجاهل تطبيق قانون الرشاء 
العام، واذا صدر اي تعديل عن مجلس النواب 

سنلتزمه. فبالتأكيد 

تعديل  القانون  اقرار  مع  يفرتض  كان   ■
منعا  بالتوازي،  البلديات  قانون  احكام  بعض 
يتم ذلك. هل  القانونني لكن مل  للتعارض بني 

من رضورة للتعديل ام هناك مخارج اخرى؟
□ ال ارى ان تعديل قانون البلديات او سواه 
رضوري لتطبيق قانون الرشاء العام، طاملا ان 
املرشع يف الفقرة 5 من املادة 114 من قانون 
الغاء كل نص مخالف  العام نص عىل  الرشاء 
الحكام هذا القانون او ال يتفق مع مضمونه. 
نأمل من كل الجهات الشارية يف التجاوب مع 
احكام القانون ونضع كل امكاناتنا يف ترصفها.

القانون عىل  نتائج تطبيق  ■ ماذا تتوقع من 
االدارة العامة وخزينة الدولة وعىل املواطنني؟

جديدة  مرحلة  دخلنا  نكون  ان  يف  نأمل   □
والنزاهة  والشفافية  الوضوح  عنوانها 
يف  املتبعة  االجراءات  تؤدي  وان  واملساءلة، 
اىل  التطبيقية  ومراسيمه  الجديد  القانون 
خفض تكلفة الرشاء العام يف املوازنة العامة، 
وتحقيق رشاء عام هادف واقتصادي ينطلق 
ليخدم  املال  مقابل  يف  القيمة  قاعدة  من 
الصغرية  املؤسسات  تشجيع  عرب  االقتصاد 
مقتضيات  وتحقيق  الحجم،  واملتوسطة 
التنمية املستدامة مبحاورها الثالثة: املجتمع، 

والبيئة. االقتصاد 



4445
عدد 108 - أيلول 2022عدد 108 - أيلول 2022

اجتاز الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون بنجاح وسهولة استحقاق رئاسة الجمهورية، وكان محظوظا يف ان تكون املنافسة محصورة 
للمرة الثانية مع زعيمة اليمني املتطرف مارين لوبن. اجتاز ماكرون االنتخابات النيابية بصعوبة وفوز باهت، اذ ان احتالل حزبه 

"نحو النهضة" املرتبة االوىل مل يكن كافيا لحيازته االكرثية والحكم بحرية مطلقة من دون رشاكة وتعايش مع املعارضة 

دينامّية خارجّية رغم الضعف الداخلي
ماكرون يقتحم الشرق األوسط من بوابة الخليج

لكن هذا االنهامك الداخيل قابله اندفاع خارجي، 
السياسية  لياقته  اوج  الفرنيس يف  الرئيس  وظهر 
وحركة  دينامية  ايجاد  يف  ونجح  والديبلوماسية، 
ناشطة جدا، معلنا عودة فرنسا اىل الرشق االوسط 

من بوابة الخليج.
بعدما كان متمتعا خالل السنوات الخمس املاضية 
القوانني  استصدار  من  مكنته  مريحة  باكرثية 
البالد عىل هواه، فانه  التي ارادها وادارة شؤون 
مع خسارته اكرث من 100 مقعد مقارنة مبا كان 
عليه حجم حزبه يف العام 2017، وحصوله عىل 
كتلة من 246 مقعدا يحتاج معها اىل 43 مقعدا 
لبلوغ اكرثية نسبية، سيكون مضطرا اىل التعاطي 
فقط  ليس  جذريا،  ومختلف  جديد  واقع  مع 
ايضا  بل  املطلقة،  االكرثية  فقدت  الحكومة  ألن 
وخصوصا لوجود مجموعتني نيابيتني عازمتني عىل 

اضعاف ماكرون وانهاك حكومته: 
التي  املختلفة  بتالوينه  اليسار  كتلة  هي  االوىل 
يقودها جان لوك ميلونشون، الذي نجح يف ايصال 
اليسار بقوة اىل الربملان وسيخوض معارضة رشسة 

ضد ماكرون وحكومته. 
والثانية هي كتلة اليمني املتطرف الذي بات يعد 
مل  الذي  االمر  الثالثة،  السياسية  القوة  فرنسا  يف 

يعرفه يف اي دولة اوروبية رئيسية. 
سيتعني عىل ماكرون ان يقاتل برشاسة كلام اراد 
مترير اي من مشاريعه عرب الربملان، وان يتواضع 
كل مرة الرضاء الكتلة املحافظة من نواب الحزب 

الجمهوري وحلفائه، يف مقابل تنازالت كبرية. 
له  يتعرض  مل  مأزقا  الضعيف  املوقف  هذا  يعد 
رئيس فرنيس منذ الثامنينات، اىل حد دفع بعض 
التكهن باحتامل ان يلجأ  املراقبني يف باريس اىل 
ماكرون اىل الدعوة اىل انتخابات ترشيعية مبكرة 

خالل عام او نحو ذلك.
واضاعة  التمهل  ترف  الفرنيس  الرئيس  ميتلك  ال 

الوقت، ذلك ان الوضعني االقتصادي واالجتامعي 
يتفاقامن.  النتائج  بعيد  حد  اىل  يفرسان  اللذين 
والكهرباء  غذائية  اساسية  سلع  اسعار  فارتفاع 
ومشتقات الطاقة تنسف القدرة الرشائية للرشائح 
بالتايل،  الفرنيس.  املجتمع  يف  هشاشة  االكرث 
شبح  تبعد  حازمة  تدابري  اىل  ملحة  حاجة  مثة 
عرفته  مع  غرار  عىل  االجتامعية  االحتجاجات 
فرنسا يف عامي 2019 و2020 مع حركة "السرتات 
الصفر". بالتوازي، فان الوضع الخارجي يثري الكثري 
الحرب  فيها  ما  وابرز  والتساؤالت،  املخاوف  من 
املستقبل  عىل  وتداعياتها  اوكرانيا  عىل  الروسية 
مع  والعالقة  االطليس  شامل  وحلف  االورويب 
روسيا واالمن الغذايئ، اضافة اىل االزمات االقليمية 
يف  الوضع  مثل  دورا  فرنسا  فيها  تلعب  التي 
منطقة الساحل، وعودة التوتر بني اليونان وتركيا 
وازمة الطاقة املتنوعة. وبدأت تطرح علنا مسألة 

دوره  عىل  داخليا  ماكرون  ضعف  انعكاسات 
الخارجي عىل املرسحني االورويب والدويل. 

ناشطا  زال  ما  داخليا  املأزوم  ماكرون  الواقع،  يف 
جدا يف سياسته وديناميته الخارجية. ففي غضون 
شهر واحد، التقى الرئيس الفرنيس يف قرص االليزيه 
عددا من القادة العرب، الرئيس املرصي عبدالفتاح 
السييس، الرئيس االمارايت محمد بن زايد، الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، وويل العهد السعودي 
مطوال  اتصاال  واجرى  سلامن،  بن  محمد  االمري 

بالرئيس االيراين ابراهيم رئييس.
اراد ماكرون يف زيارة الدولة لرئيس االمارات ابراز 
العالقة االستثنائية التي تربط البلدين، بحيث ان 
تعميق  مواصلة  عىل  سيعمالن  الدولتني  رئييس 
الرشاكة االسرتاتيجية التي تربط بينهام، خصوصا 
يف مجاالت االمن والدفاع والطاقة وتكنولوجيات 
املستقبل. هذه الرشاكة تدور حول ثالثة محاور 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

-2 الطموح الفرنيس اىل تويل دور قيادي، ليس يف 
اوروبا فقط وامنا يف الرشق االوسط ايضا، وحيث 
وان  بايدن،  فشل  ينجح حيث  ان  ماكرون  يريد 
للرشق  الديبلوماسية  الخارطة  عىل  بالده  يضع 
االوسط من خالل حراكه املتصاعد. ويرى ماكرون 
الذي يسعى اىل تكرار تجربة مؤمتر بغداد االقليمي 
يف حضور فرنيس، ان هناك فرصة متوافرة له ليك 
االوسط،  الرشق  منطقة  يف  رئيسيا  العبا  يكون 
الكثري  مع  الجيدة  عالقاته  ذلك عىل  معتمدا يف 
من بلدانه وعىل االنشغال االمرييك بامللف الرويس 
ـ االوكراين، والنتائج املتواضعة التي حصل عليها 

بايدن من جولته الرشق اوسطية. 
موقعها  عىل  تراهن  التي  باريس  فان  هنا،  من 
داخل االتحاد االورويب وعىل دينامية ديبلوماسيتها 
تعترب ان الرشاكة مع السعودية، التي تتمتع بأكرب 
اقتصاد يف املنطقة وبوزن سيايس وديني واقتصادي 
وفكري، ورقة رابحة للطرفني الفرنيس والسعودي، 
ولكن ايضا لباريس، حيث تتزايد قدرة التأثري لديها 

يف امللفات االخرى كام يف امللف اللبناين مثال.
من  يجري  بعيدة مام  تكون  ان  باريس  تريد  ال 
التي ترى  اتصاالت حول منطقة الرشق االوسط 
ان لها فيها مصالح وصداقات يتعني الدفاع عنها. 
وعرفت املنطقة يف الفرتة االخرية حدثني رئيسيني: 
االول، زيارة الرئيس االمرييك اىل املنطقة وخصوصا 
محطة جدة التي شهدت قمة خليجية - عربية 
- امريكية كان امللف االيراين احد ابرز ما ناقشته. 
والثاين القمة الثالثية الروسية - الرتكية - االيرانية 
ان تكون عىل دراية  يف طهران. ما تريده فرنسا 
وليست بعيدة من الخطط التي تحاك للمنطقة. 
اجراها  التي  املشاورات  اهمية  تظهر  هنا،  من 
املرصي،  والرئيس  االمارات  رئيس  مع  ماكرون 
مع  تواصله  وايضا  جدة  قمة  حرض  وكالهام 
الرئيس االيراين. ويبدو ان الرئيس ماكرون ينظر يف 
امكان تنظيم مؤمتر اقليمي عىل غرار القمة التي 
استضافتها بغداد يف آب من العام املايض لخفض 

التصعيد وتسهيل الحوار بني دول املنطقة.
جهوده  مواصلة  عىل  ماكرون  يشجع  ما  ورمبا 
يكمن تحديدا يف وجود هذه املنطقة الرمادية 
التي تسمح له بأن يكون له دور، يلعبه تحت 
عنوان مداراة ما قد يحصل يف املستقبل وتجنب 
اىل  كافة  االطراف  جمع  طريق  من  التصعيد 

طاولة حوار.

املحور  والثاين  السيايس،  املحور  االول  رئيسية: 
االمني  والثالث  والنفط(،  )الطاقة  االقتصادي 
والدفاعي الذي يشمل االمن واالستقرار والوضع 
االقليمي والحرب عىل االرهاب وامللفات الرئيسية 
التي تواجهها منطقة الخليج وعىل رأسها امللف 

النووي االيراين.
يف زيارة الرئيس املرصي اىل باريس، احتلت ملفات 
الرئيس  اهتاممات  بارزا يف  االوسط حيزا  الرشق 

خسارة االكثرية في 
البرملان ال تؤثر سلبا على 
سياسة ماكرون الخارجية

الفرنيس الديبلوماسية والسياسة الخارجية، نظرا 
اىل الدور املهم الذي تلعبه القاهرة يف عدد من 
فرنسية  رغبة  اىل  خاص  بشكل  مشرية  االزمات، 
 - الفلسطيني  امللف  يف  القاهرة  مع  للتعاون 
ماكرون  ان  يف  االهمية  وجه  ويكمن  االرسائييل. 
التزم للرئيس الفلسطيني محمود عباس العمل من 
اجل اعادة احياء مسار املفاوضات الفلسطينية - 

االرسائيلية املتوقفة منذ العام 2014.
اما زيارة بن سلامن اىل باريس فانها شكلت نقطة 
الثنائية، وافضت اىل  التحول يف مجرى العالقات 
تقوية الرشاكة االسرتاتيجية عىل كل املستويات، يف 
مواجهة املتغريات الدولية والظروف الجيوسياسية. 
املتبادلة،  االستثامرات  تعزيز  عن  اسفرت  كام 
التجاري  والتبادل  االقتصادي  بالتعاون  واالرتقاء 
اىل مستويات افضل، ومواكبة فرنسية للمشاريع 
واالتصال  والنقل  الطاقة  قطاعات  يف  السعودية 

والبيئة والصحة واالمن والثقافة.
اما االهمية السياسية لقمة ماكرون ـ بن سلامن، 
وتحديدا  ودالالتها،  ومغزاها  توقيتها  يف  فتكمن 

لناحيتني:
الخارجية  والسياسة  الديبلوماسية  دينامية   1-
بزخم  قبل وظهرت  تكن من  التي مل  السعودية 
وقوة يف هذه املرحلة مع نجاح ويل العهد وامللك 
بعدما  الخارجية،  العزلة  حالة  كرس  يف  الفعيل 
كان انهى تركيز استقراره الداخيل، ويف االنطالق 
اىل دور محوري يف املنطقة كان واحدا من نتائج 
الوضع الدويل الجديد بعد حرب اوكرانيا، وحيث 
بدا بن سلامن اكرث املستفيدين من هذه املتغريات 
جديدة  موضوعية  ظروف  ومن  الجيوسياسية، 
نقلته يف غضون اشهر قليلة من شخصية معزولة 
اىل شخصية نافذة دوليا يريد الجميع خطب وده، 

مبن فيهم الرئيس االمرييك جو بايدن.

عاد الرئيس االمرييك من جولة رشق اوسطية بنتائج متواضعة.الرئيس الفرنيس وويل العهد السعودي.
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وصلت العالقات الروسية ـ االرسائيلية اىل ذروتها ايام بنيامني نتنياهو عندما كان رئيسا للحكومة ونجح يف اقامة عالقة وطيدة 
مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني، وترجمت هذه العالقة تنسيقا بني الطرفني يف االجواء السورية التي فتحت امام الطائرات 

االرسائيلية لشن رضبات وهجامت ضد اهداف ايرانية 

املشكلة الفعلّية في العالقة ليست قانونّية بل سياسّية
حرب أوكرانّية "دهورت" العالقات الروسّية ـ اإلسرائيلّية

لكن هذه العالقات بدأت تتصدع منذ اليوم االول 
املخاوف  وبدأت  اوكرانيا،  عىل  الروسية  للحرب 
االرسائيلية تكرب من ان يؤدي ذلك اىل الحد من 
من  املعطى  والهامش  سوريا  يف  الحركة  حرية 

روسيا اىل ارسائيل.
اوضحت املؤرشات انتكاس العالقات بني ارسائيل 
وروسيا، وظهور عالمات املرض والوهن واعراضهام 
كان يف طلب وزارة العدل الروسية تصفية الفرع 
غري  منظمة  وهي  اليهودية،  الوكالة  من  الرويس 
ربحية تساعد عىل الهجرة اىل ارسائيل. تأيت هذه 
من  تتخذ  التي  اليهودية،  الوكالة  ضد  الخطوة 
لحرب  ارسائيل  انتقاد  عقب  لها،  مقرا  القدس 
روسيا يف اوكرانيا. السلطات الروسية لديها شبهات 
بأن الوكالة اليهودية تجمع معلومات بطريقة غري 

قانونية عن املواطنني الروس. 
ليست  العالقة  تدهور  الفعلية يف  املشكلة  لكن 
بني  التوتر  خلفية  وعىل  سياسية،  بل  قانونية 
ارسائيل وروسيا بسبب اوكرانيا وسوريا. عىل الرغم 

من ان ارسائيل مل ترسل مساعدات عسكرية اىل 
ايار  يف  لجارتها.  روسيا  غزو  دانت  فقد  اوكرانيا، 
مع  تقليديا  القوية  العالقات  تدهورت  الفائت، 
الرويس  الخارجية  وزير  قال  ان  بعد  موسكو 
سريغي الفروف ان هتلر له اصول يهودية، وهو 
ما اثار غضب ارسائيل. كشف السفري الرويس يف 
الرويس  الرئيس  ان  فكتوروف،  اناتويل  ابيب  تل 
فالدميري بوتني غري راض عن تويل يائري لبيد رئاسة 
الحكومة االرسائيلية، ويعترب ان هذا االمر قد يرض 
بالعالقات الثنائية بني تل ابيب وموسكو، وذلك 
شأن  يف  عنه  صدرت  التي  الترصيحات  بسبب 
اذار  يف  اوكرانيا،  يف  الروسية  العسكرية  العملية 
املايض، عندما كان وزيرا للخارجية ووصف الحرب 

يف اوكرانيا بأنها جرمية حرب روسية. 
وبدا موقف لبيد مختلفا حتى عن موقف رئيس 
حذرا  نهجا  اتخذ  الذي  بنيت،  انذاك  حكومته 
ليجنب  كييف وموسكو  بني  التوسط  اىل  وسعى 
ارسائيل مثن ادانة روسيا. وسعت ارسائيل للحفاظ 

عىل توازن دقيق يف االزمة االوكرانية بني حليفتها 
التاريخية )الواليات املتحدة( وبني القوات الروسية 
املتمركزة يف سوريا املجاورة، ومواقف نحو مليون 
من مواطنيها املتحدرين من اصول تعود اىل بلدان 
االتحاد السوفيايت السابق، الذين تربطهم عالقات 
بروسيا واوكرانيا عىل السواء. لكن غالبيتهم مييلون 

اىل املوقف الرويس. 
الجهة  فكانت  االرسائيلية،  االمنية  املؤسسة  اما 
االكرث حرصا عىل عدم اغضاب بوتني، وذلك بسبب 
سوريا،  يف  روسيا  مع  العسكري  التنسيق  آلية 
االرسائييل  واالمن  للمصالح  االلية  هذه  وخدمة 
ومنع االحتكاك بني القوات االرسائيلية والروسية 

يف سوريا. 
وراح مسؤولون سياسيون وعسكريون يف ارسائيل 
فقدان  ان  من  ويحذرون  ايضا،  لبيد  ينتقدون 
العالقات مع روسيا سيكلف ارسائيل مثنا باهظا، 
اليهود وعىل صعيد املصالح االمنية.  عىل صعيد 
وتبني ان هناك محادثات تجري خلف الكواليس 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

حواىل 20 يف املئة من السكان، وكذلك العالقات 
 3( الطرفني  بني  املتنامية  والتجارية  االقتصادية 
مليارات دوالر خالل السنة املاضية(، والرهان عىل 
والغرب،  روسيا  بني  الوسيط  بدور  ارسائيل  قيام 
وتوظيف "لوبياتها" النافذة يف بلدانه لهذه الغاية، 
عىل  موسكو  شجعت  اعتبارات  جميعها  هي 

السعي اىل نوع من الرشاكة معها.
كل ذلك، وغريه، كان ممكنا يف زمن ما قبل الحرب 
بل  فقط،  وارسائيل  روسيا  بني  ليس  االوكرانية، 
بني الدول االوروبية وروسيا، وحتى بني الواليات 
املتحدة وروسيا، التي ارتفعت فيها اصوات وازنة 
تطالب بتقديم عروض سخية لها الجتذابها بعيدا 
من الصني. اما اليوم، ويف ظل املواجهة االسرتاتيجية 
املصريية، وغري املحسومة املآالت، بينها وبني الناتو، 
فان ارسائيل ال متلك سوى ان تكون يف صف من 
التزم ضامن تفوقها االسرتاتيجي، كام تعهد جميع 
عقود  خمسة  منذ  واداراتهم،  االمريكيني  الرؤساء 
يف  به.  تكلف  الذي  بالدور  القيام  االقل،  عىل 
املقابل، فان روسيا ستترصف وفق ما متليه عليها 
مصالحها واولوياتها االسرتاتيجيا االمنية التي تفرض 
االنتقال اىل مستوى اعىل من الرشاكة مع ايران، 
وكان مجيء بوتني اىل طهران بعد قليل عىل قدوم 
بايدن اىل املنطقة، امرا بالغ الداللة عىل املستويني 

الرمزي واالسرتاتيجي.
للتفاقم بني روسيا  املرشحة  الديبلوماسية  االزمة 
وارسائيل، هي من بني املفاعيل املبارشة للحرب 
االطلسية - الروسية الدائرة يف اوكرانيا. متثل هذه 
االخرية منعطفا حاسام يف مسار العالقات الدولية 
الذي ساد يف مرحلة ما بعد الثنائية القطبية عىل 
واالقتصادية،  واالسرتاتيجية  السياسية  املستويات 
يدفع معظم الالعبني للرشوع يف عمليات اعادة 
متوضع عىل مرسح عاملي عاد رقعة شطرنج، لكن 

مع عدد كبري من الفاعلني هذه املرة.
الرتاجع الطارئ يف العالقات الروسية - االرسائيلية 
مثال جديد عىل طغيان الحسابات االسرتاتيجية 
سياسية  حسابات  من  غريها  عىل  الدول  لدى 
و/ او اقتصادية خالل استعار االزمات الدولية. 
حرص الطرفان، الرويس واالرسائييل، عىل تنمية 
املجاالت،  شتى  يف  بينهام  التعاون  وتطوير 
االوكرانية،  الحرب  قبل  منه  مزيد  اىل  وتطلعا 
اىل  لديهام  القرار  صناع  دفعت  الحرب  لكن 

تغيري السياسات والتوجهات.

بعثت خاللها موسكو رسائل مطمئنة اىل تل ابيب، 
مفادها انه "ال يوجد تدهور يف العالقات السياسية 
بني الدولتني وانه ال ينبغي النظر اىل قضية الوكالة 
اكرث من انها قضية قانونية". ووجهت ارسائيل من 
انها  فيها  تقول  روسيا،  اىل  رسائل طأمنة  جانبها 

"تتطلع اىل تسوية االزمة وتهدئة التوترات".
بالفعل،  يف خلفية ذلك، يظهر ان لدى ارسائيل، 
الكثري مام ستخرسه يف حال تفاقمت االزمة مع 

روسيا، وتحديدا يف اتجاهني اثنني: 
االول مرتبط بالحرب الدفاعية - الهجومية التي 
تخوضها تل ابيب يف مواجهة طهران وحلفائها يف 
من  حيث  السورية،  الساحة  يف  خاصة  املنطقة، 
شأن كف يدها ان يفاقم التهديد اىل ما ال يقاس مبا 
هو عليه االن، علام ان للجانب الرويس القدرة عىل 
منع حرية العمل االرسائيلية يف االجواء السورية. 

اما االتجاه الثاين، فهو العالقة الخاصة التي تربط 
وفقا  لهم  يحق  والذين  روسيا،  بيهود  ارسائيل 
ارسائيل  اىل  الهجرة  االرسائييل،  العودة  لقانون 
)يبلغ تعداد هؤالء 600 الف رويس ممن لديهم 
اب او ام او جد او جدة من اليهود(. يف املقابل، 
تجني موسكو فوائد من العالقة مع تل ابيب، عىل 
رأسها استثامر االعتداءات االرسائيلية عىل سوريا 
يف  نفوذهم  تثبيت  من  وحلفائها  ايران  منع  يف 
هذا البلد، عىل حساب نفوذها هي، االمر الذي 

يوّلد تقاطع مصالح، ميكن ان يستحيل تعارضا يف 
حال زادت تل ابيب جرعة اعتداءاتها. يضاف اىل 
ما تقدم، امكان تحييد ارسائيل - وان نسبيا - يف 
خلفية  عىل  والغرب  روسيا  بني  املحتدم  الرصاع 
وجود  من  االستفادة  وكذلك  االوكرانية،  الحرب 
من  اكرث  يف  ارسائيل  يف  الكبرية  الروسية  الجالية 
واالقتصادية  التقنية  الفائدة  اىل  اضافة  اتجاه، 
الغربية  للتقنيات  بوصف ارسائيل محطة جالبة 

اىل روسيا. 
اىل  الطرفني  حاجة  تفهم  تقدم،  ما  عىل  بناء 
اسرتضاء احدهام االخر، والذي ظل ساريا اىل حني 
اندالع الحرب الروسية عىل اوكرانيا، حيث بدأت 
الخالفات تطفو عىل السطح، وكان عىل ارسائيل 
ان تثبت متوضعها اىل جانب امريكا، وان ال تغضب 
روسيا يف الوقت نفسه، وهو ما دفعها اىل ابتداع 

نظرية الحياد وتقسيم االدوار.
هناك  فان  والعسكري،  االمني  البعد  اىل  اضافة 
االرسائيلية ملوسكو،  املسايرة  كثرية تفرس  عوامل 
النخب  بني  تجمع  التي  الوطيدة  الصالت  بينها 
السياسية واالقتصادية االرسائيلية وقطاع وازن من 
االوليغارشية الروسية، التي تضم عنارص مقربة من 
دوائر صنع القرار يف موسكو. ال شك يف ان وجود 
الروس يف  الـ1.5 مليون ممن يسمون  ما يقارب 
ارسائيل، وبينهم يف الحقيقة روس واوكرانيون، اي 

دانت ارسائيل غزو روسيا لجارتها، فتدهورت العالقات القوية.

تخوض تل ابيب مواجهة طهران وحلفائها يف املنطقة خاصة يف الساحة السورية.
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ـ  التي اشعلت الرصاع االمرييك  تايبيه، كانت الرشارة  التايوانية  العاصمة  نانيس بيلويس اىل  الكونغرس االمرييك  زيارة رئيسة 
الرغم من تحذيرات بكني واعقبتها تحركات  التي حصلت عىل  الزيارة  الصيني يف آسيا ونقلته اىل مستويات جديدة. هذه 

ومناورات عسكرية صينية حول تايوان، حاكت غزوا بريا محتمال عىل طريقة الغزو الرويس الوكرانيا

نقطة ساخنة على خارطة الصني والواليات املتحدة
تايوان وهاجس السيناريو األوكراني

ملصلحة  نقطة  عّدت  تايوان  اىل  بيلويس  زيارة 
الرضوخ  عدم  قررت  التي  املتحدة  الواليات 
هددت  قد  كانت  التي  الصينية  للتهديدات 
اذ  ملنعها،  االدوات  من  يلزم  ما  باستخدام 
الصينية  السيوف"  "قعقعة  سمته  ما  رفضت 
االتصاالت  منسق  بحسب  الرضورية،  غري 
جون  القومي  االمن  مجلس  يف  االسرتاتيجي 
يعد  الزيارة  حصول  ان  مراقبون  ويرى  كرييب. 
الواليات  صدقية  من  ويعزز  ايجابية،  اشارة 
املتحدة تجاه التزام حامية حلفائها، ليس فقط 
بينها  من  املنطقة،  يف  عدة  دول  بل  تايوان، 
مل  "اذا  اليابانيني:  املحللني  احد  وقال  اليابان. 
يف  هذا  اىل  ينظر  فسوف  تايوان،  اىل  تذهب 

الواليات  ان  عىل  اليابانية  السياسية  الدوائر 
املتحدة تقول شيئا وتفعل شيئا آخر... وكمؤرش 
عىل ان الواليات املتحدة ليست ملتزمة بشدة 

الدفاع عن تايوان او اليابان".
الصينية  الخارجية  وزارة  وصفت  املقابل،  يف 
ان  من  محذرة  امريكية،  "بلطجة"  بانها  الزيارة 
ومؤكدة  لالمريكيني،  جيدة  تكون  لن  النهاية 
التحركات  هذه  ملثل  ابدا  ترضخ  لن  الصني  ان 
باتت  املتحدة  الواليات  ان  اضافت  تايوان.  يف 
ملوقف  ترداد  يف  العامل،  يف  للسالم  تهديد  اكرب 
رويس مامثل. ونبهت الخارجية الصينية اىل ان 
بالنار يف قضية تايوان، وبأن  االمريكيني يلعبون 
الزيارة متثل "انتهاكا خطريا ملبدأ الصني الواحدة، 

ولها تأثري شديد عىل االساس السيايس لعالقتنا 
"استفزاز  الزيارة  ان  مضيفة  واشنطن"،  مع 

سيايس، ورد فعلنا سيكون مربرا".
ستشكل  بيلويس  زيارة  ان  روسيا  اعتربت  كام 
تضامن  عىل  الكرملني  وشدد  رصفا.  استفزازا 
روسيا املطلق مع الصني، متهام الواليات املتحدة 
بزعزعة استقرار العامل من خالل احداث توترات 
يف شأن تايوان. وكانت املتحدثة باسم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا، قد اعلنت عرب تطبيق 
يحل  مل  العامل.  تزعزع  "واشنطن  ان  "تلغرام"، 
التسبب يف  تم  بل  العقود االخرية،  نزاع يف  اي 

نزاعات كثرية".
ملراقبة  بكني  عىل  االنظار  تركزت  ذلك،  اثر 
الرئيس  ان  محللون  ويرى  املقبل.  الفعل  رد 
العسكرية  التحركات  بعض  اىل  لجأ  الصيني 
الزيارة، امنا مع  تعبريا عن معارضة بكني لهذه 
تجنب االنجرار اىل مواجهة متقلبة، من شأنها 
سيكون  االقتصاد.  وترض  االسواق  تزعزع  ان 
لن  لكنه  بالتأكيد،  للغاية  قوي  فعل  رد  هناك 
غالبية  تعد  وبينام  السيطرة.  نطاق  عن  يخرج 
املحللني خطر نشوب نزاع مسلح ضئيل، كشف 
الستعراض  يتأهبون  انهم  امريكيون  مسؤولون 
قوة محتمل من الجيش الصيني، يقوم مثال عىل 
خروقات  او  تايوان  مضيق  يف  صواريخ  اطالق 
فقد  الجزيرة.  محيط  يف  النطاق  واسعة  جوية 
حاملة  بينها  امريكية،  حربية  سفن   4 متركزت 
عمليات  يف  تايوان  رشق  املياه  يف  طائرات، 

انتشار اعتيادية. 
التوترات بني واشنطن وبكني كانت قد تزايدت 
دونالد  السابق  االمرييك  الرئيس  تبنى  ان  منذ 
مع  العالقات  لتعزيز  حازمة  سياسة  ترامب 
تايوان. استمر ذلك يف عهد الرئيس الحايل جو 
ووحدات  اسلحة  واشنطن  ارسال  مع  بايدن، 
تدريب عسكرية خاصة ووفودا من املسؤولني 
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كل من اوسرتاليا ونيوزيلندا والواليات املتحدة 
مع  املربم  االتفاق  ألن  خاص،  بشكل  محارصة 
قاعدة  بانشاء  للصني  يسمح  قد  سليامن  جزر 
من  فقط  كيلومرت   2000 بعد  عىل  عسكرية 
االتفاقية  ان  ذلك  الرشقي،  اوسرتاليا  ساحل 
التجديد  وتنفيذ  للسفن  زيارات  للصني  تتيح 
اللوجستي والتوقف واالنتقال يف جزر سليامن. 
مع التذكري بأن معقل القوة االمريكية يف حوض 
الهادئ، تقع جزر غوام عىل بعد نحو  املحيط 

3200 كيلومرت شامل جزر سليامن. 
عزم  مع  جيوسياسيا،  الغام  حقل  تايوان  تعد 
منشقة  منطقة  تعتربها  ما  اعادة  عىل  الصني 
تايوان  كانت جزيرة  وتاريخيا،  االم.  الوطن  اىل 
)او فورموزا ـ وعاصمتها تايبيه( مقاطعة صينية 
ملدة 10 سنوات فقط، قبل التنازل عنها لليابان 
الحقا  تسليمها  ثم   ،1895 عام  كمستعمرة 
الحرب  نهاية  يف  الوطنية  الصني  جمهورية  اىل 
العاملية الثانية. غري ان تايوان انفصلت مجددا 
رئيس  نقل  عندما   1949 عام  الصيني  الرب  عن 
شيك  كاي  تشيانغ  )يومذاك(  الوطنية  الصني 
الشيوعيون  انترص  بعدما  الجزيرة  اىل  حكومته 
السلطة  الرصاع عىل  تونغ يف  ماو تيس  بقيادة 
يف الصني. منذ ذلك الحني، اسست تايبيه صالت 
وحلفاء  واليابان  املتحدة  الواليات  مع  قوية 
اخرين، وسعت اىل تعزيز قدرة قواتها املسلحة 

عىل مقاومة اي غزو صيني محتم. 
رسمية  عالقات  اىل  االفتقار  من  الرغم  وعىل 
بينهام، حافظت واشنطن منذ فرتة طويلة عىل 
عالقات جيدة مع تايبيه، وهي تتصدر تاريخيا 
واشنطن  تنتهج  ايضا،  االسلحة.  تايوان  مزودي 
ما  مدى  بازاء  االسرتاتيجي  الغموض  سياسة 
ميكنها فعله للدفاع عن تايوان يف مواجهة الغزو 

الصيني.
سياسية  مواقف  الصني  تعتمد  املقابل،  يف 
حوض  منطقة  داخل  متشددة  وعسكرية 
من  كبري  بقدر  تتميز  التي  الهادئ  املحيط 
املحيط  جنوب  ومن  االسرتاتيجية.  االهمية 
عىل  بكني  سلطات  تعمل  غربه،  اىل  الهادئ 
الفرتة  وقد شهدت  املنطقة،  يف  نفوذها  تعزيز 
االخرية عددا من االحداث التي كشفت بوضوح 
مالمح االسرتاتيجيا الصينية الرامية لجعل حوض 

املحيط الهادئ جزءا من فنائها الخلفي.

التي  وين،  انغ  تساي  الرئيسة  لدعم  السابقني 
تعتربها بكني مؤيدة لالستقالل عىل نحو خطري. 
مستوياتها  اعىل  اىل  التوتر  حدة  تصاعدت  ثم 

بعد غزو روسيا الوكرانيا. 
يف الواقع، اثار الغزو الرويس الوكرانيا املخاوف 
من غزو صيني وشيك لتايوان. هذا ما حذر منه 
املحيطني  منطقة  امريكيون يف  قادة عسكريون 
ان  يبدو  االخرية،  االونة  يف  والهادئ.  الهندي 
التوترات تفاقمت بني الواليات املتحدة والصني. 
ويف تطور الفت، قدم عضوان يف مجلس الشيوخ 
الدعم  لتعزيز  قانون  "مرشوع  اخريا  االمرييك 
تقديم  مع  كبري،  بشكل   "2022 لعام  لتايوان 
امنية  مساعدات  شكل  يف  الدوالرات  مليارات 
العالقات  تدعم  القانون  تغيريات عىل  وادخال 
ويهدد  الجزيرة.  مع  لواشنطن  الرسمية  غري 
شديدة  عقوبات  بفرض   2022 لعام  القانون 
تايوان.  عىل  عدوان  اي  شنها  عند  الصني  عىل 
مفادها  واضحة  رسالة  يبعث  القانون  مرشوع 
التي  االخطاء  ترتكب  ان  للصني  ينبغي  ال  انه 

ارتكبتها روسيا يف غزوها الوكرانيا.
يف هذه االثناء، بينام اثار الرئيس االمرييك دهشة 
بالده  ان  بقوله  املايض  الشهر  وغضبها  الصني 
لهجوم،  تايوان  تعرضت  اذا  عسكريا  ستتدخل 
بكني  اوسنت  لويد  االمرييك  الدفاع  وزير  اتهم 

من  تايوان  يف  الراهن  الوضع  بتغيري  بالتهديد 
العسكرية  النشاطات  يف  مطردة  زيادة  خالل 
من  بالقرب  لالستقرار  واملزعزعة  االستفزازية 
الجزيرة. يف املقابل، هاجم وزير الدفاع الصيني 
اللعب  مبواصلة  واتهمها  واشنطن  فنغهي  وي 
بورقة تايوان ضد الصني. اضاف ان تايوان هي 
تايوان الصينية، واستخدام تايوان الحتواء الصني 
لن يفلح ابدا. واذا تجرأ اي شخص عىل فصل 
الصيني  الجيش  يرتدد  لن  الصني،  عن  تايوان 

بالتأكيد يف بدء حرب مهام كان الثمن.
من املالحظ ان الصني كثفت تدريباتها العسكرية 
غزو  منذ  تايوان  تجاه  خطابها  حدة  وزادت 
روسيا الوكرانيا، مام زاد املخاوف العاملية من ان 
سلطات بكني قد تشعر بالجرأة لغزو الجزيرة، 
ويرى  عليها.  التاريخية  السيطرة  تدعي  التي 
بأهمية  تتسم  الهادئ  املحيط  جزر  ان  خرباء 
لضم  الديبلوماسية  الصني  السرتاتيجيا  محورية 
بحرية  قاعدة  استخدام  انه ميكن  تايوان، ذلك 
العرتاض  سليامن  جزر  يف  عليها  املتفق  صينية 

التعزيزات العسكرية لتايوان.
النفوذ الصيني املتزايد يف املحيط الهادئ يبدل 
ميزان القوى ويضع تايوان وحلفاءها يف موقف 
موطئ  الصينية  السفن  سيعطي  انه  صعب. 
قدم اسرتاتيجي يف املحيط الهادئ، ومعه تبدو 

كثفت الصني تدريباتها العسكرية وزادت حدة خطابها تجاه تايوان منذ غزو روسيا الوكرانيا.

تعد تايوان حقل الغام جيوسياسيا، مع عزم الصني عىل اعادة ما تعتربها منطقة منشقة اىل الوطن االم.
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لبنان، منذ االول من آب املايض، واقع تحت "حالة الطوارئ الوطنية" املجدد لها من جانب الكونغرس االمرييك بطلب 
التوايل، لكنه يجدد التساؤالت عام يراه  البيت االبيض. القرار ليس جديدا، وهو مستمر منذ 15 سنة عىل  من رئيس 

الرئيس جو بايدن االن كتهديد للمصالح االمريكية، بعد ايام عىل زيارته الرسائيل 

كيف وملاذا وضع بايدن لبنان
تحت "حالة الطوارئ الوطنية"؟ 

حول  الوطنية"  الطوارئ  "حالة  قصة  تعود 
لبنان  كان  عندما   ،2007 العام  اىل  لبنان 
وصف  ما  وطأة  تحت  عموما،  واملنطقة 
فيام  لها،  تتعرض  امريكية  اسوأ هجمة  بانها 
ويجولون  يصولون  الجدد،  املحافظون  كان 
فحسب،  االمرييك  القرار  دوائر  اروقة  يف  ال 
مصالحهم  لفرض  املعمورة،  ارجاء  يف  وامنا 
الدول،  والتدخل يف شؤون  للعامل،  ورؤيتهم 
والسعي اىل فرض "سالم" وفق اهوائهم ولو 
واالقتصادية  العسكرية  القوة  باستخدام 

والديبلوماسية. 
يف هذا االطار، ليس غريبا ان القانون طبق 
تبعت  التي  التالية  السنة  يف  لبنان  عىل 
انتهاء حرب متوز العام 2006، والتي حاولت 
عالنية،  واشنطن  ودعمتها  ارسائيل،  خاللها 
عىل  جديدة  وامنية  سياسية  ترتيبات  فرض 
تدمري  خالل  من  مقاومته  واضعاف  لبنان 
بناه التحتية وقتل وجرح االالف من ابنائه، 
اىل  القانون يشكل مسعى  ان  اىل  مام يشري 
التي  القنابل  ماليني  تحققه  مل  ما  تحقيق 

اسقطها االرسائيليون عىل لبنان وقتها. 
لكن الغريب ان لبنان مل يكن كالعراق تحت 
عندما   2003 العام  يف  معلنة  امريكية  حرب 
بوش  جورج  االسبق  االمرييك  الرئيس  قرر 
اسلحة  وتدمري  تحريرها  بهدف  البالد  غزو 
احد(،  عليها  يعرث  مل  )التي  الشامل  الدمار 
الجيوش  عرب  الجدد،  املحافظون  ليتمركز 
الرشق  العربية  املنطقة  قلب  يف  االمريكية 
انها حاممات  االوسط، متهيدا ملا تبني الحقا 
االنظمة  تغيري  اىل  ومساع  تتوقف،  مل  دم 

واملجتمعات. 
لهذا، من الالفت ان واشنطن التي توصلت 
القتالية  للمهمة  انهاء رسمي  اىل  بغداد  مع 

تاريخ  تحمل  التي  الكونغرس  اىل  رسالته  يف 
28 متوز 2022، يقول بايدن يف طلب التمديد 
مثل  الجارية،  االنشطة  "بعض  ان  للقانون 
اىل  اليران  املستمرة  االسلحة  نقل  عمليات 
اسلحة  انظمة  تشمل  التي   - الله  حزب 
عىل  تعمل   - متزايد  بشكل  متطورة 
اللبنانية، وتساهم يف عدم  السيادة  تقويض 
املنطقة،  يف  واالقتصادي  السيايس  االستقرار 
وغري  استثنايئ  تهديد  تشكيل  يف  وتستمر 
الخارجية  والسياسة  القومي  لالمن  عادي 

املتحدة".  للواليات 
للرئيس  يجيز  القانون  فان  آخر،  مبعنى 
االمر  اقتىض  ان  القوة  اىل  اللجوء  االمرييك 
والذي  االمرييك،  القومي  االمن  عن  الدفاع 
وقعه  الذي  القدس"  "اعالن  يشري  كام 
ارسائيل  بأمن  تام  بشكل  مرتبط  هو  اخريا، 
واستقرارها يف مواجهة من وصفهم بـ"وكالء 
الله  فيهم حزب  اي مبن  املنطقة،  ايران" يف 

وسالحه.  
مع  ايضا  هذا  الطوارئ  قانون  يتالءم 
ال  فيام  ارسائيل،  لهواجس  االستجابة 
واشنطن  يف  السياسية  التقديرات  تستبعد 

الدميوقراطي  الحزب  يحقق  ال  ان 

عاد  املايض،  العام  يف  العراق  يف  االمريكية 
الطوارئ  "حالة  ومدد  بايدن  جو  رئيسها 
 ،2022 ايار  يف  العراق  حول  الوطنية" 
متحدثا عن "تهديد غري مألوف وغري عادي 
الخارجية للواليات  القومي والسياسة  لالمن 

املتحدة". 
عىل  مطبق  القانون  ان  معلوم،  هو  كام 
سوريا حاليا، وهو تم متديده يف ايار املايض 
نفسها  االمريكية  للمفاهيم  ووفقا  ايضا، 
بشكل  املهددة  االمريكية  املصالح  حول 
للحكومة  اتهامات  اىل  باالضافة  عادي،  غري 
ومبا  السوريني  ضد  بانتهاكات  السورية 
يتعلق باالسلحة الكيميائية ودعم املنظامت 

االرهابية. 
دولة  ثالث  يضم  محور  هناك  بالتايل، 
"حالة  قانون  تحت  واقعة  متجاورة، 
متثل  وهي  االمرييك،  الوطنية"  الطوارئ 
وال   - امريكيا  مرغوبا  ليس  جغرافيا  تواصال 
االمريكية  االدارات  نظر  يف  النه   - ارسائيليا 
اىل  طهران  من  امتدادا  متثل  املتعاقبة، 
او  قطعه  يتحتم  املتوسط،  رشق  سواحل 

تفكيكه، او انهاكه. 
هذه  الدول  سلسلة  ان  غريبا  ليس  لهذا، 
مسلسل  اىل  املاضية  العقود  خالل  تتعرض 
متتابع من الضغوط والعقوبات والتهديدات 
واملخاطر بل والحروب. ال ميكن فهم "حالة 
الطوارئ االمريكية" من دون وضعها يف سياق 

الصورة االوسع للرؤية االمريكية للمنطقة. 
االوىل  املرة  يف  تجىل  ما  بالضبط،  ذلك  كان 
التي اصدر فيها جورج بوش قراره التنفيذي 
هذا حول لبنان يف اب 2007، يف ظل احتدام 
املستنقع  يف  االمرييك  العسكري  التورط 
دمشق  عىل  الضغوط  وتزايد  العراقي، 

كولن  وقتها  الخارجية  وزير  حملها  والتي 
اغتيال  وبعد  االسد،  بشار  الرئيس  اىل  باول 
رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري، وبعد 

عدوان متوز.
تجميد  عنوان  وقتها  بوش  قرار  حمل 
سيادة  يقوضون  الذين  االشخاص  ممتلكات 
وطلب  الدميوقراطية،  مؤسساته  او  لبنان 
وزارة  مع  بالتنسيق  االمريكية  الخزانة  من 
هذه  عليهم  تنطبق  من  معاقبة  الخارجية 
اعامل  يف  املساهمة  ذلك  يف  مبا  التهمة، 
والوصاية  الهيمنة  اعادة  دعم  او  عنف، 
السورية )التي كانت انتهت اصال بانسحاب 

القوات السورية املتبقية يف البلد(. 
بايدن،  ميدد  التوايل  عىل   15 للمرة  االن، 
اوباما  باراك  ثم  قبله،  بوش من  فعل  مثلام 
ودونالد ترامب من  قبل، القرار فيام الرصاع 
االقليمي - الدويل يف رشق املتوسط محتدم، 
شبه  اقتصادي  انهيار  حالة  يف  لبنان  وبينام 
الطاقة  موارد  اىل  الحاجة  امس  ويف  شامل 
الكامنة يف البحر التي تنازعه عليها ارسائيل، 
بانهم  لالمريكيني  االتهامات  تتزايد  وفيام 
او  عرقلة  يف  اخر،  يف  او  شكل  يف  ساهموا 
ملوارده  واستخراجه  لبنان  حصول  تأخري 
عقوباتهم  تسببت  بينام  البحر،  من  الغازية 
استجرار  تأخري  يف  قيرص"  بـ"قانون  املتمثلة 
عرب  واالردن،  مرص  من  والغاز  الكهرباء 

سوريا، اىل لبنان. 
اتخذ  بايدن  ان  سعيدة  صدفة  ليست  رمبا 
لبنان،  حول  الطوارئ  قانون  متديد  قرار 
اىل  زيارته  من  باسبوعني  قبلها  العائد  وهو 
القدس"،  "اعالن  معها  وقع  التي  ارسائيل 
من  ايران  مبنع  منه  جانب  يف  يقيض  الذي 
يتضمن  انه  اال  نووي،  سالح  عىل  الحصول 

تقرير
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

ما يكفي من العبارات التي قد تجعل لبنان 
يف دائرة املستهدف ايضا من االعالن، سواء 
امن  واشنطن  التزام  عىل  التأكيد  خالل  من 
العسكري  التفوق  عىل  والحفاظ  ارسائيل 
مواجهة  خالل  من  او  االرسائييل،  النوعي 
االنشطة االيرانية اقليميا، سواء منها املبارشة 
والجهاد  او عرب وكالئها مثل حركتي حامس 
االسالمي يف فلسطني، او حزب الله يف لبنان. 
لبنان  حول  الطوارئ  قانون  متديد  يعكس 

بايدن  ادارة  بأن  االيحاء  عىل  تأكيدا  ايضا، 
بعدما  املنطقة  يف  بوجودها  التزامها  تجدد 
اقليميا  انكفائها  عىل  املؤرشات  تزايدت 
وروسيا،  الصني  "خطري"  عىل  والرتكيز 
خصوصا مع اندالع الحرب االوكرانية. فخالل 
مقابلة  يف  بايدن  قال  ارسائيل،  يف  وجوده 
اىل  ستعود  املتحدة  الواليات  ان  تلفزيونية 
الفراغ الذي تركته اعاد  الرشق االوسط ألن 

الصني وروسيا اىل املنطقة.

الرئيس االمرييك جو بايدن خالل زيارته الرسائيل.

مرر الكونغرس االمرييك قانون الطوارئ الوطنية يف العام 1976، يف عهد الرئيس جيمي 
كارتر، يك يتاح له اتخاذ القرارات العسكرية الفورية يف حال تعرض االمن القومي االمرييك 

لتهديد يف مكان يف العامل.
يحدد القانون بأن من حق السلطة التنفيذية، املتمثلة بالرئيس، التعامل مع ازمات طارئة، 

مع تخفيف القيود البريوقراطية والدستورية التي قد تقيد عمله هذا. 
بوضوح اكرب، يحق للرئيس تجنب اي قيود عىل قراراته املتعلقة بالتعامل مع ازمات طارئة، 
مبا يتطلب رسعة التحرك واتخاذ القرارات، برشط وجود "تهديدات غري طبيعية وخطرية 

عىل االمن القومي واملصالح االمريكية". 
مبوجب نص القانون، يسمح للرئيس بفرض حالة الطوارئ ملدة عام واحد قابلة للتجديد سنويا. 

منذ العام 1976
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النصفية  االنتخابات  يف  جيدة  نتائج 
ولهذا  املقبل،  الثاين  ترشين  يف  للكونغرس 
عامال  تكون  قد  اليهودية"  "الورقة  فان 
صناديق  يف  وبايدن  للدميوقراطيني  مساعدا 
االقرتاع، وهي ورقة سعى الرئيس االمرييك يف 
زيارته  خالل  عليها  التأكيد  اىل  االحوال  كل 
االرسائيلية االخرية، والتشديد عىل "يهودية" 

هذه الدولة واهميتها المن امريكا. 
هذا  خالل  من  االمريكية،  االدارة  ترص 

يف  االستمرار  عىل  له،  املدد  القانون 
ورصاعها  التجاذبات  دائرة  يف  لبنان  وضع 
مثلام  ارسائيل  مصالح  مع ضامن  االقليمي 
الحق،  لها  ويتيح  تاريخيا،  العادة  جرت 
اىل  املسارعة  اىل  تحديدا  االمرييك  وللرئيس 
استخدام  يف  الحاجة،  اقتضت  ان  التحرك 
السياسية  االسلحة  من  متنوعة  ادوات 
القوة  وحتى  واملالية،  واالقتصادية 
ذلك،  الرضورة  اقتضت  اذا  العسكرية 
فرض  اجل  من  سواء  لبنان،  عىل  للضغط 
تغيريات داخلية يف السياسة واالقتصاد، او 
لبنان  نقل  محاوالت  مع  بنجاح  للتعامل 

من ضفة اىل ضفة. 
يف  ورد  ومثلام  الله،  حزب  ان  الواضح  من 
قامئة  صدارة  يف  هو  نفسها،  بايدن  رسالة 
القوى او الجهات املستهدفة. وليس رسا ان 
 2006 متوز  حرب  خالل  املتحدة  الواليات 
انهى  الذي   1701 القرار  صدور  قبل  وفيام 
تحت  لبنان  وضع  تحاول  كانت  الحرب، 
فعليا تحت وصاية  ليكون  السابع"  "الفصل 
االمم املتحدة، وفرض ذلك بالقوة من خالل 
لتطبيق  غريب  عسكري  تحالف  تشكيل 
مثلام  متاما  املقاومة،  سالح  ونزع  القرار 
قبل  العراق  عىل  السابع"  "الفصل  فرض 

غزوه العام 2003. 
لها  يكتب  مل  املحاوالت  هذه  ان  رغم 
من  استجابة  تجد  مل  الفكرة  ألن  النجاح، 
بوش  اعالن  ان  اال  وقتها،  الغربيني  الرشكاء 
بعد  لبنان  حول  الوطنية"  الطوارئ  "حالة 
امريكية  رغبة  تعكس  متوز،  حرب  نهاية 
القبضة  لتعزيز  مسعى  او  بالتعويض 
تعاقب  وان  اللبناين،  املشهد  عىل  االمريكية 
للقانون  التمديد  عىل  االمريكية  االدارات 
منذ  متواصال  ارصارا  يعكس  لبنان،  حول 
سنوات، عىل النظر اىل البلد نفسه باعتباره 
او  االمرييك،  القومي  لالمن  محتمال  تهديدا 
حارضة  امريكا  ان  للقول  محتمال  استباقا 
ينهمك  فيام  للتدخل،  جاهزة  ورمبا  وتتابع 
النيابية،  االنتخابات  بعد  ما  ازمات  البلد يف 
عىل  واالتفاق  الجديدة  الحكومة  وتشكيل 
رئيس جديد للجمهورية، وايضا وهو يحاول 

رسم حدوده البحرية مع ارسائيل. 

يتفقد منظومة القبة الحديدية يف ارسائيل.

حزب الله هو الهدف.

"حالة الطوارئ" 
تعود الى العام 2007
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الرائد جوين مهنا. 

يجمع علامء االمن واالجتامع واالقتصاد عىل ان استقرار االمن االجتامعي، االقتصادي، والسيايس يف اي دولة يتطلب توافر عنرصين: 
االول، تأمني حد مقبول من الغذاء، املاء، الطبابة، والتعليم للمواطنني. الثاين، توفري فرص عمل. بازاء الواقع اللبناين املأساوي، تشكل 

الرثوة النفطية املوعودة امال اخريا النقاذ االقتصاد، كذلك لتدعيم ركائز االمن واالستقرار بكل انواعها

األمن العام أعّد دراسات 
قانونّية - أمنّية لعمل منصات النفط

العامة  املديرية  تضعها  التي  امللفات  ابرز  من 
لالمن العام ضمن اولوياتها االستثنائية ملف النفط 
املعلنة  وغري  املعلنة  الجهود  عرب  سواء  اللبناين، 
عباس  اللواء  العام  مديرها  بها  ويقوم  قام  التي 
السياق،  هذا  يف  ودوليا  اقليميا،  محليا،  ابراهيم 
او مواكبة لكل  استباقية  او عرب وضعها دراسات 
مر  التي  والتقنية  القانونية،  االمنية،  املراحل 
وسيمر فيها هذا امللف. احدى ابرز تلك املراحل 
التي ستكون االهم مستقبال، مرحلة انشاء وادارة 
"دور  والغاز.  النفط  الستخراج  البحرية  املنصات 
املديرية العامة لالمن العام يف عمل املنصات يف 
املناطق البحرية واالقرتاحات الالزمة لضبط عملها 
هو  املختصة"،  واالدارات  الوزارات  مع  بالتنسيق 
عنوان البحث العلمي الذي اعده الرائد يف مكتب 
شؤون املعلومات يف املديرية العامة لالمن العام 
جوين مهنا يف مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل 
ابرز  عن  وسألته  التقته  العام"  "االمن  رائد.  رتبة 
املواضيع والعناوين العريضة التي عالجها، فاجاب: 
لكل  وشاملة  تفصيلية  معالجة  البحث  "تضمن 
الصلة  ذات  واملحلية  الدولية  القانونية  املواضيع 
مبلف النفط والغاز. من ابرزها، نذكر عىل سبيل 
البحرية وحقوق  للمناطق  القانوين  االطار  املثال: 
الداخلية  املياه  من  انطالقا  الساحلية  الدولة 
مرورا باملياه االقليمية، املنطقة املتاخمة، املنطقة 
اىل  وصوال  القاري  الجرف  الخالصة،  االقتصادية 
والحياة  البحرية  البيئة  حامية  البحار،  اعايل 
واعالن  تحديد  البحرية،  املنطقة  يف  البرشية 
نطاق  اللبنانية،  للجمهورية  البحرية  املناطق 
القانون والحقوق والرتاخيص والتدقيق واملراقبة، 
دفرت الرشوط الخاص بدورات الرتاخيص يف املياه 
منصات  مختلف  انواع  النفط،  منصات  البحرية، 
النفط وخصائصها، مهام السلطة التنفيذية اللبنانية 
البرتول  قطاع  ادارة  هيئة  الطاقة،  وزارة  ودورها، 

وصالحياتها، املديرية العامة للنقل الربي والبحري، 
البيئة،   وزارة  املشرتكة،  البحرية  العمليات  غرف 
العامة  املديرية  دور  العمل،  وزارة  املال،  وزارة 
مبارش  بشكل  وصالحياتها  ومهامها  العام  لالمن 
الوزارات  مختلف  مع  عملها  تقاطع  عرب  كذلك 

واالدارات، ختاما، استنتاجات وتوصيات".

حول  يتمحور  الذي  البحث  بعنوان  ربطا   ■
للمنصة  التقني  التعريف  ما  البحرية،  املنصات 

النفطية البحرية؟
□ ان منصة النفط او املنصة البحرية او ما يطلق 
النفطي هي هيكل  الحفر  بالعامية جهاز  عليها 
يف  تستخدم  مبرافق  مزود  االبار،  لحفر  ضخم 
استخراج النفط والغاز الطبيعي ومعالجتهام كام 
يف التخزين املوقت للمنتجات، اىل ان يتم نقلها 
اىل الساحل يك تخضع لعملية التكرير والتسويق. 
العامل،  ملبيت  مهيأة  منشآت  بعضها  تتضمن 
او  النفط  الخ. تعد منصة  املستوصف،  املطاعم، 
االصطناعية  الهياكل  اكرب  من  البحرية  املنصة 
املتنقلة عىل مستوى العامل. تقنيا، هناك انواع عدة 
املثبتة  كاملنصات  خاصة  تسمية  منها  لكل  منها 
شبه  منصات  املتوافق،  الربج  منصات  التقليدية، 

غاطسة، وسواها.

ملكية  تقسيم  يحكم  دويل  قانوين  اطار  اي   ■
البحار بني الدول واسس التعاطي مع ملف النفط؟

البحرية وللحد من مسببات  □ تنظيام للمالحة 
سعت  الدول،  بني  العدائية  واالعامل  النزاعات 
الثانية  العاملية  الحرب  انتهاء  منذ  املتحدة  االمم 
اىل وضع اسس قانونية وعلمية لتقسيم املناطق 
يف  االتفاقيات  اول  فكانت  بينها،  ما  يف  البحرية 
 .UNCLOS  1 باسم  عرفت   1958 عام  جنيف 
ثم تلتها محاولة ثانية يف الستينات باءت بالفشل، 

حتى التوصل اىل االتفاقية الثالثة التي عرفت باسم 
UNCLOS  او اتفاقية مونتيغوباي )جامايكا( عام 
1982 التي ارتكزت يف فصولها عىل تقسيم البحار 
اىل مناطق بحرية عدة، اعتبارا من خط االساس مع 
املحافظة عىل مبدأ حرية املالحة الدولية ونظام 
البحث  لتشجيع  اليات  اىل  باالضافة  املضائق، 
العلمي وحل النزاعات. كام اصدرت كتيبات تقنية 
لرشح مضمون هذه االتفاقية. بالتايل، تعد هذه 
االتفاقية مثابة العمود الفقري لكل تلك املواضيع 
االتفاقيات  من  الكثري  سواها  جانب  اىل  عموما، 

واملعاهدات والقوانني الالحقة لها ذات الصلة.

■ اي اطار قانوين يرعى ملف النفط يف لبنان؟ 
لالستفادة  البرتولية  لبنان  سياسة  اطار  □ ضمن 
اقرار  تم  البحرية،  املياه  يف  البرتولية  املوارد  من 
الصادر  البحرية  املياه  يف  البرتولية  املوارد  قانون 
بحيث   ،2010 آب   24 تاريخ   132 الرقم  تحت 
اصبح يشكل هذا القانون، تحت سقف القوانني 
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة واىل جانب سواه 
الالحقة  االخرى  اللبنانية  واملراسيم  القوانني  من 
الذي تخضع اىل احكامه كل  له، املرجع االسايس 
ضمنها  ومن  عموما،  لبنان  يف  البرتولية  االنشطة 

بطبيعة الحال املنصات النفطية. 

اللبنانية  الرسمية  الجهات  او  الجهة  ■ من هي 
ومنصات  عموما،  النفط  مبلف  مبارشة  املعنية 

النفط خصوصا؟ 
نص  اليه،  املشار   2010/132 رقم  القانون  ان   □
من جهة اوىل عىل ان سياسة ادارة قطاع النفط 
والغاز يف لبنان قد نيطت مبارشة مبجلس الوزراء، 
وزير الطاقة واملياه، وهيئة ادارة قطاع البرتول. اي 
اىل  تعود  القطاع  هذا  الدارة  العامة  السياسة  ان 
هذه الجهات وفقا لالصول الدستورية والقانونية 

املعتمدة. اما من جهة ثانية، فقد نص ايضا عىل 
ان االنشطة البرتولية ضمن املياه البحرية تخضع 
لوالية الدولة اللبنانية. اي مبعنى ان كل وزارة او 
مؤسسة رسمية مدنية او عسكرية او امنية تقوم 
اللبنانية، التي تضم  مبهامها ضمن املياه البحرية 
حكام منصات النفط، اسوة مبا تقوم به عىل سائر 
ارايض ومياه السيادة اللبنانية. للتوضيح، عىل سبيل 
املثال، ان وزارة العمل هي التي متنح املوافقات 
يف  العاملني  لالجانب  العمل  واجازات  املسبقة 
منصة النفط. اي كل وزارة او ادارة تقوم مبهامها 
دواليك  وهكذا  النفط،  منصة  ضمن  القانونية 
وصوال اىل املديرية العامة لالمن العام التي سيكون 
ضمن  التعبري  جاز  اذا  االكرب  العمالين  الدور  لها 
اساسا  عليها  تلقي  القوانني  كون  املنصات  تلك 
اغلب واكرب املسؤوليات يف مواضيع دخول وخروج 
لبنان، دخول وخروج االجانب  االجانب من واىل 
التي تشمل  واللبنانيني من واىل املناطق املحرمة 
املرافئ والبواخر واملنصات ومناطق االمان املحيطة 
بها، حامية االمن االقتصادي واالمن القومي للدولة 
اللبنانية، وسواها من املواضيع االخرى التي هي 
من صلب مهام املديرية وقد صودف انها تجمعت 

كلها يف وقت واحد ضمن منصات النفط.

تلك   عن  االمثلة  بعض  اعطاؤنا  ميكن  هل   ■
منصات  العام ضمن  لالمن  الواسعة  املسؤوليات 

النفط؟

□ بالتأكيد. عىل سبيل املثال، نذكر ما يأيت:
اىل  الدخول  تنظيم  قانون  من   6 املادة  ان  اوال: 
بتاريخ  الصادر  منه  والخروج  فيه  واالقامة  لبنان 
10 متوز 1962 تنص حرفيا عىل انه "ال يجوز لغري 
اللبنانيني الدخول اىل لبنان اال عن طريق مراكز 
االمن العام رشط ان يكون... الخ". كام ان املادة 
11 من قانون تنظيم املديرية العامة لالمن العام 
الصادر باملرسوم رقم 2873 تاريخ 16 كانون االول 
1959 نصت عىل انه "تتوىل كل من دوائر امن عام 

املناطق يف حدود منطقتها:
• منح اجازات الدخول اىل مناطق املرافئ الجوية 
وفقا  البواخر،  اىل  والصعود  املحرمة  والبحرية 

للتعليامت الدامئة الصادرة عن مدير االمن العام.
بدخولهم  يتعلق  ما  كل  يف  االجانب  مراقبة   •

واقامتهم.
• االرشاف عىل مخافر الحدود. 

بالتايل، ومبا ان الرشكات التي ستعنى بتشغيل 
وادارة منصات النفط اجنبية، والقسم االكرب من 
خالل  اقله  اجانب  سيكونون  وعاملها  مدرائها 
دخولهم  معامالت  كل  فان  االوىل،  السنوات 
املناطق  واىل  من  لبنان،  واىل  من  وخروجهم 
التي  املشابهة  االمور  من  وسواها  املحرمة، 
تشكل صلب عملهم وتحركهم واقامتهم توجب 
تحت  او  خالل  من  تتم  ان  اللبنانية  القوانني 

ارشاف االمن العام.
ثانيا: مثل آخر، معلوم ان احدى ابرز مهام االمن 
العام هي "جمع املعلومات السياسية واالقتصادية 
كافة  وتقييم  الحكومة،  لصالح  واالجتامعية 
املعلومات يف شتى امليادين وتحليلها واستثامرها، 
االهتاممات،  مبختلف  املتعلق  االمني  والتنسيق 
الخ". بالتايل، من البديهي القول ان منصات النفط 
اللبناين،  لالقتصاد  الفقري  العمود  مثابة  ستكون 
يفرتض  التي  الحساسة  االقتصادية  وللمعلومات 
من  بالغة  بدقة  العام  االمن  يواكبها  ان  قانونا 
الناحيتني االمنية واالدارية، بهدف تجنب اي خلل 
بالنسبة  دواليك  وهكذا  مفتعل.  ارهايب  او  امني 
اىل اكرث من 22 قانونا لبنانيا تلقي بشكل رصيح 
املديرية  عاتق  عىل  ومتنوعة  كبرية  مسؤوليات 
العامة لالمن العام ضمن االنشطة البرتولية التي 

تتمحور اغلب اطر عملها حول اشخاص اجانب.

تضمنها  التي  والتوصيات  االقرتاحات  ابرز  ما   ■
البحث؟

مختلف  يف  البحث  تضمنها  كثرية  اقرتاحات   □
االتجاهات االمنية، القانونية، التقنية، االقتصادية، 
الذي  العام  االقرتاح  ان  غري  وسواها.  السياسية 
وتحديد  توضيح  رضورة  هو  اليه  االشارة  ميكن 
صالحيات كل االدارات والجهات الرسمية املعنية 
بعمل منصات النفط يك ال تتداخل الصالحيات 
تغرق  ال  ويك  بينها،  ما  يف  املسؤوليات  وتضيع 
تهدر  التي  االدارية  البريوقراطية  يف  املعامالت 
وغري  مبارش  بشكل  الدولة  وحقوق  الوقت 
مبارش. يف هذا السياق، ان املديرية العامة لالمن 
العام، وكام يؤكد دامئا مديرها العام اللواء عباس 
ابراهيم، تضع كل امكاناتها وعالقاتها والدراسات 
التي اعدتها يف هذا املوضوع او سواه، يف خدمة 
كل ما يخدم مصلحة لبنان ومصلحة كل اللبنانيني 

من دون اي استثناء. 

قسم كبير من نشاط 
منصات النفظ يدخل ضمن 

مهام االمن العام

بحث 
الشدياق منير 
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املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

دخول

مغادرة

املجموع

192610

194659

387269
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100030

85614

185644

450658
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جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من  2022/07/15 لغاية 2022/08/15

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2022/07/15 لغاية 2022/08/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2022/07/15 لغاية 2022/08/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

5اثيوبية
1اردنية
1ايرانية

12بنغالدشية
2جزائرية
1سعودية
7سودانية
187سورية

1سيراليونية

6اثيوبية
2اردنية
1ايرانية

8بنغالدشية
2بينية

2تركية
2جزائرية 

1ساحل العاجية 
7سودانية
171سورية

11عراقية
1عرب رحل

2فرنسية
1فلسطينية

4فلسطينية من دون اوراق
1فلسطينية سلطة

5فلسطينية سورية
29فلسطينية الجئة

2فيليبينية

2سيراليونية

10عراقية 
1عرب رحل 

1فرنسية
1فلسطينية

4فلسطينية من دون اوراق
1فلسطينية سلطة

7فلسطينية سورية
27فلسطينية الجئة

10فيليبينية

1قيد الدرس
128لبنانية

8مصرية
1مغربية

8مكتوم القيد
4هندية

423العدد االجمالي

1كاميرونية
2كينية

113لبنانية
7مصرية

9مكتوم القيد
3نيجيرية

4هندية
405العدد االجمالي

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2022/07/16 لغاية 2022/08/15

العددالعددالعدد
1888اثيوبية

1اذربيجانية
1اسبانية

1افريقيا .ج.
5المانية

3اميركية
1اوزباكستان

7اوغندية
4اوكرانية

7ايطالية
1باكستانية
2بريطانية
2بلجيكية

52بنغالدشية
67بنينية

5بوركينابية
4بيالروسيا

1تشيلية
35توغولية

2دانماركية
1راوندية
15روسية

1رومانية
4سنغالية

2سويسرية
428سيراليونية

47سري النكية
3غامبية
4غانية

5فرنسية

183فيليبينية
2كازاخستان

55كاميرون
1كوبية

2كيرغيزية
1051كينية
1مالية

9ملغاشية
4مولدوفية
4نيجيرية

54هندية
2هولندية

3967المجموع

الدولةالدولةالدولة

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2022/07/16 لغاية 2022/08/15

2اردنية
1تونسية
2جزائرية
3سعودية
1سودانية

11سورية
12كويتية
92مرصية

3مينية
127املجموع

الدولةالدولة العددالعدد
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الوثائق المزّورة
59

املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتاملطار

20121لبنان
151411اليونان
1315هولندا
44اسبانيا
44سوريا

963202545املجموع

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

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

متوز 2022

رسم بياين بعدد 
الوثائق املزّورة تبعاً 

للجنسية السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

متوز 2022

 عدد الوثائق السورية املزورة 
بحسب النوع واملركز الحدودي: متوز 2022

مقارنة بني عدد الوثائق 
املزّورة املضبوطة لشهر 

متوز 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 متوز 2022

عدد املسافرين 
من بداية 2022 حتى 

نهاية متوز 2022

عدد املسافرين 
خالل متوز 2021 

عدد املسافرين 
من بداية 2021 حتى نهاية 

متوز 2021 

694,708.00  176,460.00  2,204,386.00  477,498.00  املراكز الحدودية  الربية

2,013,993.00  605,655.0  3,303,163.00  831,048.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

متوز 2021

حاملو وثائق مزورة 

متوز 2022

نسبة االرتفاع او 

االنخفاض

مؤرش

2%5960املطار

00مرفأ طرابلس

00املصنع

00مرفأ بريوت

0-مطربة

00العريضة

00العبودية

00القاع

حاملو وثائق مزورة املركز
أيار 2022

حاملو وثائق مزورة 
حزيران 2022

حاملو وثائق مزورة 
متوز 2022

363160املطار

000مرفأ طرابلس

000املصنع

000مرفأ بريوت

000العريضة

000مطربة

000العبودية

070القاع

363860املجموع

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

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات: 
متوز 2022
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مقالإقتصاد

عصام شلهوب

إقتصاد

61

سياسة الدعم والخوف 
من الحقيقة

وقلة  بالحقيقة،  الناس  مصارحة  يف  املسؤولني  رغبة  وعدم  الحكومة  خوف 
املجتمع وتنخر عظام  التي ترضب  الصحيحة لالزمة  املخارج  ايجاد  حيلتهم يف 
نتائج  يفرز  مام  املطلوبة،  السديدة  القرارات  اتخاذ  من  مينعها  الوطن،  ابناء 
كارثية عىل الوضع االقتصادي ووضع الخزينة الذي افلس منذ فرتة، يف انتظار 

ان يفرغ املرصف املركزي من آخر دوالر موجود يف املال االحتياطي تحديدا.
خري مثال عىل ذلك، سياسة الحكومة التسعريية للمشتقات النفطية وخصوصا 
عىل  االشكال  من  بشكل  الدعم  فانعكس  بيديها،  يديها  كّبلت  حيث  القمح، 

املحروقات، وبنسبة 100% عىل القمح،  لكن لغري مستحقيه.
املوجودة  املتعاقبة، وال  الحكومات  العام، مل تحقق  املال  بعد هدر مزيد من 
حاليا، التي ترّصف االعامل عىل هواها ووفقا الهدافها. فلم تحصل عىل رىض 

الشارع ومل تدعم املواطن املستحق، بل حققت عكس ما كانت تهدف اليه.
ففي حني استمرت اسعار النفط يف االرتفاع، ثبتت الحكومة اسعارها بدعوى 
سياستها  بفعل  انها  اىل  يشري،  الواقع  لكن  املواطن.  دعم  يف  مستمرة  انها 
هذه، تدعم 20% فقط من املواطنني املستحقني للدعم، بينام يذهب الباقي 
واصحاب  واملحطات  الرشكات  كاصحاب  يستحقونه،  ال  الذين  املواطنني  اىل 

الكهرباء.  مولدات 
بنسبة  لكن  القمح،  مادة  عىل  ايضا  يصح  النفطية،  املشتقات  عىل  يصح  ما 
اكرب. فرئيس لجنة االقتصاد النيابية ميشال ضاهر يؤكد، انطالقا من مسؤوليته 
وفقا  تعمل  "املطاحن  هدرا.  تذهب  امواله  ألن  الدعم  ضد  انه  الوطنية، 
االمر  تنتج 78% طحينا. هذا  املدعوم ليك  القمح  ملصلحتها، فهي تستلم طن 
علفا  الباقي  ويباع  طحينا   %60 تنتج  ليك  قبلها  من  واستغل  مراقبا،  يكن  مل 
ال  انها  بحجة  الطحني  تسليم  عن  املطاحن  امتناع  اىل  اضف  مرتفعة.  باسعار 
متلكه، فازدهرت السوق السوداء. يضاف اىل ذلك، انتاج الرغيف الذى يذهب 
لبنان  يف  السوري  املقيم  يستلمها  ربطة  الف   450 فهناك  سوريا،  اىل  معظمه 

بدعم من اللرية اللبنانية، عدا عن تهريب الطحني".
وجدت  اينام  بل  فحسب،  لبنان  يف  ليس  الدعم،  لسياسة  الفعيل  التطبيق  يف 
هذه السياسة وايا تكن الحكومة التي تنفذها، فان استمرار التطبيق الخاطئ 
لها ينتهي بهدر املال العام وتوجيه الدعم لغري مستحقيه عىل حساب الفقراء، 
من دون تحقيق اي اهداف حقيقية، اقتصادية كانت ام اجتامعية ام سياسية.

مل تحسم حكومة ترصيف االعامل امرها ومل تتخذ ما متليه عليها مسؤولياتها 
الكلفة  يرفع  مام  واالختباء،  والخوف  الرتدد  سياسة  فانتهجت  قرارات،  من 
ووسائله  الياته  ويضعف  الحكم  صورة  ويهز  لقراراتها،  واملالية  االقتصادية 
اكرث من  تثري  واملالية والسياسية،  االقتصادية  املؤرشات  بينام  االخطاء،  ويراكم 
القلق، لننتهي بأزمة جوع باتت عىل االبواب بعدما نخرس آخر دوالر موجود 
الجميع.  ستصيب  جراحها  ان  علام  املواطنني،  لدى  وحتى  املركزي  البنك  يف 
الغريب اننا ال نزال نعالج االزمة باملسكنات حتى االن، وقد دفع املواطن مثنها 
وال يزال، كام سيدفع مثن تأخر وعجز السياسة الحكومية املعتمدة التي تنذر 

مؤرشاتها باالسوأ.

رئيس لجنة االقتصاد النيابية:
أينما وجد الدعم... وجد الفساد

نخر الفساد حبة القمح فتحولت اىل مادة تدر ارباحا للمحظيني واملهربني. مال دعم القمح يذهب يف معظمه اىل غري 
من  االخري  الدوالر  نفاد  بعد  القمح  استرياد  سيتوقف  عندما  سيظهر  الجوع  فان  لذا  تهريبا،  الحدود  بعبوره  اللبنانيني 

املرصف املركزي 

االستفادة من فرق الفائدة جعلتهم يتغاضون عن 
قول الحقيقة، هناك ادلة كثرية عىل ما اقول، ابرزها 
رأسامل املصارف التي بدأت بنحو 200 مليون دوالر 
واصبحت اليوم نحو 21 مليارا. كذلك ال ميكن اغفال 
مشكلة الطاقة التي شكلت سببا لالزمة التي كلفت 
لبنان نحو 40 مليار دوالر مع الفائدة، يليها تثبيت 

سعر الرصف الذي كلف 29 مليار دوالر.

■  كيف ميكن الخروج مام نحن فيه؟
□  ال نية لدى املسؤولني يف مصارحة الناس بالحقيقة 
وال نزال نعيش الكذبة الكبرية. يجب ان نتحول اىل 
اقتصاد منتج، ومن اجل ذلك يجب اقرتاض املال من 
للمصارف  استثامرات. ال ميكن  املصارف وتوظيف 
اعادة  يجب  مطلقا.  الدور  بهذا  االضطالع  اليوم 
هيكلة املصارف، فاذا مل يستطع اصحاب املصارف 

■ كيف تقرأ الواقع االقتصادي اليوم ويف املستقبل؟ 
وماذا عن االمن الغذايئ؟

□  االزمة بدأت منذ العام 2011 لكن تم التعتيم 
عجزا.  يسجل  املدفوعات  ميزان  بدأ  يوم  عليها، 
حذرت من االنهيار منذ العام 2015، يوم كان كل 
يشء يسري يف شكل طبيعي. طرحت افكارا للخروج 
من املأزق وهي، اعادة النظر يف االتفاقات التجارية 
ميزان  يف  العجز  معالجة  االورويب،  االتحاد  مع 
املدفوعات الذي نتج من كميات االسترياد الكبرية. 
تكمن املشكلة يف ان احدا ال يريد كشف الحقيقة. 
الرئيس  ارتكبته حكومة  الذي  الدفع  التخلف عن 
حسان دياب دفع اىل االنهيار، خصوصا اننا رفضنا 
خروج ما يقارب نحو ملياري دوالر اىل الخارج، يف 
وقت وصلت الفائدة عىل سندات الخزينة اىل %50، 
مبعنى ان اي يشء ندفعه ال ميكن االستدانه مكانه 
اال بفائدة 50%. عتمت لعبة الربوباغندا االعالمية 
عىل  واملحامني  واملصارف  واملال  االعامل  ورجال 
الحقيقة وخففت من وطأتها. طرحت عىل الرئيس 
دياب االستعانة برشكة "الزار" لدرس الواقع، لكنهم 
الرئيس  يرتكوا  مل  وكذلك  بالعمل،  لها  يسمحوا  مل 
دياب يعمل. تحولت االزمة املالية اىل اقتصادية، يف 
غياب الحلول عىل مستوى املرحلة. عندما طرحت 
الـ  اىل  اللجوء  رضورة  النيايب  املجلس  خالل  من 
"هريكات" عىل كل الودائع بنسبة 30%، حتى عىل 
تلك التي تفوق املليون دوالر، تم الوقوف ضد هذا 
الفائدة  االقرتاح، علام ان اقرتاحي قىض  باستمرار 
من  العمل  منط  ان  سنوات.   3 ملدة  الودائع  عىل 
خالل سياسة الدعم افقد لبنان قدرته، اذ رصف نحو 
24 مليار دوالر خالل السنتني املاضيتني عىل الدعم، 
ونحن اليوم نرتجى البنك الدويل العطائنا 3 مليارات 
دوالر، هذا امر مستغرب. مل يعد لدينا نظام مرصيف، 
وتحول نظامنا املايل اىل "الكاش". تؤكد الحقائق ان 
عندما  العاملية:  القاعدة  وتقول  مفلسة.  املصارف 
ميتنع املرصف عن الدفع يعلن افالسه مهام كانت 

ضخ رأسامل جديد فيها، يجب عىل الدولة متلكها. 
يف  مستمرة  وهي  الحلول  هذه  ترفض  املصارف 
اعامل مرصفية عادية. اعتقد ان هناك نحو 4 او 5 
مصارف ميكن زيادة رأساملها، فيام بنوك اخرى لن 
تتمكن من االستمرار. للحفاظ عىل جزء من اموال 
املودعني املتبقية وتحسني الواقع االقتصادي، يجب 
البدء مبعالجة اسباب االزمة وليس النتيجة، علام ان 
اىل  ننظر  اذ  اقتصاد،  ازمتنا هو عدم وجود  سبب 
من  نتمكن  مل  اذا  فقط.  محاسب  نظرة  االقتصاد 
ايجاد املدخول سنذهب حكام اىل االفالس. يجب 
ملصارف  رخص  واعطاء  املصارف  هيكلة  اعادة 

استثامرية معفاة من االحتياط االلزامي.

■  هل تؤّمن هذه املصارف عامل الثقة؟
نكون  ان  يجب  لكن  رضوري،  الثقة  عامل   □
جاهزين. عندما يقر قانون العطاء رخص ملثل هذه 
تحضري  يجب  تباعا.  ستعود  الثقة  فان  املصارف، 
االرضية التي تحتاج اىل وقت، فمعالجة االمور كام 

هي االن ستوصل حكام اىل مشكلة كبرية جدا.

االمن  تؤّمن  هل  الدعم؟  سياسة  عن  ماذا   ■
الغذايئ واملعييش؟

□ انا ضد الدعم، ألن امواله تذهب هدرا. املطاحن 
تعمل ملصلحتها، فهي تستلم طن القمح املدعوم 
االمر مل يكن مراقبا،  تنتج 78% طحينا. هذا  ليك 
ويباع  طحينا   %60 تنتج  ليك  قبلها  من  واستغل 
امتناع  اىل  اضف  مرتفعة.  وباسعار  علفا  الباقي 
املطاحن عن تسليم الطحني بحجة انها ال متلكه، 
انتاج  السوداء. يضاف اىل ذلك  السوق  فازدهرت 
فهناك  سوريا،  اىل  معظمه  يذهب  الذى  الرغيف 
السوريون يف  املقيمون  يستلمها  ربطة  الف   450
تهريب  عن  عدا  اللبنانية،  اللرية  من  بدعم  لبنان 
الطحني. وفقا لدراسة وضعتها منذ فرتة، تبني انه 
عندما يرفع الدعم عن الطحني سريتفع سعر طن 
الطحني من مليونني و400 الف لرية اىل 13 مليون 
و800 الف لرية. كل طن من الطحني ينتج 1355 
ربطة  فان سعر  الفارق،  احتسب  اذا  ربطة خبز. 
الخبز يرتفع 8 االف لرية اي ستصبح الربطة  بـ21 

الف لرية. 

القمح  عن  الدعم  الغاء  ان  يدعي  من  هناك   ■
سريفع سعر ربطة الخبز اىل 40 او 50 الف لرية؟
□ هذا كالم غري صحيح. انه تهويل من اصحاب 

رئيس لجنة االقتصاد النيابية ميشال ضاهر.

ال نية لدى املسؤولني في 
مصارحة الناس بالحقيقة

االسباب اال عندنا يف لبنان، فاملصارف ال تزال قامئة 
والعمل جار عىل تحميل املواطن الخسائر، بدل ان 
القانون اصحاب املصارف ومجالس  يتحملها وفق 
االدارة واملساهمني الكبار. خرس املواطن نحو %87 
بال  يعمل  استمر  الذي  املرصف  يف  مدخراته  من 
مباالة. احّمل املسؤولية الكبرية الصحاب املصارف 
الذين كانوا يعرفون اىل اين يتجه الوضع املايل، لكن 
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املطاحن واالفران لتأمني استمرار استفادتهم من 
الدعم. هناك من يؤكد ان رفع الدعم سيؤدي اىل 
خفض سعر ربطة الخبز اىل ما دون 21 الف لرية 

بسبب عودة املنافسة بني االفران.

■  هل رفع الدعم هو قرار سيايس؟
□ بالتأكيد، والسباب واهداف كثرية. املهم يف املوضوع 
هو اذالل الناس وابقاء اهتامماتهم محصورة يف تأمني 
معيشتهم. اصبح الحد االدىن لالجور يف القطاع الخاص 
كل  ان  اي  ماليني،   5 او  لرية  ماليني   4 يوازي  اليوم 
ساعة عمل تساوي 25 الف لرية، هذا املبلغ سيخرسه 
العامل من اجره اليومي اذا اضاعه يف الوقوف امام 
الفرن للحصول عىل ربطة خبز. هذه العملية تتكرر 
عىل مدى ايام االسبوع، اي ان ربطة الخبز ستكلف 

العامل اضعاف سعرها الحقيقي.

وفق  الدعم  رفع  يجب  يقول  االقتصاد  وزير    ■
برنامج متكامل، ماذا يقصد؟

وليس  يتحدثون شعرا  الدولة  الجميع يف هذه   □
ارقاما. انا اتحدث عن قيمة ارتفاع سعر طن القمح 

وكم ربطة ينتج ونسبة زيادة سعرها. 

■  هل يعترب قرض البنك الدويل عبئا جديدا عىل 
لبنان؟

القرض 150 مليون  انه دين جديد، فقيمة   □
السوريني  اىل  ستذهب  مليونا   50 منها  دوالر 
وسيدفعها لبنان من جيبه. علام ان السوريني 

مام  القمح،  كميات  ثلث  يستهلكون  الالجئني 
السوري  يأكل  حتى  يستدين  لبنان  ان  يعني 
الخبز  وربطات  بالطحني  متاجرته  عن  عدا 
عرب التهريب، او البيع يف السوق املحلية وفق 
االمر.  لهذا  جوابا  اجد  ال  السوداء.  السوق 
دعم  االستمرار يف  وال ميكن  ليس حال  القرض 
هذا  ضد  لكنني  دعمه،  تريد  الدولة  القمح. 

التوجه.

■  مزارعو القمح يشكون عدم ترصيف انتاجهم، 
ال الدولة تشرتي املحصول وال تسمح لهم بالتصدير، 

ما الحل؟
ارتفاع  اىل  نظرا  القايس  القمح  تصدير  مع  انا   □
القمح  اسعار  من  اعىل  وهي  عامليا،  اسعاره 
الطري،  القمح  استرياد  يستطيع  لبنان  الطري. 
يتمكن  اذا مل  القايس.  القمح  فلامذا مينع تصدير 
املزارع من ترصيف انتاجه هذه السنة، لن يزرع 

القمح السنة املقبلة.  

■  يقال ان كمية االنتاج هذه السنة بلغت نحو 60 
الف طن، فهل ستبقى يف مخازن املزارعني؟

املعكرونة،  صناعة  يف  يستعمل  القايس  القمح   □
بزيادة 100  منه  الواحد  الطن  تدفع مثن  وايطاليا 
الدولة  متنع  فلامذا  الطري.  القمح  عن طن  دوالر 

تصدير هذا القمح.

■ ملاذا هذا املوقف؟
□  تكمن مشكلة لبنان يف افتقاره اىل ادارة جيدة. 
يتقاىض  الذي  املوظف  بعقلية  يعملون  فالجميع 
راتبا يف نهاية الشهر. عندما مينع املزارع من التصدير 
القمح،  زراعة  يف  والخسارة  "للبهدلة"  وتعريضه 
فهو لن يعاود  زرع القمح. من الرضوري السامح 
الطري يف  القمح  ان  علام  القايس.  القمح  بتصدير 

لبنان ال يزرع بسبب االمراض التي تصيبه.

رشاء  يف  املحلية  املعكرونة  مصانع  عن  ماذا   ■
محصول القمح؟  

لصناعة  مصنع  النشاء  مرشوعا  سابقا  نفذت   □
بكامله،  لبنان  محصول  رشاء  يستطيع  املعكرونة 
طن  الف   28 ينتج  القمح  من  طن  الف   45 اي 
من املعكرونة. لكن نتيجة االزمة توقف املرشوع، 
من  اكرث  تستهلك  ال  لبنان  يف  املعكرونة  فمصانع 
10% من قيمة االنتاج، اي 5 االف طن فقط من 

القمح القايس.

■ ملاذا ترص الدولة عىل رشاء القمح؟
□  هدفها ادخال 15% من القمح القايس يف صناعة 
الخبز. تشري الدراسات اىل اننا نحتاج شهريا اىل نحو 

7500 طن تدخل فيها.

■   هل يستطيع لبنان االستمرار يف سياسة الدعم 
مع ارتفاع االسعار العاملية ونفاد املال االحتياط من 

مرصف لبنان؟
االحزمة.  شد  يجب  لذا  مقبلة،  مشكلة  هناك   □
عندما نتحدث عن املجاعة، هذا يعني ان الدولة 
ستتوقف عن استرياد القمح، طبعا بعد نفاد الدوالر 

االخري املوجود يف املرصف املركزي.

■  يقال ان الفساد موجود يف وزارة االقتصاد وهناك 
تالعب يف توزيع كميات القمح عىل املحظيني، كيف 

تقرأ هذا االمر؟
□ الدعم يعني الفساد.

ع. ش

نخر الفساد حبة القمح 
فتحولت ارباحا للمحظيني 

واملهربني
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عصام شلهوب

عرجاء  الطريق  بداية  كانت  اذا  للفساد؟  مكافحة  واي  اصالح  اي 
القانون  يف  واملحاسبة  املساءلة  عملية  يف  اساس  بند  عن  بالتنازل 
النقد  صندوق  ملطلب  استجابة  املرصفية  الرسية  لرفع  اقر  الذي 
عام  العفو  لقانون  الرجعي  للمفعول  االغفال  هذا  كان  الدويل. 
حقوق  قضم  مسرية  استمرار  عىل  ليشجع  ومتعمد،  مقصود  مىض، 

ومدخراتهم  اللبنانيني 

بعاصيري: القانون جزء
نائب حاكم مرصف لبنان السابق محمد بعاصريي.من مجموعة مكافحة الفساد

■ هل حقق اقرار قانون الرسية املرصفية 
مطلب صندوق النقد الدويل؟

ما  يف  الصندوق  عند  يبقى  الجواب   □
متطلباته.  يالقي  الحايل  القانون  كان  اذا 
باملمكن  الحايل  القانون  وصف  ميكن 
ميكن  وال   ،1956 لقانون  تطويرا  ويعترب 
اتخاذ  قبل  فعاليته  عىل  نهائيا  الحكم 
كام  الوزراء  الخطوات من مجلس  بعض 
اىت عىل ذكرها هذا القانون. تبقى العربة 

التطبيق! يف 

اصالحيا  عمال  القانون  يعترب  هل   ■
وقطع دابر الفساد؟

يف  اليه  النظر  ميكن  القانون  هذا   □
االصالحية  للخطوات  متكامل  سياق 
بالطبع  املعنيني.  من  اتخاذها  الواجب 
مجموعة  من  جزءا  يبقى  القانون  هذا 

الفساد. متكاملة ملكافحة 

■ هل تأمل يف تطبيقه؟ 
التطبيق،  يف  تكمن  العربة  ذكرت  كام   □
دون  من  سابقا  رشعت  قوانني  من  فكم 

املستقبلية  الظروف  املتوقع.  التطبيق 
ستجيب عن ذلك.

القانون  اقرار  بعد  لبنان  فقد  هل   ■
دوره كمركز مايل؟ 

التعرض  من  لبنان  مينع  مل   56 قانون   □
جار  هو  كام  ومالية  مرصفية  الزمات 
بنك  ازمة  مثل  سابقا  حدث  وكام  اليوم 
انرتا، وما عرف يف بداية تسعينات القرن 
الظروف  املتعرثة.  باملصارف  املايض 
السياسية التي مرت ومتر عىل املنطقة ال 
تربر قانون 56، لكن اعادة هيكلة القطاع 
ميكن  وسليم  علمي  شكل  يف  املرصيف 
االعتداد  دون  من  اليه  الثقة  تعيد  ان 
ان  يكفي  املرصفية.  بالرسية  يسمى  مبا 
كسائر  املهنية  الرسية  لبنان  لدى  يكون 

الدول.

القانون سيمنع او يخفي  ■ هل تعديل 
الفساد الداخيل املتعلق بالقطاع العام؟

مكافحة  يف  يساعد  قد  القانون  هذا    □
لكن  العام،  القطاع  صعيد  عىل  الفساد 

اخرى  اصالحية  اجراءات  اتخاذ  يستلزم 
عىل صعيد الحوكمة وخالفها.

الرسية  قانون  عىل  التعديل  ذكر    ■
الرقابة  تتوىل  جهات  خمس  املرصفية 
ان  لها  ميكن  كيف  الرسية،  رفع  وطلب 

تتعاون مع بعضها البعض؟
معنية  هيئة  كل  تقوم  ان  يتوقع   □
بحسب  مهامتها  بانفاذ  القانون  بهذا 
اختصاصها ونوع الجرم الناتج. عىل سبيل 
املثال، تقوم هيئة التحقيق الخاصة لدى 
عن  املرصفية  الرسية  برفع  لبنان  مرصف 
كل ما هو عائد اىل شبهات تبييض االموال 
انشاء  اقرتح  هنا  االرهاب.  متويل  او  و/ 
يف  املذكورة  الجهات  تشمل  وطنية  لجنة 
لتبادل  بينها  للتنسيق يف ما  القانون  هذا 
ليس  الالزمة.  التوعية  ونرش  الخربات 
ما  تنسق عمالنيا يف  بأن  هناك من رضر 
تستوجب  قد  محددة  حاالت  يف  بينها 
هذه  تعقد  ان  اقرتح  كام  التنسيق.  هذا 
الرابط  لخلق  شهرية  اجتامعات  اللجنة 

املهني يف ما بينها.

التهرب  مكافحة  موضوع  يواجه   ■
الرضيبي معوقات لبت اي جرمية مالية، 
ما هي الية التعاون بني الجهات املكلفة 

التنفيذ؟ بالرقابة لحسن 
مزمنة،  مشكلة  الرضيبي  التهرب   □
بدولته.  املكلف  ثقة  انعدام  نتاج  وهي 
من  الثقة  استعادة  من  بد  ال  لذلك 
العام  القطاع  يف  الحوكمة  زرع  طريق 
الدولة  بني  التعامل  يف  والشفافية 
واملواطن، مبا فيها ارساء دولة الكرتونية. 
يف هذا االطار، يتوجب عىل وزارة املال 
شفافة  آلية  خلق  الرضائب  ومصلحة 
تطمنئ املكلف اىل ان آلية العمل لديها 
واملخاطر  االبتزاز  مخاطر  اىل  تعرضه  ال 
يستلزم  كام  منها.  والجسدية  االمنية 
حسن تطبيق هذا القانون وجود جسم 
التأثريات  عن  عمله  يف  مستقل  قضايئ 
يخضع  نظام  وجود  مع  السياسية، 
الشفافة  للمحاسبة  املعنيني  املسؤولني 

والعادلة.

االدارة  موظفي  ان  تعتقد  هل   ■
الرضيبية سيلتزمون الرسية املهنية؟

حوكمة  وجود  يستلزم  االمر  هذا   □
املعنيني  املسؤولني  تجعل  وشفافية 

القانون.  يلتزمون تطبيق 

■  اال يحتاج تطبيق القانون اىل تأهيل 
الرسية  قانون  لتطبيق  املعنية  االدارات 

املرصفية واىل حوكمة مستقبلية؟
□ بالطبع هناك ما يستلزم خلق التوعية 
االمر.  هذا  عىل  القيمني  عند  ونرشها 
االساس  يبقى  الحوكمة،  اىل  بالنسبة 
القانون  بهذا  بالتقيد  يتعلق  ما  ليس يف 

بل يف تحديث ادارات الدولة عموما.

محاكم  وجود  رضورة  ترون  اال   ■
املالية  الجرائم  لبت  ماليا  متخصصة 

برسعة وفعالية؟
يف  متخصصة  محاكم  وجود  فكرة   □

□  لست يف صدد اصدار حكم مسبق يف 
نية  رأي يف  ابداء  االمر وال ميكنني  هذا 
املرشع بل دعني اقول يف حسن النيات. 
تطبيق  يف  تكمن  السياسية  االرادة 

فلننتظر. القوانني، 

■  ما هو الهدف من اعطاء وزير املال 
القرارات  بعض  عىل  املوافقة  يف  دورا 
التي ستصدر عن الجهات املعنية برقابة 

الرسية املرصفية؟
املعنية  املال  وزارة  عمل  يتعلق   □
املبارشة بادارة املال العام بهذا القانون 
التهرب  مكافحة  صعيد  عىل  سواء 
وغريها  الفساد  مكافحة  و/او  الرضيبي 
من  تنطبق،  حيثام  املالية  الجرائم  من 
االخرى  السلطات  مع  التعارض  دون 
وسلطات  الخاصة  التحقيق  كهيئة 
انفاذ القانون من قضاء وجامرك ودرك 
القيام  عليها  يتوجب  التي  وغريها 
ذكرتها  كام  املالية  الجرمية  مبكافحة 
القانون  مثل  الصلة  ذات  القوانني 
االموال  تبييض  مبكافحة  املتعلق   44

ومكافحة متويل االرهاب.

يف  تبقى  العربة  لكن  اقر،  املرصفية  الرسية  رفع  قانون 
محمد  السابق  لبنان  مرصف  حاكم  نائب  التطبيق. 
بعاصريي اكد لـ"االمن العام" ان تطبيق القوانني يكمن 
"جوستيسيا"  مؤسسة  رئيس  اما  السياسية.  االرادة  يف 
الرسية  رفع  اهمية  ان  فاعترب  مرقص،  بول  املحامي 
يسمح  الذي  الرجعي  املفعول  يف  تكمن  املرصفية 

املرتكب. مبحاسبة 

قضاة كثر 
ال يمتلكون الخبرات املالية 

واملصرفية

والقت  قدمية،  واملرصيف  املايل  الشأنني 
التسعينات.  بدايات  يف  كبريا  استحسانا 
ففي اثناء ما كان يعرف حينها باملصارف 
التي  اعرتايف بجهيل لالسباب  املتعرثة مع 
انا  املحاكم.  تلك  مثل  قيام  دون  حالت 
الفكرة  لهذه  واملتحمسني  املؤيدين  من 
اذ ان قضاة كرثا والذين يتميزون بخربات 
قضائية مهمة ال ميتلكون الخربات املالية 
احكامهم  عدالة  يف  يؤثر  مام  واملرصفية، 
مع التأخري غري املنطقي يف الوصول اليها.

املكلفة  الجهات  عدد  زيادة  هل   ■
الرسية  قانون  احكام  وتطبيق  الرقابة 

املرصفية، محاولة لتمييع القانون؟ 

قانون السرّية املصرفّية: العبرة في تطبيقه
هل يستجيب مطلب صندوق النقد؟
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رئيس مؤسسة "جوستيسيا" املحامي بول مرقص.

اعطاء السلطة للمدعي 
العام املالي يؤدي 

الى حماية املصارف

الرسية  قانون  تعديل  يستجيب  هل    ■
املرصفية طلب صندوق النقد الدويل ؟

الحد  تلبية  القانون  هذا  اقرار  جاء    □
التي  الدويل  النقد  صندوق  رشوط  اهم 
لبنان،  مع  التفاوض  خالل  عليها  اتفق 
وهي تعديل قانون الرسية املرصفية. لذا 
فان توقيت هذا التعديل ليس نابعا من 
اجتهاد نيايب او اصالحي من السلطات او 

اي رغبة للتقويم. 

■  كيف تقرأ التعديالت؟
□  ينطلق  التعديل بداية وكأنه ال يوجد 
قانون رقمه /44/ صادر عام 2015 يرفع 
يف  جديا  االشتباه  عند  املرصفية  الرسية 
وسائر  الرضيبي  والتهرب  الفساد  جرائم 
لينص  املرشوع  جاء  التي  املالية  الجرائم 
التعديل؟  هذا  اساس  هو  فام  عليها. 
الفساد  مكافحة  الجل  فعال  هو  وهل 
عملت  املرصيف؟  بالقطاع  الثقة  واعادة 
الحكومة اوال عىل مرشوع تعديل قانون 
رسية املصارف قبل احالته اىل لجنة املال 
واملوازنة يف مجلس النواب التي وضعت 
ضمن  سمحت  وكانت  عليه،  مالحظاتها 
من  املرصفية  الرسية  برفع  مرشوعها 
العامة  النيابات  قضاة  او  املالية  موظف 
التحقيق،  وقضاة  منها  االستئنافية  حتى 
وضامنة  واضحة  معايري  وضع  دون  من 
املصارف  الزم  املرشوع  للخصوصية. 
تقديم تقاريرها اىل وزارة املال من دون 
ضامنات لحقوق املودعني التي ميكن ان 
يحصلوا عليها تجاه االجراءات التعسفية، 
الخاصة  املعلومات  استعامل  كاساءة 
املعلومات.  هذه  طلب  اساءة  حتى  او 
الحكومي عىل  القانون  كام نص مرشوع 
من  املرصفية  للحسابات  سجل  انشاء 
لالحتفاظ  املخولة  الجهة  يحدد  ان  دون 

املعلومات  تسليم  عىل  واالرشاف  به، 
الجهات  اىل  الحسابات  بهذه  املتعلقة 
االوىل  الفقرة  يف  املرشوع  عددها  التي 
التعديل  نص  مينع  السابعة.  املادة  من 
االخرية  النيابية  النسخة  كام  الحكومي 
ودائع  حسابات  فتح  املصارف،  عىل 
مديري  غري  اصحابها  يعرف  ال  مرقمة 
تحويل  يفرض  كام  وكالئهم،  او  املرصف 
الحديد  والخزائن  املرقمة  الحسابات 
وخزائن  عادية  حسابات  اىل  املؤجرة 
تطبق عليها كل متطلبات مكافحة تبييض 
االموال ومتويل االرهاب، اال ان ما مل يتم 
الفقرة،  هذه  صياغة  اثناء  يف  اليه  التنبه 
خاضعا  اساسا  اصبح  املرقم  الحساب  ان 
ملوافقة استثنائية من ادارة املرصف بعد 
مجلس  تناساه  الذي  االمر   ،2001 العام 
النواب والحكومة. كان التعديل االسايس 
مجلس  اقرها  التي  النهائية  الصيغة  يف 
القضاء  من  كل  ارشاك  هو  النواب، 
الرسية  رفع  صالحية  يف  املال  ووزارة 
الصالحية  هذه  كانت  بعدما  املرصفية، 
الخاصة  التحقيق  بهيئة  فقط  مرتبطة 
)مكافحة   2015/44 بالقانون  املنشاة 
تبييض االموال ومتويل االرهاب( والهيئة 
فاصبحت  الفساد.  ملكافحة  الوطنية 
مبوجب  املرصفية  الرسية  رفع  صالحية 
التعديل مرتبطة بجهات عدة هي،  هذا 
الفساد،  الوطنية ملكافحة  الهيئة  القضاء، 
التهرب  الرضيبية بهدف مكافحة  االدارة 
الخاصة.  التحقيق  وهيئة  الرضيبي، 
يكن  مل  التعديل،  هذا  قبل  انه  رغم 
املرصفية  الرسية  لرفع  اشكالية  هناك 
فللهيئة  الفساد،  بجرائم  االشتباه  عند 
رفع  صالحية  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
الرسية املرصفية مبوجب املادة /19/ من 
القانون رقم 2020/175 )قانون مكافحة 

الهيئة  وانشاء  العام  القطاع  يف  الفساد 
فقط  وذلك  الفساد(،  ملكافحة  الوطنية 
التحقيق  هيئة  اىل  طلب  توجيه  بعد 
استنسابية  صالحية  لها  التي  الخاصة 
اعادة  ان  يعني  مام  الرفض،  او  بالقبول 
ربط صالحية رفع الرسية املرصفية بهيئة 
الفساد ال معنى له اطالقا النها  مكافحة 
يف الواقع مجردة من اي صالحيات، كونه 
هيئة  اىل  الرجوع  موجب  عليها  يقع 

الخاصة. التحقيق 

■   اال تعتقد ان زيادة الجهات الرقابية 
ونزع  القانون  لتمييع  محاولة  هو 

فعاليته؟
املادة  تعديل  النواب  مجلس  اعاد   □
املصارف،  رسية  قانون  من  السابعة 
والغى  مصطلح "الجرائم املالية االخرى"، 
املايل،  العام  للمدعي  السلطة  واعطى 
حامية  اىل  يؤدي  ان  االلغاء  شأن  ومن 
تجد  مالية  دعاوى  اي  من  املصارف 
عملية  ربط  تعسفية.  انها  االخرية  هذه 
التحقيق  بقضاة  املرصفية  الرسية  رفع 
من  محدد  نوع  عىل  واقتصاره  حرصا 
تطبيقه  نطاق  توسيع  دون  من  الجرائم 
من  السابعة  املادة  عليه  نصت  ما  وفق 
يلبي  وال  مجد  غري  جعله  القانون،  هذا 
االهداف التي اقر من اجلها والتي لدينا 
عالمات استفهام حولها اساسا! كام الغى 
الحكومة  مرشوع  من  النواب  مجلس 
مبوجبها  التي  السابعة،  املادة  من  فقرة 
يف  املذكورة  السلطات  امكان  يف  كان 
معلومات  عىل  تحصل  ان  املادة  هذه 
املحمية  الحسابات  عن  ومنتظمة  دورية 
من  كنا  بعدما  وذلك  املرصفية،  بالرسية 
وعىل  االمر  هذا  عىل  املعرتضني  اشد 

مرشوع القانون برمته.

■  ما هي اهمية املفعول الرجعي الذي 
مل يدرج يف القانون؟ 

□  مل يتضمن القانون الذي اقره مجلس 
الرجعي،  املفعول  يتناول  بند  اي  النواب 
يف  تكمن  املرصفية  الرسية  رفع  فاهمية 
للقايض  يسمح  الذي  الرجعي  املفعول 
مبحاسبة املرتكب عىل كل الجرائم املالية 
ومعايري  اللية  وفقا  سابقا،  بها  قام  التي 

واضحة طبعا.

■  ما هي تداعيات رفع الرسية املرصفية 
عىل اقتصاد لبنان عموما وقطاعه املرصيف 

والثقة فيهام؟
او  ليبحث  كان  كهذا  قانونا  ان   □
حقوق  دولة  لبنان  يف  كانت  لو  ليصلح، 
يف  الطأمنينة  وتبعث  الثقة  توحي 
وقوانني  واملكلفني،  املواطنني  نفوس 
عن  يفرجوا  حتى  الخصوصية  تحمي 
من  حذرنا  ان  سبق  حساباتهم.  تفاصيل 
املرصفية  الرسية  قانون  الغاء  مخاطر 
من  تبقى  ما  عىل  سلبية  اثار  من  له  ملا 
فلطاملا  اللبناين،  االقتصادي  القطاع 
الضغوط  وتفاقمت  الدعوات  تعاظمت 
يف  املرصفية  الرسية  تقويض  اجل  من 
الفساد  مكافحة  رضورة  بذريعة  لبنان 
قانون رسية  اقر  عندما  االموال.  وتبييض 
كبري  بشكل  ساهم   ،1956 عام  املصارف 
والعربية  االجنبية  االستثامرات  جذب  يف 
تعزيز  يف  اخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 
منحه  ويف  اللبناين  املرصيف  القطاع  مكانة 
الرسية  ألن  ذلك  الرشق،  سويرسا  لقب 
اركان  من  اساسيا  ركنا  شكلت  املرصفية 
النظام  عىل  القائم  الوطني  االقتصاد 
يستتبع  وما  الحر،  واملرصيف  االقتصادي 
وفتح  الرساميل  تحويل  حرية  من  ذلك 
والفردية  املشرتكة  املرصفية  الحسابات 
االهمية  جانب  اىل  كانت.  عملة  اي  من 
التي تلعبها الرسية املرصفية،  االقتصادية 
الحياة  قدسية  عىل  تحافظ  ايضا  فهي 
الخصوصية لالفراد. مبوجب حفظ الرسية 

مرقص: إلغاء قانون السرية
املصرفية له آثار سلبية

يخول   1956 عام  قانون  وفق  املرصفية 
سلطة  اي  وجه  يف  به  االحتجاج  املرصف 
عامة ادارية او عسكرية او قضائية، وفقا 
ملا نصت عليه املادة الثانية منه، وحدود 
القضاء  امام  املرصفية  الرسية  افشاء 
غري  االثراء  بدعاوى  يتعلق  ما  يف  يقوم 
الذي  النظام  خصوصية  تكمن  املرشوع. 
لبنان  يف  املصارف  رسية  قانون  ارساه 
لعام 1956، يف املحافظة عىل منو القطاع 
املودعني  ثقة  وكسب  اللبناين،  املرصيف 
اودعوا  الذين  الجنسيات  مختلف  من 
فال  اللبنانية،  املصارف  يف  كبرية  مبالغ 
املصارف  رسية  قانون  بأن  التذرع  ميكن 
السياسية  السلطة  العامل  حصانة  هو 

غري املرشوعة، اذ من املعلوم ان الجرائم 
املالية عابرة للحدود.

عائقا  املرصفية  الرسية  تشكل  هل    ■
امام التزامات لبنان تجاه الخارج؟

□ مل تكن الرسية املرصفية عائقا امام التزامات 
لبنان تجاه الخارج، فخارجيا مل يعد هناك عمليا 
رسية مرصفية بالتعامل مع لبنان، فهذا االمر 
يالحظ اوال من النظام الرضيبي العاملي الذي 
انضم اليه لبنان، فتوقيع لبنان عىل معاهدات 
اىل  ادى  الرضيبية،  املعلومات  تبادل  تفرض 
امام االدارات الرضيبية  رفع الرسية املرصفية 
االجنبية، السيام االمريكية والتزامه بنود قانون 
 .CRS اضافة اىل التبادل الرضيبي ،"FATCA"
لكن عىل رغم االهمية التي لعبها قانون رسية 
الثقة  املصارف عىل مدى سنوات لجهة دعم 
والقطاع املرصيف، وتشجيع  القومي  باالقتصاد 
االستثامر، ال تزال السلطة السياسية تستجيب 
تلقائيا للمطالب الخارجية تقيض عىل ما تبقى 
الذي يصارع  القطاع املرصيف  من سامت متيز 
للبنان  تبقى  ما  نخرس  فلامذا  صامدا،  للبقاء 

من ميزات؟ وتبعا ألي كلفة ومثن؟.
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لكل ازمة سبب، ومتى عرف السبب سهلت املعالجة، وصار املستحيل ممكنا، والعيص سهال. هي حال الوضع اللبناين الراهن 
الذي يتخبط يف ازماته املتشعبة السيام املالية واالقتصادية، وكل ما يحتاجه توافر االرادات الصادقة والقيادات الواعية لنقله 

من حال اليأس اىل واقع االزدهار

رئيس جمعية املصرفّيني العرب في بريطانيا:
سعر الصرف ثّبت من أموال املودعني وأدى إلى كارثة

عن االسباب التي ادت اىل الوصول بلبنان اىل 
االزمة االقتصادية واملالية، تحدث رئيس جمعية 
املرصفيني العرب يف بريطانيا جورج كنعان اىل 

"االمن العام"، مقرتحا سبل املعالجة.

االقتصادية  لالزمة  التأسيسية  االسباب  ما   ■
واملالية التي يواجهها لبنان حاليا؟

اىل  واالقتصادية  املالية  االزمة  جذور  تعود   □
سنة 1992 عندما جاء الرئيس رفيق الحريري 
باسرتاتيجيا اقتصادية جديدة ترتكز عىل تحويل 
االقتصاد اللبناين اىل ما يعرف باقتصاد الخدمات 
النموذج  او )Service economy(. وألن هذا 
املعنيني  من  ترحيبا  لقي  عامليا،  سائدا  كان 
بعد  وتطويره  لبنان  بناء  همهم  كان  الذين 
حرب مدمرة. رشح عن هذه االسرتاتيجيا اهامل 
والصناعية،  الزراعية  االنتاجية،  للقطاعات 
املؤسسات  بعض  تدمري  اىل  االمر  وصل  حتى 
عن  اما  والسكر.   الكرتون  كمعامل  الصناعية 
قطاع الخدمات، فلم ينب عىل خطة واضحة تم 
نقاشها، ومل يحدد مثال لقطاع السياحة توجهه. 
السائح  قدوم  شكل  املراحل،  من  مرحلة  يف 
الخليجي حضورا جيدا، لكنه مل يكن عىل قدر 
االمال التي ارادته ان يتجاوز السياحة ليدخل 

عميقا يف الدورة االقتصادية. 

االقتصاد  لتعويم  الحكومة  فعلت  ماذا   ■
اللبناين؟ 

□ اول ما قامت به كان تقوية املصارف، وهذا 
صحيح، ألن اصولها كانت غري موجودة نتيجة 
يف  اللبنانية  باللرية  حلت  التي  املالية  الكارثة 
عرب  االمر  هذا  تحقق  لقد  الثامنينات.  اواخر 
الفوائد  ترك  مع  الدوالر  رصف  سعر  تثبيت 

□ يف اختصار، من اموال املودعني عرب االستدانة 
املالية  الفجوة  تكونت  هكذا  املصارف.  من 
دوالر.  مليار   60 بحواىل  قدرت  التي  الكربى 
العيش  من  اللبنانيني  السياسة  هذه  مكنت 
الغنية  الدول  يف  العيش  يوازي  مستوى  يف 
تعرب عن  ال  بطريقة  كذبة  فعاشوا  واملتقدمة، 
اموال  اعطيت  فعليا،  الحقيقية.  امكاناتهم 
املودعني اىل اللبنانيني كافة لرصفها عىل ما يروق 
لهم، واستفاد االغنياء اكرث من الفقراء من هذا 
اللبنانية  الدولة  ان  اىل  باالضافة  هذا  الوضع. 
دوالر  مليار   30 نحو  اىل  مديونيتها  راكمت 
رصفت معظمها عىل الرواتب وامور غري منتجة، 
وكل ذلك تم يف الخفاء. فمرصف لبنان تالعب 
يف ارقامه ومنع التدقيق يف حساباته. باالضافة 
اىل ان سيطرة البنك املركزي عىل املصارف كانت 
كاملة، فلم تعد املصارف مستقلة وتحولت فعليا 
اىل فروع له، واسكت املرصفيون املعرتضون من 

موظفني او اعضاء مجالس ادارة. 

■ ماذا كان عىل املصارف ان تفعل؟
الشاغل منع  ان يكون شغله  □ عىل املرصف 
الخسارة عن مودعيه والحفاظ عىل اموالهم. يف 
لبنان، اصبح املرصفيون رشكاء مع البنك املركزي 
يف سياسات ادت اىل عكس ذلك. كان من غري 
املعقول عىل اي مرصيف يتمتع مبناقبية عالية ان 
يستثمر يف سندات دولة عرف عنها سوء االدارة  
امر بديهي. وكان عليهم  الهدر والفساد. هذا 
يعترب  مركزي  بنك  االنخراط يف سياسات  عدم 
اداؤه مشبوها، ولو ادى ذلك اىل سحب رخصة 
البنك واقفاله. كان عىل املرصفيني االستفادة من 
السيولة املتوافرة لديهم واالستثامر عامليا، لكن 
ليس يف بلدان مثل االردن وسوريا وتركيا ومرص 
ان يذهبوا  بل كان يجب  اقتصاداتها ضعيفة، 
وافريقيا حيث  واوروبا  الخليج  دول  اتجاه  يف 
تتمتع الدول هناك باقتصادات قوية وواعدة. 
اين كانت لجنة الرقابة عىل املصارف من كل 

ذلك؟ كانت اداة طيعة يف يد البنك املركزي.  

■ ما السبيل اىل اسرتداد املودعني ودائعهم؟
□ اذا استمرت الحال عىل ما هي عليه من 

فوىض سياسية واقتصادية، ستضيع اموال 

بني العملتني اللبنانية والدوالر عىل فارق كبري. 
الدوالرات  من  طائلة  امواال  البنوك  استدانت 
بفائدة متدنية واودعتها من دون اي مخاطرة 
باكرث من  فائدة  يف سندات خزينة كانت تدر 
40% سنويا. نتيجة هذه املضاربة السهلة بنت 
الخزينة  حساب  عىل  هائلة  ارباحا  املصارف 
بناء رأساملها  اعادة  اللبنانية ومكنها هذا من 

بالكامل. 

■ اين تكمن املشكلة يف اعادة رسملة املصارف؟
□ املشكلة االساسية ان هذه املصارف اما مملوكة 
مبارشة ملن هم يف الحكم، او ملن هم رشكاؤهم 
الذين فعليا مدوا ايديهم اىل خزينة الدولة وحّولوا 
الثانية  املشكلة  الخاص.  مالهم  اىل  العام  املال 
امنا  املصارف،  يقترص عىل  مل  االمر  ان  تكمن يف 
اللبنانيني  دخل فيه رجال سياسة ومال من غري 
دولة  خزينة  حساب  عىل  ارباحا  حققوا  الذين 
منكوبة. املشكلة الثالثة ان  سياسة تثبيت سعر 
رصف الدوالر استمرت عىل عكس ما هو متبع 

عامليا والذي يقيض بتثبيتها لفرتة وجيزة.

■ ما هي الطريقة التي كان يجب ان تعتمد يف 
اعادة الرسملة؟

□ كان عىل اصحاب املصارف، وهم يشكلون 
كبار مساهميها، املساهمة يف هذه العملية يف 
الدرجة االوىل، وما تبقى تقوم به الدولة عىل ان 
تتملك يف كل مرصف نسبة من االسهم توازي 
من  املصارف  تنطلق  عندما  استثامرها.  قيمة 
اسهمها  وتطرح  االرباح  تحقيق  وتبدأ  جديد 
التوقيت  يف  اسهمها  الدولة  تبيع  االسواق،  يف 
املناسب وتستعيد اموالها مع االرباح املحققة 
فتعود هذه االسهم اىل القطاع الخاص. هذا ما 

كان يجب ان يعمل به لكنه مل يحصل. الذي 
حصل كان اعطاء الدولة هدايا من خزينتها اىل 

اغنى طبقة يف لبنان. 

■ كيف تم تنفيذ هذه السياسة املالية؟
□ تم املجيء بحاكم ملرصف لبنان كان مسؤوال 
 Merrill Lynch برشكة  الزبائن  عالقات  عن 
وهو رياض سالمة. هذه الوظيفة االيت منها غري 
مرصفية وباملعنى املهني هي وظيفة من دون 
يف  املركزية  املصارف  حكام  يعني  عرفا،  قيمة. 
العامل يف الخمسينات من عمرهم بعد ان يكونوا 
قد حازوا شهادة الدكتوراه يف علم االقتصاد من 
جامعة مرموقة ولهم خربة يف مؤسسات مرصفية 
كربى، وان يكونوا نارشين البحاث علمية كثرية 
يف مجال اختصاصهم. االهم ان يتميزوا بذكاء 
حاد وكاريزما تبعث عىل الثقة الكاملة واخالق 
عالية. لالسف الشديد، مل يتمتع رياض سالمة 
بالخلفية املناسبة الدارة املرصف املركزي يف بلد 
صعب مثل لبنان. هذه املهنة دقيقة اىل درجة 
ومهمة اىل درجة ان بعض الدول تلجأ اىل حكام 
مصارف مركزية من خارج بالدهم كام حصل 

اخريا يف ارسائيل ويف اململكة املتحدة.

■ عىل ماذا استندت السلطة يف االعتامد عىل 
قطاع الخدمات؟

نجاح  حتمية  عىل  الكيل  االعتامد  كان   □
محادثات السالم السورية - االرسائيلية، وكانت 
قد اقرتبت من خواتيمها. كان يظن ان السالم 
سيقود املنطقة اىل نهوض اقتصادي كبري. كان 
هذا واقعيا يف حينه، لكن اغتيال رئيس الوزراء 
بشكل  االوراق  خلط  رابني  اسحاق  االرسائييل 
عىل  االعتامد  سياسة  ضعف  واظهر  جذري، 

الزراعة  حساب  عىل  الخدمات  قطاع  تطوير 
االستدانة  مخاطر  ايضا  اظهر  كام  والصناعة. 
وضعيف  مضطرب  سيايس  جو  يف  العامة 
يف  جذريا  تحوال  مّثل  رابني  اغتيال  اقتصاديا. 
املعتدل  اليمني  من  للغرب  السياسية  القيادة 
اىل  التحول  هذا  وادى  الجدد،  املحافظني  اىل 
الكثري من الويالت يف العامل السيام يف املنطقة 
انه يف ظل وجود مخاطر  الواضح  ولبنان. من 
سياسية كربى، يجب بناء االقتصاد عىل اسس 
صلبة وتجنب مخاطر الدين العام. هذا ينطبق 
عىل الرشكات كام عىل الدول، وهذا ما مل تفعله 
السلطة انذاك يف لبنان. منذ ذلك الحني، وحتى 
االزمة املالية العاملية سنة 2008، اصبحت كل 
السياسة االقتصادية يف لبنان مبنية عىل الرتقيع 

واللجوء اىل الخارج.

■ لكن لبنان وتحديدا قطاعه املرصيف مل يتأثر 
بهذه االزمة العاملية كثريا؟

□  هذا صحيح. السبب يعود اىل عدم كفاية 
يف  الدخول  عىل  وقدرتها  اللبنانية  املصارف 
ادخلت  التي  املعقدة،  العاملية  املالية  االمور 
املصارف العاملية يف ازمة من جراء فساد وسوء 
اظهرت  الجديدة.  املالية  االدوات  هذه  ادارة 

هذه الوضعية ان املصارف اللبنانية افضل من 
غريها وبدأت الودائع تتدفق عليها. يومها، فوت 
حاكم مرصف لبنان فرصة اساسية لتعويم اللرية 
خصوصا وان سياسات تثبيتها كانت قد طالت 
كثريا، وكان ممكنا عندها ان يتعزز سعر رصف 
اللرية يف مقابل الدوالر بشكل كبري. بعد ذلك 
كان اي هبوط لسعر اللرية سيبنّي ضعف االدارة 
املالية والسياسية واالقتصادية، ويجرب السلطة 
السياسية،  املعالجات  ويحرك  الترصف،  عىل 

ويقرص فرتة الفراغات الحكومية والرئاسية. 

العام  منذ  فعليا  االزمة  يف  الدخول  مع   ■
2011 كيف متت املحافظة عىل سياسة تثبيت 

سعر الرصف؟

رئيس جمعية املرصفيني العرب يف بريطانيا جورج كنعان.

كل السياسة االقتصادية 
في لبنان مبنية على 

الترقيع واللجوء الى الخارج

إقتصاد
داود رمال

aborami20@hotmail.com
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اللبنانية  البنوك  يف  واملساهمني  املودعني 
اعادة  الوقت  مع  لكن ميكن  اىل غري رجعة. 
اتفاق  تم  ما  اذا  االقل  عىل  املودعني،  اموال 
سيايس واسع تليه اصالحات عميقة يف هيكلة 
ويليها  منها،  املايل  الجانب  خصوصا  الدولة، 
مخطط العادة هيكلة القطاع املرصيف. اذا تم 
طريق  عن  املشكلة  حل  ميكن  عندها  ذلك، 
تخفيف االرقام وتقسيم املودعني اىل فئات. 
يف البداية، يجب محو كل الفوائد العالية التي 
الهندسات  جراء  من  املودعون  منها  استفاد 
العام 2015.  بعد  التي متت  الخاطئة  املالية 
الصغار  املودعني  مشكلة  حل  بعدها  ميكن 
كبري  بالكامل ألن عددهم  اموالهم  عرب دفع 
اما  لهم.  جدا  مهمة  الصغرية  وودائعهم 
املودعون الذين يتعذر عىل معظمهم اخراج 
اموالهم من لبنان، فيعمل مع كل واحد منهم 
مبفرده، ويطلب منهم ان يساهموا يف اعادة 
اموال  ومن  ودائعهم  من  املصارف  رسملة 
طازجة عرب اقامة مصارف جديدة وقوية. ان 
منها  مساهمون  فيها  سيكون  املصارف  تلك 
النه  اجنبية،  مصارف  ومنها  اللبنانية  الدولة 
من غري ذلك ال ميكن اعادة الثقة بأي مرصف 
كبريا  مساهام  صار  كبريا  مودعا  ان  لبناين. 
املصارف،  هذه  انجاح  عوامل  من  سيكون 

واذا تم هذا ستعود للمودعني الكبار اموالهم 
املودعني  رشيحة  تبقى  كربى.  ارباح  مع 
سندات  اعطاؤهم  ميكن  وهؤالء  املتوسطني، 
املرصيف  النظام  يف  الباقية  البنوك  تصدرها 
الدولة  من  مكفولة  املدى  متوسطة  تكون 
مردودها  ربط  مع  التداول  سهلة  اللبنانية، 
جيدة،  اقتصادية  بتطورات  ايفاؤها  وميكن 
ليس اقلها استخراج الغاز. اشدد عىل اهمية 
البنوك  يف  فعالني  اجانب  مساهمني  وجود 
املعدومة  املودعني  ثقة  الستعادة  الجديدة 
اللبنانية، ألن  الحارض يف املصارف  الوقت  يف 
يف  الوقوع  ملنع  رضورية  االجنبية  املشاركة 
بنسبة  املصارف  والخراج  السابقة  االخطاء 
سيطرة  ومن  السياسية،  اللعبة  من  مقبولة 

هناك  الحارض،  الوقت  يف  املركزي.  البنك 
موصدة  ابوابها  املركزي  البنك  هي  قلعة 
وطرق التواصل معها شبه معدومة وال تزود 
الطبقة  مع  وتتعاطى  املعلومات،  االسواق 
انهاء  وازدراء.  باستخفاف  اللبنانية  السياسية 

هذا الوضع هو اساس للحل.

■ ماذا عن خطة التعايف االقتصادي واملايل 
والتفاوض مع صندوق النقد الدويل؟

الدويل يعني  النقد  التعامل مع صندوق   □
االلتزام بتفكري اقتصادي وسيايس معني، فهل 
نحن يف لبنان نريد ذلك؟ هذا التعامل مفيد 
مينحها  التي  املالية  التقدميات  ناحية  من 
الناحية  من  اكرث  مفيد  لكنه  الصندوق، 
املعنوية، اذ انه يجرب الدولة عىل اقرار وتنفيذ 
الثقة  يعطي  ما  وهذا  رضورية،  اصالحات 
لالستثامر  والعربية  الدولية  للمؤسسات 
والعمل مع لبنان. لكن تبقى تجربة الصندوق 
معظمها،  يف  ناجحة  غري  الدول  مع  الدويل 
وآخر مثل هو مرص التي بعد التطبيق الكامل 
الحفرة  يف  نفسها  وجدت  التعايف  لخطة 
مجددا، وهي االن يف خضم مفاوضات اخرى 

متعرثة مع الصندوق السباب سياسية. 

يف  الوضع  مبستقبل  متفائل  انت  هل   ■
لبنان؟

هذا  حدث  ما  اىل  انظر  وانا  ال،  كيف    □
مغرتبني  من  لبنان  عىل  اقبال  من  الصيف 
الذكريات  باجمل  منه  يعودون  واجانب، 
رغم كل ما سمعوه عن اداء الدولة السيئ 
يف معظم املجاالت. نحن عشنا فرتة ما قبل 
االدارات  افضل  من  واحدة  تحت   1975
اىل  انظر  العامل.  يف  واملالية  االقتصادية 
ازماتنا  لحل  ركيزة  وهو  الذهب،  احتياطي 
يف   الصناعية  صادراتنا  اىل  انظر  الراهنة. 
1975، التي كانت اعىل من تلك يف ارسائيل. 
انظر اين كنا يف سنة 2009، رغم كل ازماتنا 
الطبيعية،  باملوارد  اؤمن  ال  انا  السياسية. 
فِعلم االقتصاد يتناول بجزء منه ما يسمى 
باالنسان  اؤمن  انا  الطبيعية.  املوارد  بلعنة 

اللبناين اوال واخريا ومعه وبه انا متفائل.

مرصف لبنان تالعب بارقامه ومنع التدقيق يف حساباته

الشغل الشاغل للمصارف 
كان يجب منع الخسارة 

عن املودعني والحفاظ 
على اموالهم
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بيت طفولة فيروز إن حكى: سنوات من اإلهمال 
متحف للذاكرة الفنّية تنفيذه رهن ملف اإلستمالك

هي جارة القمر التي تخطت حدود شهرتها 
العاملية.  اىل  ووصلت  العربية  والدول  لبنان 
للحدود  بالقلب، عابر  صوتها مالئيك يسمع 
بتاريخ  اسمها  ارتبط  واالعراق.  والطوائف 
غنت  وطن.  هوية  وببناء  الحديث  لبنان 
للحرية  والطفولة،  للحب  والفرح،  للحزن 
هي  العربية.  والقضايا  للوطن  والبطولة، 
الحضارة  الرمز،  االنسان،  فريوز  السيدة 

واملسرية.
مسرية ان اردنا تتبعها، تعود بنا اىل الجذور، 
حكايات  يخبئ  منزل  وزوايا  حيطان  اىل 
نهاد  والشباب.  املراهقة  وذكريات  الطفولة 
حداد او فريوز، ولدت يف العام 1935 والدها 
كان عامال يدويا يف مطبعة، وامها ربة منزل 
من آل البستاين من قرية الدبية يف الشوف، 
البالط - بريوت،  ترعرعت يف منزل يف زقاق 
اخواتها وعاشت  ركضت ولعبت وكربت مع 
من  تزوجت  عندما   1955 عام  حتى  فيه 

الفنان الكبري عايص الرحباين.
من  جزءا  كان  بل  مستقال،  املنزل  يكن  مل 
العثامنية  السلطات  شيدتها  للرشطة  مخافر 
يف االحياء الرئيسية من بريوت اواخر القرن 
الكركول  باسم  تعرف  وكانت  عرش،  التاسع 
العثامين اال ان مخفر الحرس يف شارع امني 
املوجودة  االخرى  املخافر  يختلف عن  بيهم 
مرتابطني  مبنيني  من  مؤلف  فهو  املكان.  يف 
وسطي   فناء  حول  الغرف  فيهام  وزعت 
وانعكس هذا التوزيع الداخيل عىل الواجهة 
تزين  ونافذتني  وسطي  باب  خالل  من 
القسم  ويتألف  الثالث،  باقواسها  الواجهة 
قرميد  يعلوهام  بيتني  من  منه  الجنويب 
احمر. من الخصائص البسيطة درابزون كان 
موجودا عىل الدرج ويظهر يف صورة للسيدة 
يف  ازيل  انه  اال  االربعينات،  فرتة  يف  فريوز 
اثناء محاوالت التخريب التي طرأت عليه يف 

الفرتة االخرية.
التطور  عىل   االسايس  الشاهد  هو  املنزل 
مدينة  يف  السكني  التحول  وعىل  العمراين 

العدل  وزير  يرافقه  البالط،  زقاق  يف  البيت 
خوري  هرني  االعامل  ترصيف  حكومة  يف 
منزل  "ان  عبود  مروان  بريوت  ومحافظ 
السيدة فريوز لن ينهار... وان وزارة الثقافة 

يف  الرتاثية  البيوت  من  وغريه  البيت  هذا 
بريوت. يف هذا االطار، تحدثت "االمن العام" 
للوقوف  عبود  واملحافظ  مرتىض  الوزير  مع 

عىل هذه الخطوات االجرائية. 

حاميته  وبهدف  والرتاثية  املعنوية  قيمته 
كبرية،  صحفية  حملة  بعد  واستمالكه 
القرار  بريوت  ملدينة  البلدي  املجلس  اتخذ 
القايض   2008/12/18 بتاريخ   977 رقم 
العقارين  عىل  العامة  املنفعة  باطالق 
للتصديق  بريوت  محافظة  عىل  واحاله 
ما  يف  البيت  وترميم  الستمالكهام  متهيدا 
بعد وتحويله اىل معلم ثقايف وفني، واقامة 
متحف لفريوز يروي سرية املكان والذاكرة. 
االوىل  دراستني  عىل  بقراره  املجلس  استند 
الكفيلة  والسبل  املعامري  االرث  عن 
بحفظه وحاميته  ملا ميثل بالنسبة للشعوب 
من  ذاكرة لتاريخها الحضاري العريق، التي 
اعدت ضمن مرشوع ارخميدس املمول من 

االتحاد االورويب. 
الدراسة الثانية اعدها مرصد مجال - جامعة 
البندقية  مدينة  من  مع خرباء  بالتعاون  البا 
يف  الثقايف   - السياحي  املسار  عن  االيطالية 
وجود  اظهرت  والتي  البالط،  زقاق  منطقة 
مبان ذات قيمة معامرية وتراثية مهمة، من 
بينها منزل السيدة فريوز يف شارع البطريركية. 
ولتجنب اعامل الهدم، ادرج وزير الثقافة يف 
حينها سليم ورده العقارين يف الئحة الجرد 
 74 القرار  مبوجب  التاريخية  لالبنية  العام 

تاريخ 2010/7/29.  
مرت سنوات قبل ان يصدر املرسوم 812 يف 
 2014/10/23 تاريخ  يف  الرسمية  الجريدة 
ان  عىل  العقارين،  باستمالك  قىض  الذي 
تدفع التعويضات لالستمالك من االعتامدات 
بلدية  موازنة  من  الغاية  لهذه  املفتوحة 
بريوت. وحددت املادة الثالثة املدة القصوى 
معامالت  خاللها  تبارش  ان  يجب  التي 
نرش  من  اعتبارا  سنوات،  بثامين  االستمالك 

املرسوم يف الجريدة الرسمية.
ان  الرتميم وبدا  معوقات كثرية حالت دون 
اعلن  حتى  به.  بأس  ال  املستفيدين  عدد 
ترصيف  حكومة  يف  الثقافة  وزير  اخريا 
تفقده  خالل  املرتىض  وسام  محمد  االعامل 

ستعمل بالتعاون مع جهة مانحة عىل اعادة 
ترميم املنزل وتحويله اىل متحف يختزن كل 

املوروث الثقايف املتعلق بالسيدة فريوز". 
اعالن اعاد بعض االمل يف تحقيق حلم ترميم 

الشدياق ميرنا 

عائلة  التاسع عرش. سكنته  القرن  بريوت يف 
حداد يف مطلع الثالثينات يف الطبقة االرضية 
من  الهجرة  فيها  ازدادت  مرحلة  يف  منه 
وكان  االنتداب،  فرتة  يف  املدينة  اىل  االرياف 
ومطبخ  واحدة  غرفة  البيت  من  نصيبها 

صغري. 
آثرت  وقد  وخجلها  بتكتمها  فريوز  متيزت 
الغناء عىل الكالم، اال انها استعادت يف بعض 
يف  طفولتها  عن  ذكرياتها  القدمية  املقابالت 
البالط حيث برز اهتاممها باملوسيقى  زقاق 
احدى  يف  وروت  مبكرة.  سن  يف  والغناء 
املوسيقى  اىل  تستمع  كانت  كيف  مقابالتها 
فيام كان امتالك راديو خاص بها حلام: "كنت 
اسمع املوسيقى يليل هّي من عند الجريان. 
باملطبخ،  وانا  العايل  بالطابق  كانوا  الجريان 
جار  شباك  عىل  بيعطي  املطبخ  وباب 
باملطبخ  وانا  بالنهار،  وبينام  بالليل  بيشتغل 
املوسيقى  تطلع  بس  بالنهار،  بشتغل  عم 
انا رافقها، ووعيه، يوعى هوي ويفتح  بلش 
ليش  ويقول  ويسّب  يعيط  ويبلش  الشباك 
هيدا؟  شو  هون؟  االذاعة  يفتحوا  بيجو  ما 
هالقصة كانت يومية لحتى فليت من البيت 
وارتاح مني كليا" )فريدريك ميرتان، وثائقي 

فريوز ولبنان، 1998(.
شهد هذا املنزل عىل تنقالت فريوز منه اىل 
القريبة  الكنيسة  واىل  املحيط،  يف  املدرسة 
التقت  الحي،  هذا  يف  اللبنانية.  واالذاعة 
الذين غريوا حياتها جذريا. ففي  باالشخاص 
يف  موهبتها  اكتشف  عرشة  الرابعة  سن 
املدرسة امللحن محمد فليفل، احد مؤسيس 
وكان  بريوت،  يف  للموسيقى  الوطني  املعهد 
الغنائية  للجوقة  مواهب  عن  آنذاك  يبحث 
فريوز  التقت  ثم  بتشكيلها.  يقوم  كان  التي 
اللبنانية  االذاعة  يف  الرحباين  عايص  بالفنان 

لتنطلق معه يف حياة مهنية جديدة.
و567   565 العقارين  عىل  البيت  يقوم 
يتوزعان عىل 17 مالكا، لكنه اهمل بعدما 
بسبب  للسقوط.  ومعرضا  مهجورا  اصبح 

ثقافة

وزير الثقافة يف حكومة ترصيف االعامل محمد وسام املرتىض.

املرتضى: اتوقع انتهاء
الترميم اواخر 2024

■ اين اصبح ملف ترميم بيت السيدة فريوز 
بعد سنوات من املامطلة؟

□ نحن حاليا يف مرحلة امتام عملية االستمالك. 
الصحيحة  السكة  عىل  امللف  وضعنا  لقد 
لن  اننا  والداين  للقايص  واوضحنا  والسليمة 
نسمح باي تسويف، وقريبا جدا سوف تنجز 
الرتميم  متويل  ان  علام  االستمالك  معامالت 
سيتم  متوافرا  يكن  مل  اذا  وحتى  متوافر، 
لدوافع  مثال  نرتح  مل  اننا  ولنفرتض  ايجاده، 
الجهة التي ستقدم التمويل ميكن تأمني متويل 
آخر. ال يجب ان يستغرق الرتميم وقتا طويال، 
لذا سنكون قريبا جدا امام معلم يوثق الذاكرة 
الفنية والثقافية التي تجسدها السيدة فريوز 
ويصبح للمدينة واحة ثقافية مميزة. اتوقع ان 

ينتهي الرتميم اواخر 2024. 

وزارة  اىل  بالنسبة  االسايس  الهدف  هو  ما   ■
الثقافة من ترميم هذا البيت؟

□ عندما يصل هذا املرشوع اىل خواتيمه، نكون 
قد حققنا الهدف االول من خالل متحف يوثق 
املوروث الفني الثقايف الغنايئ الرائع للسيدة فريوز 
بكل  املرتبط  بل  فقط،  باللبناين  املحصور  غري 
للبنان  فقط  تغن  مل  فريوز  ألن  العريب  الوجدان 
فقط بل ايضا للقضية العربية، فقد غنت للعواصم 
العربية وهي تعيش يف وجدان كل العرب. ويف 
الوقت نفسه، نكون قد انجزنا معلام تراثيا ثقافيا 
تحقيقه ال يقل اهمية عن الهدف االول املتمثل 
يف حفظ الذاكرة الفنية والثقافية للسيدة فريوز. ال 
شك يف ان من اهم واجبات وزارة الثقافة الحفاظ 
له  يكون  بشكل  وتظهريه  الثقايف  املوروث  عىل 
املردود عىل السياحة الثقافية ونكون قد اوفينا 

السيدة فريوز جزءا من حقها علينا.

هي  وما  املتحف  هذا  سيحتويه  الذي  ما   ■
النشاطات التي ستقام فيه؟

□ ال شك يف ان البيت سيصبح مقصدا سياحيا، 
عىل  املهم  االقتصادي  باملردود  سيعود  مام 
املدينة. هذا يف الشكل، اما معنويا فهو يرمز 
الثقافية، وبالتايل ما يخطط  اىل صورة بريوت 

له هو انشاء متحف فيه متثال نصفي للسيدة 
فريوز وعرض كل ما ميكن ان يرمز اليها. كام 
الكونرسفتوار  من طالب  فرقة  يوميا  ستعزف 
اغاين السيدة فريوز، اضافة اىل نشاطات اخرى.

جولة  بعد  به  خرجتم  الذي  االنطباع  ما   ■
قمتم بها يف ارجاء هذا املنزل؟

اىل  يعيدنا  العامرة  من  النوع  هذا  اوال   □
هي  عليه،  كانت  شكل  وبأي  البلد  ذاكرة 
نوع من النوستالجيا، كام ان فريوز مقيمة يف 
قلب ووجدان كل لبناين وكل عريب خصوصا 
ايقونتنا  هي  العربية.  للقضية  غنت  انها 
قبل  علينا  حالنا  وحق  والعربية،  اللبنانية 

نحفظ  ان  علينا،  فريوز  حق  يكون  ان 

تمويل الترميم متوافر 
وحتى اذا لم يكن كذلك 

سيتم ايجاده
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التي  البديعة  الثقافية  وصورتنا  هويتنا 
ونحفظ  لها  متحف  خالل  من  فريوز  متثلها 
يف الوقت نفسه موروثنا الرتايث الذي يشكله 
هذا البيت، النه اذا مل نقم بهذه الخطوات 
برج  ليبنى  االرض  وستباع  البيت  سيهدم 
الثقافة  عىل  يتعرف  ان  العامل  عىل  مكانه. 
الحقيقية لهذا البلد والتمتع بالجامل الرتايث 
واالستامع  فريوز  السيدة  ومبوروث  للبيت 
تخدم  التي  واغانيها  الرصينة  املوسيقى  اىل 

القضايا الوطنية والقومية.

■ ما مصري ابنية بريوت الرتاثية االخرى؟ وهل 
من خطة لدى وزارة الثقافة؟

□  هناك توجه راسخ لدى وزارة الثقافة ان 
الرتايث تحفظ ومينع  الطابع  االبنية ذات  كل 
هدمها، وعند ادراج اي بيت يف الئحة الجرد 
ميكنك  ال  للاملك:  واضحة  الرسالة  تكون 
الهدم. اال ان الضائقة االقتصادية تحول دون 
الوقت  البيوت، ويف  تحقيق اي ترميم لهذه 
حاليا  الثقافة  ووزارة  للدولة  قدرة  ال  نفسه 
عىل ذلك، حتى ان الرتميم ليس من وظيفة 

املجال  هذا  يف  عملها  ان  اذ  الوزارة  هذه 
اما   هدمه.  ملنع  البيت  حفظ  عىل  يقترص 
بيت فريوز فله خصوصية الننا نريد تحويله 
من  مبارشا  تدخال  يتطلب  مام  متحف،  اىل 
اننا  خصوصا  التمويل  عىل  للحصول  الوزارة 
معاملة  امتام  صدد  يف  ونحن  استملكناه 
استمالكه. اما االبنية الرتاثية االخرى فليست 
ممنوع  لكن  اصحابها،  ملك  هي  بل  ملكنا 
عليهم الهدم حفاظا عىل الطابع الرتايث الذي 

تجسده هذه املنازل.

عبود: شهران النهاء
ملف االستمالك

املتبقية النجاز معاملة  الخطوات  ■ ما هي 
االستمالك؟

االستمالك  النهائية.  املراحل  يف  دخلنا   □
سينجز، والتمويل من خالل تربعات فرنسية 
اميانويل  الفرنيس  الرئيس  كلف  ان  بعد 
التربع  الفرنسية  املؤسسات  احدى  ماكرون 
لبنان  زيارة  يف  رغبته  ابدى  وقد  للرتميم، 
الرتميم،  من  االنتهاء  عند  املتحف  الفتتاح 
التي  املراحل  حول  دامئة  مراجعات  وهناك 

سلكها هذا امللف  ملبارشة الرتميم.

التي واجهتكم يف خالل  العراقيل  ■ ما هي 
انجاز املعامالت؟

□ حركنا ملف االستمالك برسعة النجازه بعد 
ووضع  القانونية  العراقيل  بعض  ظهرت  ان 
املشكلة  بالرتميم.  واملبارشة  العقار  اليد عىل 
يحاول  من  هناك  وكان  التبليغات  يف  كانت 
اىل  نتجه  اليوم  اننا  اال  التبليغ،  من  التهرب 
النهاء  الشهرين  حواىل  االمر  يتطلب  النرش. 
مع  التحدث  ميكننا  حتى  االستمالك  ملف 
االموال  ان  علام  الرتميم  ملبارشة  الجمعية 
متوافرة. وزير الثقافة قد ابدى حامسة الفتة 

حيال هذا املوضوع.

■ هل من مهلة معينة النجاز هذا االمر؟

هذا  النجاز  ميكن  ما  ارسع  يف  نعمل   □
مع  مقرصين  نكون  فعلنا  ومهام  امللف، 
اللبنانيني  الفنانني  كل  ومع  فريوز  السيدة 
لبنان وجعلوه  تراث  الذي ساهموا يف رسم 
يكون  ان  يف  امل  عىل  العريب.  الفكر  منارة 
للفن  الربيق  العادة  محطة  العمل  هذا 

اللبناين االصيل.

من  غريه  عن  البيت  هذا  مييز  الذي  ما   ■
البيوت الرتاثية يف بريوت؟

من  كبري  علم  فريوز  السيدة  ان  رمزيته   □
اعالم لبنان وال ميكن ان ال يتم انشاء متحف 
مركزا  يكون  ان  املرتقب  من  بريوت.  يف  لها 
ثقافيا لالبداع املوسيقي يضم متحفا وكل ما 
وان  واملوسيقية،  الفنية  بالنشاطات  يتعلق 
بريوت  يف  الثقافية  املراكز  اهم  من  يكون 

يعيدها اىل الخارطة الثقافية.

■ ماذا تأملون عند انجاز هذا الرتميم، وهل 
من خطة لديكم لرتميم بيوت اخرى؟

□ هو بيت من بيوت بريوت القدمية التي تشبه 
بريوت التي نحبها، وباعادة الرونق اىل هذا البيت 
نأمل يف ان نعيد الرونق اىل كل البيوت املشابهة يف 
بريوت ونعيد رونق العاصمة اىل زمن الخمسينات 
والستينات الذي تم اختطافه اليوم. لدينا مشاريع 
اليوم لرتميم عدد من البيوت املامثلة، اما التمويل 

فسيتم تأمينه عندما تتوافر النيات.

محافظ بريوت مروان عبود.

ايام الصبا فريوز عىل درج البيت.تفقد البيت.

نعمل في اسرع ما يمكن 
النجاز هذا امللف العادة 

الرونق الى هذا البيت 

لدينا مشاريع لترميم 
عدد من البيوت املماثلة 

تنتظر التمويل 
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فنون
البيكاديللي: مالمح حزينة وخشبة إفتقدت نجومها

ملف ترميمه على السكة وبارقة أمل في عودة الروح
شاهد عىل مرحلة ذهبية من تاريخ لبنان، عىل ذلك العرص الجميل الذي نحّن اليه يف هذا الزمن. اضاء سامء بريوت بانوار 
الفن والثقافة والحيوية، هو مرسح قرص البيكاديليل الذي استقطب عشاق الفن الراقي لحضور مرسحية او حفلة غنائية 

لفنانني لبنانيني او اجانب. انه الحنني لبريوت عاصمة الفكر والثقافة 

يتحدث كل  الله"، بحرسة  ايام عز، رزق  "كانت 
من يستذكر شارع الحمرا يف بريوت يف خمسينات 
موصوال  ليله  كان  حني  وستيناته،  املايض  القرن 
بنهاره. املقاهي فيه كانت تعج باملثقفني والفنانني 
والكّتاب والشعراء، نسجت فيه عالقات اجتامعية 

ترفض الترشذم والتفرقة. 
ارتبط اسم مرسح قرص البيكاديليل ارتباطا وثيقا 
والعامل  لبنان  لنجوم  الشارع، وصار مقصدا  بهذا 
تواريخ،  احداث،  معا.  والجمهور  الفنانني  وحلم 
اسامء وصور سكنت املكان وال تزال يف ذاكرة من 

عايش هذه الحقبة.
عشنا  واخوايت  "انا  الطفولة:  عن  يخربون  جريانه 
بهاملرسح. حرضنا مرسحيات، وحتى وقت الحرب 
كان ملجأ النا، عيل مسلمة ومسيحية كنا عايشني 
سوا...". اما جيل اليوم فيقول: "جيلنا مظلوم ألنو 

بيخربونا عنو بس، والحيك مش متل الشوفة".
افتتحت  عندما   ،1966 العام  يف  القصة  بدأت 
البيكاديليل،  قرص  صالة  ماميش   - عيتاين  رشكة 
بتصميمها  متيزت  هندسية  تحفة  اعتربت  التي 
صيدناوي  وليم  اللبناين  املهندسان  وضعه  الذي 
والفرنيس روجيه كاشار، مستوحاة من قاعة اوبرا 
يف الربتغال، واقتبس اسمها من بيكاديليل سكوير 
جدران  الفخامة،  طابع  عليها  غلب  لندن.  يف 
ذهبية، ستائر خمرية، مقاعد من املخمل االحمر 
الدافئ العريق، ثريا متدلية من سقفها مصنوعة 
من الكريستال البوهيمي احرضت خصيصا  من 
تعلو  قطعة،  قطعة  وركبت  تشيكوسلوفاكيا 
وتنخفض وسط السقف، بيانو ضخم يصعد من 
التقنيات  باحدث  الصالة  الخشبة. جهزت  وسط 
فنون  مختلف  بتقديم  تسمح  التي  العاملية 
العرض عىل تنوعها، من اوبرا ومرسح وموسيقى 

واستعراضات وسينام.
مسموحا  يكن  ومل  شخصا،  لـ780  تتسع  الصالة 

فخامة  تناسب  رسمية  مبالبس  اال  اليها  الدخول 
املكان. 

افتتح قرص البيكاديليل نشاطه يف 6 ترشين الثاين 
عام 1966 بعروض لفرقة اوبرا فيينواز، ثم انتقل 
الدكتور  فيلم  وعرض  السينامئية،  العروض  اىل 
جيفاغو من اخراج الربيطاين دافيد ليفني، ومتثيل 

قرص  ختم  ثم  كريستي.  وجويل  الرشيف  عمر 
البيكاديليل عام 1966 بعرض فيلم "هل باريس 
تحرتق" من اخراج الفرنيس رينيه كليامن، ومتثيل 
بواييه، ولسيل كارون.  بلموندو، شارل  جان بول 
اعلن بعدها عن استقبال فريوز واالخوين رحباين 
يف مرسحية "هالة وامللك" يف مطلع العام التايل. 
بعد هذه املرسحية، كرت سبحة تقديم اعاملهم 
الشخص  التوايل:  عىل  وهي  املرسح  هذا  عىل 
ورق  من  ناس   ،)1970( يعيش  يعيش   ،)1968(
)1971(، لولو )1974(، ميس الريم )1975(، وبرتا 
بالثاليث  ملتصقا  البيكاديليل  اسم  ظل   .)1978(
بأن  اعتقاد  ساد  حتى  ومنصور،  عايص  فريوز، 
املرسح ميلكه الرحابنة. ويروي كرث حكاية انقطاع 
التيار الكهربايئ  يف خالل احد العروض املرسحية، 
حيث انفردت فريوز بالغناء من دون ميكروفون 

ورافقها عايص عىل البزق، وكان كل ذلك عىل ضوء 
الشموع. كام يروون ان من اراد حضور حفلة من 
كامال  شهرا  ينتظر  ان  عليه  كان  فريوز،  حفالت 

واكرث حتى يحجز مقعدا.
خشبته  عىل  وقفت  داليدا  الفرنسية  املطربة 
اربع  من  اكرث  يف  البيكاديليل  لجمهور  وغنت 
يف  حفالتها  اوىل  بعد   .)1975-1972( حفالت 
خرجت  انها  يخربون  تحديدا،  لبنان  يف  الرشق، 
البيكاديليل  يف  حفلتها  نجاح  من  جدا  مرسورة 
احبك"  "بريوت  بابه  عىل  عال  بصوت  وصاحت 

وسط تصفيق الجمهور من حولها.
قدمت الفنانة املرصية رشيهان عرضها املرسحي 
الشهرية  املرسحية  ومرت  عيل"،  محمد  "شارع 
"مدرسة املشاغبني" من البيكاديليل، من دون ان 
ننىس عروض املوسيقى الكالسيكية والفرق العاملية 
فرانسيز"،  "الكوميدي  البولشوي"،  "باليه  مثل 
التي  التسعينات  باليه"، اضافة اىل فرتة  و"رويال 
الرومي، سلوى  استضافت ملحم بركات، ماجدة 

القطريب وعددا كبريا من الفنانني.
تابع القرص رسالته الفنية يف شكل متقطع عىل رغم 
قساوة الحرب التي اندلعت عام 1975، وصمدت 
اعمدته امام موجات الحروب واالجتياحات التي 
االرسائييل  االجتياح  ان  ويحىك  بلبنان.  عصفت 
يف  االختباء  عىل  عرفات  يارس  اجرب   1982 عام 

البيكاديليل مع بعض رفاقه.
من  الحروب  تنل  مل  ذلك،  كل  من  الرغم  عىل 
رسالته. فمع نهاية الحرب، قدمت اعامل ضخمة 
الرحباين،  ملنصور   "840 "صيف  مرسحية  منها 
شوقي،  وفريد  لرشيهان  عيل"  محمد  و"شارع 
من  آخر  كان  الذي  الرحباين  زياد  ومرسحيات 
وقف عىل خشبته مبرسحيات ثالث قدمها تباعا، 

من بينها "بخصوص الكرامة والشعب العنيد". 
القاضية  الرضبة  عام 2000، جاءت  ليل 19 آب 
تعرف  ان  دون  من  هائل  حريق  اندلع  عندما 
اسبابه، مع ترجيح ان تكون قد احرقته سيجارة 
هذا  سهوا.  الديكور  عامل  احد  من  سقطت 
الحريق اسدل الستارة عىل اداء متألق ملرسح كان 
رمزا جمع اللبنانيني حول ما هو اكرث خلودا: الفن. 
مقفلة،  ابوابه  ان  اال  مكانه  يف  يزال  ال  القرص 
الحمراء  املخملية  املقاعد  حزينة،  مالمحه 
والخشبة  بريقها  فقدت  البلورية  الرثيا  مهرتئة، 

افتقدت اىل نجومها .

املقال

يف  واملمثل  املشاهد  يجمع  الذي  الراقي  املكان  واقدمها،  الفنون"  "اب  هو  املرسح 
الفنان  اخرج  ان  منذ  بريوت  به  متيزت  والحركة.  بالكلمة  الحوار  فن  واحد، هو  ان 
مارون النقاش اول مرسحية عربية عام 1847 مستوحاة من مرسحية "البخيل" ملوليري 
وعرضها يف حديقة منزله يف الجميزة، لتشكل يومها الوالدة الحقيقية لفن املرسح يف 

العامل العريب.
االجتامعية  اهميته  ادركوا  الذين  املرسح  مجال  يف  الرواد  من  مجموعة  ظهرت  ثم 

والثقافية، اال انهم مل يتمكنوا من احرتاف العمل املرسحي.
اللبناين انجازات كبرية وتطور. شهدت تلك  يف ستينات القرن املايض، حقق املرسح 
الفرتة تأسيس ثالثة مسارح: مرسح بريوت يف عني املريسة، مرسح شوشو يف ساحة 
الربج ومرسح االرشفية. ثم كرت السبحة بظهور مرسح اندونيسيا، املارتينيز، االليزيه، 
البيكاديليل، املرسح الكبري ومرسح املدينة. ظهرت بعدها اتجاهات ومدارس متنوعة 
االنكليزية  الفرنسية،  العربية،  االربع:  باللغات  املرسحيات  وقدمت  املرسح،  يف 
واالرمنية، يف ظل بيئة لبنانية حاضنة للتنوع الديني، الطائفي واالجتامعي، شكلت 
اللغة  ظهور  هو  ايضا  الفتا  كان  ما  املتنوع.  املرسحي  الفكري  لالنتاج  خصبة  ارضا 

املحكية من دون ان تلقى اي انتقادات، السيام يف االعامل الكوميدية والغنائية.
يف تلك الفرتة، صدر مرسوم تأسيس معهد الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانية، وعمل 

يف فرع للفنون املرسحية قسم كبري من وجوه الحركة املرسحية انذاك.
اال انه مع اندالع الحرب عام 1975 ثم االجتياح االرسائييل لبريوت عام 1982، دمرت 
مسارح واهملت. مع بداية التسعينات تحول الرتكيز اىل االقتصاد واالمناء واالعامر، 
التي كانت  الحياتية عىل الطبقة الوسطى  والنتيجة مسارح مقفلة، ازدياد الضغوط 

تشكل جمهور املرسح، واصبح لكل منطقة مرسحها.  
اليوم، اسئلة كثرية تطرح عن املرسح ومستقبله يف ظل سطوة التلفزيون من جهة، 
واملنصات االلكرتونية من جهة اخرى التي فرضت نفسها ونجحت يف آن واحد يف ان 
تكون متنفسا لجأت اليه بعض الفنون. تضاف اليها سياسة الالمباالة واالستهتار من 
املعنيني يف الدولة اللبنانية منذ سنوات، فيعيش املرسحي اللبناين حالة من خيبة االمل 
يف ظل غياب آلية لدعم االعامل املرسحية، عىل غرار ما تقوم به دول غربية وعربية 
من تشجيع للفنون خصوصا املرسح واقامة مسارح وطنية مدعومة، مام جعل املرسح 
يف لبنان قامئا عىل املبادرات الفردية وعدم الثبات يف الحركة املرسحية ألنه ليس منظام 

ضمن خطة معينة.
 املرسحي الذي ينسج سيناريو ينقل فيه املشاهد اىل عامل من االمل والحياة، يشعر 
منذ سنوات بحرية بعد ان دفعت ازمة املرسح البعض من املرسحيني اىل التوجه نحو 
التمثيل التلفزيوين ملا يوفره من مال ونجومية من دون قناعة مطلقة بهذه الخطوة 

احيانا، فيام ترك الهم املعييش االثر الكبري عىل حال املرسح الحايل الصعب.
ما كان لن يعود. العرص تغري مبعطياته وجمهوره، اال ان للمرسح طقوسه التي لن 

يكون بديلها الكرتوين جامد كاليوتيوب والتلفزيون. 
يف  املرسح  اهمية  فتعكس  مثقفا"،  شعبا  اعطيك  ومرسحا  خبزا  "اعطني  مقولة  اما 

تعزيز القيم والهوية عىل مر التاريخ، والبعض ال يرى فيه اال مساحة للتهريج.

صّناع األمل يطلبون الحياة

الشدياق ميرنا 

البيكاديللي جزء 
مهم من تاريخ ازدهار

لبنان
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منذ ذلك الوقت، جرت محاوالت عديدة العادة 
ترميمه لكنها مل تصل اىل الخواتيم السعيدة. يف 
كل مرة كانت االستعدادات عىل مشارف نهايتها، 
ليتوقف بعدها كل يشء من دون اي توضيحات. 
وزارة الثقافة ادرجت  يف العام 2018 مرسح قرص 
البيكاديليل يف الئحة الجرد العام نظرا اىل االهمية 

التاريخية والثقافية ووجوب الحفاظ عليه.
االعالن  عند  ظهرت  احيائه  اعادة  يف  امل  بارقة 
عن استعداد املنتج صادق الصباح لرتميم املرسح 
مسلسالته  احد  تصوير  ينوي  حيث   وتأهيله 
بدأت  العريق.  املرسح  هذا  اجواء  تالمئه  الذي 
املشاورات بني وزير الثقافة يف حكومة ترصيف 
واملعنيني  والصباح  مرتىض  وسام  محمد  االعامل 
لتذليل العقبات والعمل عىل اعادة املرسح اىل ما 
كان عليه سابقا، مع االشارة اىل ان الهبة املقدمة 
الرتميم  الصباح ال تكفي المتام عملية  من رشكة 
جهات  مع  التواصل  يتم  لذا  للمرسح،  الكامل 
اخرى مانحة للحصول عىل مبالغ اضافية، عىل ان 
يتم الرتميم عىل مراحل. امام كل هذه املحطات 
التي مرت عىل قرص البيكاديليل، يستذكر الفنانون 
يف  يسمع  اعاملهم  كان صدى  الحقبة حني  تلك 
االرجاء ويف كل زاوية من زوايا هذا املرسح حكاية 
ابداع ومتيز.  يف هذا االطار، اجرت "االمن العام" 
باشا  عبيدو  املرسحي  والناقد  الفنان  مع  حوارا 
الذي تحدث عن ذكريات ال تنىس وعن رصح كان 

الوقوف عليه مثابة معمودية النجاح.

البيكاديليل، ما هي  ■ عند سامعك خرب ترميم 
يف  استحرضتها  التي  الذكريات  او  الصور  ابرز 

ذهنك كمرسحي وناقد فني؟
□ كثرية هي الذكريات، فهو واحد من الرصوح 
هي  املسارح  كل  ايل  بالنسبة  لبنان.  يف  الكبرية 
معامل حضارية وثقافية، اال ان مرسح البيكاديليل 
الذي  العامليني  الفنانني  موقعه  ألن جميع  اخذ 
قصدوا لبنان قدموا عروضهم يف مكانني: كازينو 
البيكاديليل  يف  ومعظمهم  البيكاديليل،  او  لبنان 
عامليني.  لفنانني  استقطاب  مكان  اىل  تحول  النه 
حتى ان القوى السياسية التي سيطرت عىل قرص 
مثال  انىس  ان  ميكن  وال  استخدمته،  البيكاديليل 
العرض الذي قدمه الفنان اليوناين  العاملي الشهري

يف  عىل خشبة مرسحه  شاركت   .Theodorakis
لالستاذ  بها"  مرخص  غري  ريفية  "نزهة  مرسحية 

يعقوب الشدراوي. وكان جميع الفنانني يطمحون 
يف  مرسحه.  خشبة  عىل  عمل  يف  املشاركة  اىل 
اختصار، انه قرص البيكاديليل بهندسته، مبوقعه، 
بهيبته التي جذبت الناس اليه، حتى ان بدايات 
"الفودفيل"  مثل  لبنان  يف  املرسح  اصناف  بعض 
كانت يف  البيكاديليل كمرسحية "عريسني مدري 
من وين" ومن ثم توالت املرسحيات. انتهى دور 
مرسح  قرص البيكاديليل الثقايف يف شارع الحمرا 
عندما تم تبديل دور االسواق التجارية التي كانت 
مساحة للقاء مشرتك وتعبريا عن رغبة اللبنانيني 
دور  انهي  عندما  واحدة.  مساحة  يف  االلتقاء  يف 
انتهى  للبنانيني  الجامع  املكان  التجارية  االسواق 
لالسواق  امتداد  هو  الذي  الحمرا  شارع  دور 
التجارية وانتهى دور قرص البيكاديليل الذي ميثل 
بانتهاء  بريوت  دور  انتهى  كام  فيه.  املعامل  ابرز 

معنى االسواق التجارية، وِمن ثم اندلعت الحروب 
واالجتياحات. وبالتايل، كام عرّب مرسح البيكاديليل 
ايضا عن  عرّب  لبنان،  ازدهار  تاريخ  عن جزء من 

جزء من انهيار هذا التاريخ يف لبنان.

■ ما الذي ميز هذا املرسح عن غريه من املسارح 
يف  موقعه  ام  املعامرية  الهندسة  هل  اللبنانية؟ 

شارع الحمرا النابض يف ذلك الزمن بالحياة؟
□ الهندسة املعامرية ملرسح البيكاديليل  كانت 
الفتة وتشبه املسارح االوروبية. استلهمت عامرته 
من طراز احد القصور يف الربتغال، ومتيز املرسح 
بالرثيا الشهرية وبوجود طابقني عىل الطراز االورويب 
ألن  اوروبية  املعامرية  الهندسة  اوبرا.  كصالة 
بريوت كانت جامعة لهندسات معامرية مختلفة، 
وقرص البيكاديليل كان جزءا من هذا التعدد عىل 
الصعيد املعامري يف العاصمة. شارع الحمرا كان 
البيكاديليل ثالثة  شارعا ثقافيا وكانت يف محيط 
مقاه شهرية: كافيه دو باري، الوميبي واملودكا، لكن 
بانتهاء دور هذا املرسح تحولت هذه املقاهي اىل 
اماكن بيع عادية. بعد اتفاق الطائف انتقل دور 
بريوت من دور ثقايف اىل دور اقتصادي، وانتهت 

ابرز معامل بريوت يف تلك املرحلة.

■  خشب مرسح البيكاديليل معتق بالذكريات 

الفنانون العامليون قدموا 
عروضهم في مكانني: 

كازينو لبنان او البيكاديللي

الفنانني  جذب  الذي  ما  والفنية،  الثقافية 
عام  احرتاقه  حتى  افتتاحه  منذ  اليه  العامليني 

2000؟ 
كداليدا  عامليون  فنانون  البيكاديليل  قصد   □
يف  رشيهان  شوقي،  وفريد  امام  وعادل  وازنافور 
مرسحية شارع محمد عيل، ومرياي ماتيو. ابرز من 
عمل عىل خشبة هذا املرسح هم االخوان رحباين 
اعاملهم  معظم  قدموا  حيث  فريوز  السيدة  مع 
عليه، النه كان مركز استقطاب ومكان لقاء لجميع 
اللبنانيني. لعبت شخصيات عديدة  دورا اساسيا يف 
دعوة الفنانني العامليني اىل البيكاديليل، وكان لبنان 

يف حينه مركزا ثقافيا.

■ اىل اي مدى ساهم مرسح البيكاديليل يف تطور 
املرسح اللبناين ككل؟

□ لعب مرسح البيكاديليل دورا يف تطور املرسح 
الجاهزة  املساحة  هذه  وجود  بسبب  اللبناين 
والجذابة حيث ال ميكن ألي كان تقديم العروض 
ان  طاملا  الصاالت  كل  وتطورت  خشبته،  عىل 
هناك اماكن قادرة ان تستقبل مرسحيني. كانت 

بريوت مدينة املرسح، اذ ان اول مرسح يف العامل 
مارون  مع   1847 عام  بريوت  يف  اقيم  العريب 
نقاش، وبالتايل ليس مستغربا ان يكون للمرسح 
الصاالت  تلعب  وان  بريوت  يف  كثيف  وجود 
املرسحية،  التجربة  تطوير  يف  ادوارا  املرسحية 
التي يجري  خصوصا يف ظل جهوز االتجاهات 
اختبارها عىل االماكن واملسارح. البيكاديليل هو 

قرص كام يدل عليه اسمه. 

نهائيا، عىل  واقفل  البيكاديليل  احرتق  ■ عندما 
ماذا اسدلت الستارة؟

عىل  الستارة  اسدلت  القرص  احرتق  عندما   □
مرحلة من مراحل بريوت املضيئة، وسمعنا مرارا 
ان وزارة الثقافة ستعيد ترميمه اال ان الوزارة ال 
صادق  االستاذ  يقوم  اليوم  لذلك.  االموال  متلك 
الثقافة  الصباح مببادرة مشكورة، فاتصل بوزارة 
انه  يعلم  وهو  القرص،  لرتميم  استعداده  مؤكدا 
من  كمعلم  بريوت  يف  البيكاديليل  قرص  بوجود 
سيطاول  نوره   ان  يف  شك  ال  الحضارية  املعامل 
االماكن االخرى. وهو من بني االشخاص الذين مل 

الفنان والناقد املرسحي عبيدو باشا.

يسمحوا لبريوت ان تلفظ انفاسها االخرية يف هذا 
املجال، اذ ال يزال يعمل حتى اليوم يف االنتاجات 
التلفزيونية والسينامئية ويحرك قطاعات واسعة 

من خالل اعامله.

■ مع الحديث عن ترميم البيكاديليل، هل من 
املمكن ان تستعاد ايام املرسح الذي كان يوما رمزا 

ملجد بريوت الثقايف؟
□ املرسح ال يقوم اال بقيام ظروفه، اي ال يتعلق 
فقط باملكان. نريد ان تعود بريوت اىل الظروف 
ابرز  من  واحدة  لتقدم  سابقا،  لها  امنت  التي 
التجارب املرسحية يف لبنان والعامل العريب والغريب. 
الناس  تعود  حتى  الظروف  تأمني  يجب  بالتايل، 
اليها بسهولة وسالسة كام كانت سابقا. انا لست 
كل  يف  يعمل  اليوم  جديد  جيل  هناك  متشامئا، 
مسارح بريوت وهناك حجوزات ملسارح عىل مدى 
الوقت  من  القليل  اىل  نحتاج  لكننا  اشهر،  ثالثة 
لبلورة املعطيات واملناهج من اجل الذهاب حتى 

اىل مكان ابعد بكثري مام كنا عليه.
م. ش
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رياضة

مل يكن سهال عىل املهندس مازن طبارة اتخاذ قرار االستمرار عىل رأس النادي الريايض بريوت لوالية ثانية جديدة وملدة 4 سنوات. 
ظروف اقتصادية صعبة، ازمات معيشية متتالية، اضافة اىل ان خسارة لقب بطولة لبنان ملوسم 2021 - 2022 زادت "الطني بلة". 

هذا كله مل يدفعه اىل اليأس وال اىل الرتاجع او الهرب

رغم الحرتقات ومحاوالت االبعاد، وألن التحديات 
باالجامع،  القرار  قىض  كثرية،  واملطالب  كبرية 
رأس  عىل  طبارة  مازن  املهندس  ببقاء  بالتمسك 
الجمعية  بتأييد  حظي  قرار  الريايض.  النادي 
النادي، خصوصا ان املهندس  العمومية وجمهور 
طبارة، باعرتاف الخصوم قبل الحلفاء واملعارضني 
قبل املوالني، نجح يف قيادته وحافظ عىل استقراره 

واستمراره رغم كل الصعوبات.
حيال  نقاش  وكان  طبارة،  التقت  العام"  "االمن 
الذي يحمله  النادي ومستقبله والربنامج  حارض 

يف واليته الجديدة.

■ مربوك انتخابك عىل رأس النادي لوالية جديدة، 
هل ال يزال لديك الشغف والحامسة؟

ونعتربه  عليها  الحفاظ  يجب  امانة  النادي   □
املرات اسأل  الكثري من  الرياضية. يف  لبنان  منارة 
نفيس بعد احراز جميع االلقاب املحلية، العربية 
والقارية، ماذا اريد بعد؟ الرياضة يف دمنا، النادي 
يف دمنا والجمهور يستحق ان يفرح ويسعد بناديه. 
قراري  احسم  ان  قبل  مرتددا  كنت  انني  صحيح 
بالرتشح مجددا بسبب االوضاع الصعبة وهاجس 
ابقاء النادي يف الطليعة. عوامل عدة دفعتني اىل 
تبديل موقفي منها، لكن رمزيته كبرية ابرزها تحرك 
جمهور الريايض لدعم النادي ماديا من اشخاص 
االغرتاب  من  اتصلوا  اعرفهم،  ال  وآخرين  اعرفهم 
وابدوا رغبة يف الوقوف اىل جانب النادي، وشباب 
يحملون دما جديدا بدوا متحمسني لدخول اللجنة 

االدارية من اجل خدمة النادي ومساعدته.

تأثري عىل قرارك؟  لها  اللقب كان  ■ هل خسارة 
مبعنى آخر هل بقيت الستعادة اللقب؟

رئيس النادي الريايض بريوت املهندس مازن طبارة. 

احراز  عدم  اىل  ادت  التي  لالسباب  مراجعة 
اللقب واستخالص العرب.

املنصب، وقد  "عينهم" عىل  ■ كان مثة اشخاص 
ام  املوضوع جديا  كان  اسامء عدة، هل  طرحت 

فقط لـ"زكزكتك"؟
□ ضمن عائلة النادي الريايض، هناك اتفاق عىل 
البقاء  ليس  هديف  انتخابية.  معارك  خوض  عدم 
عىل كريس الرئاسة بل استمرار النادي. من االمور 
شابة  وجوه  وجود  الجديدة  االدارة  يف  االيجابية 
تستعد لتويل املسؤولية مستقبال. النادي ليس ملكا 
الحد، بل هو ارث واجبنا الحفاظ عليه وتسليمه 
للذين سيأتون من بعدنا يف افضل حال. لو وجد 
ضمن  املسؤولية  تويل  يف  الرغبة  لديه  شخص 

مقال

مهمة غير سهلة إليليتش 
مع املنتخب الوطني

اىل منط عمل حديث ومتجدد،  تحتاج  القدم مرحلة جديدة  لكرة  لبنان  تنتظر منتخب 
انطالقا من كأس االمم االسيوية 2023، ثم تصفيات كأس العامل 2026 يف امريكا الشاملية.

دخل املنتخب يف تجربة جديدة مع املدرب الرصيب الكسندر ايليتش االسم الذي اختارته 
الوطنية ملدة 3 سنوات قابلة  القدم لتويل املهمة  اللبناين لكرة  التنفيذية لالتحاد  اللجنة 
للتجديد سنة. العودة اىل سجالت املايض ال تعطي معلومات واضحة عن تاريخ املدربني 
االجانب الذين ارشفوا عىل منتخب لبنان، بدءا من النمسوي فينزنز ديترييش كأول مدرب 
اجنبي، الرصيب ليوبيتسا بروشيتش، االنكليزي هرني رايت، البلغاري ثيودور شيموفسيك، 
الويلزي تريي يوراث )اكرث املدربني تحقيقا لالنتصارات مع املنتخب(، الفرنيس ريشار تاردي، 
االملاين ثيو بوكري، املرصي محمود سعد، السوري محمد قويض، الكروايت جوسيب سكوبالر، 
الرصيب ميودراغ رادولوفيتش، الروماين ليفيو تشوبوتاريو، التشييك ايفان هاشيك، واخريا 

الرصيب الكسندر ايليتش.
قد ال يكون ايليتش من فئة املدربني اصحاب االنجازات الكبرية. فمسريته شهدت تقلبات 
رغم انه سيتسلم الول مرة دفة تدريب منتخب، اذ اقترصت مسريته التدريبية منذ العام 
2007 عىل االندية والفرق. نال شهادة التدريب االوروبية "يويفا برو" عام 2008، وتوىل 
تدريب نادي رادنيشيك الرصيب عام 2010، وقاده اىل الرصاع عىل لقب دوري الدرجة االوىل 
بعدما كان قاب قوسني او ادىن من الهبوط. يف العام التايل قاد االهيل السعودي، يف اول 
محطة عربية للمدرب، بعدما حل مدربا مكان الرنوجي تروند سولييد، وقاده اىل التتويج 
بطال لكأس امللك 2011. عاد ايليتش مجددا اىل رادنيشيك لتتويجه بطال للدوري الرصيب 
للدرجة االوىل )2011-2012(، وانقذ الرائد السعودي مرتني من الهبوط )2016 و2018(، 
ثم قاد الرشطة العراقي لحصد كأس السوبر املحيل )2019(، ثم كانت آخر محطاته مع 

القادسية السعودي يف املوسم املايض. 
صحيح انه بات للمدرب خربة يف املنطقة العربية، وبالتايل قد يكون متفهام لعقلية الالعبني 
والجمهور يف لبنان، وهذا يعد مطلبا اساسيا، اذ لطاملا شكا مدربون من مزاجية الالعب 
العريب واللبناين تحديدا. يحتاج ايليتش )53 سنة( اىل تحقيق نجاحات قوية لتعزيز سريته 
بالرصامة  فانه ميتاز  االفضل. وبحسب معارفه،  لتقديم  له  الذاتية، مام قد يشكل حافزا 

الشديدة، وهذا االمر قد يكون سالحا ذا حدين.
املهمة االساسية امام املدرب الجديد، هي قيادة عملية التغيري يف املنتخب، السيام بعد 
نهائيات كأس اسيا املقبلة، اذ ان العديد من االسامء يف الفريق الوطني باتت يف خريف 
عمرها، وقد تعتزل بعد البطولة القارية، لذا من املفرتض تحضري جيل جديد من الالعبني، 
حيث شهدت منتخبات الفئات العمرية بروز اسامء يف منتخب الشباب الذي حل وصيفا يف 
بطولة غرب آسيا. يبقى ان املدرب الرصيب هو افضل الخيارات املتاحة، استنادا اىل التقييم 
مبكر  الخيار  هذا  الحكم عىل  ان  ال شك  اللبناين.  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  اجرته  الذي 
جدا، علام ان االستحقاقات الكثرية التي تتنظر املنتخب الوطني كفيلة بكشف االمكانات 
والقدرات التي يتمتع بها، والنجاح الذي ميكن ان يحققه رشط عدم وضع قيود لخياراته، 
وعدم التدخل بقراراته كام كان يحصل سابقا، مع التشديد عىل ان تغيري املدرب ال يكفي بل 
يجب تغيري العقلية التي تدار بها املنتخبات الوطنية، خصوصا من املسؤولني عن املنتخب.

نمر جبر

بعدم  سنوات  منذ  املرسومة  العامة  السياسية 
اغراق النادي يف ديون لرحبنا به، لكن مل يكن هناك 

اي طرح جدي.

■ كان الفتا يف االنتخابات اقرتاع وجوه قدمية غائبة 
عن النادي منذ مدة، هل شعرت من خالل هؤالء 

انها رسالة دعم؟
ال ميكن  لكن  مرتوكا،  يكن  مل  الريايض  النادي   □
لفرتة  غائبة  كانت  وجوه  برؤية  سعادتنا  اخفاء 
ومستعدون  موجودون  نحن  تقول  جاءت 

للمساعدة والدعم. هذا االمر حيوي للنادي. 

■ يف االدارة املنتخبة 7 اسامء جديدة، هل كان مثة 
اسامء اخرى مطروحة؟ وعىل اي اساس تم اختيار 

هذه االسامء؟
□ حصل توافق يف النادي عىل ادخال دم جديد 
السباب عدة. قصدنا تهيئة اشخاص لتويل املناصب 
مستقبال، مع جود اداريني لديهم الشغف وحب 
املساعدة  تقديم  يستطيعون  للنادي  العمل 

واستقطاب الدعم. 

الريايض  النادي  ■ عام 1999 عندما دخلت اىل 
مديرا  االحتياط  مقعد  من  وتدرجت  بريوت 
اصغر  كنت  النادي  رئاسة  اىل  وصوال  للفريق 
يف  سنا  االعضاء  اكرب  انت  اليوم  سنا.  االعضاء 
موعد  ان  تشعر  بدأت  هل  الجديدة،  االدارة 

تسليم الرئاسة اقرتب؟
□ هدفنا دامئا تحضري جيل جديد. فكام تسلمت 
الجارودي  هشام  الرؤساء  عميد  من  الرئاسة 
سأسعى اىل تسليمها لرئيس جديد. نتطلع دامئا اىل 
دعم االشخاص الذين نرى فيهم الكفايات لتسلم 
طموحات  تحقيق  عىل  القدرة  ولديهم  املهمة 

النادي والتواصل مع الجميع. 

لديك  كانت  وهل  اسامء،  عليك  فرضت  هل   ■
اسامء كنت ترغب يف ضمها اىل االدارة ومل تتمكن 

من ذلك؟
قناعة.  عن  الجميع  خيار  كانت  االسامء  ابدا،   □
العمومية  الجمعية  بثقة  حظيت  الرتكيبة  هذه 

nemer.jabre66@yahoo.comودعمها وستعمل ضمن قناعاتها واهدافها. 

رئيس النادي الرياضي بيروت: هـدفنا اللقب 
وتركنا مقعدين لعرقجي وأحمد

البطوالت  من  الكثري  ربحت  النني  كال،   □
وااللقاب. نعم، ال اقبل اقل من املركز االول، 
خصوصا  الخسارة  اتقبل  املقابل  يف  لكن 
الفريق  مع  كاملة  واجبايت  تكون  عندما 
اجراء  مينع  ال  هذا  لكن  كافة.  النواحي  من 

النادي امانة ومنارة 
لبنان الرياضية لذا يجب 

الحفاظ عليه 



8283
عدد 108 - أيلول 2022عدد 108 - أيلول 2022

■ هل استمرار النادي الريايض بريوت مرتبط 
باملهندس مازن طبارة؟

فادح.  خطأ  بشخص  النادي  ربط  ألن  اطالقا،   □
تطويرها  يجب  لكن  مؤسسة،  الريايض  النادي 
االدارة  االساسية يف  اهدافنا  احد  العرص.  لتواكب 
الحالية تثبيت املؤسسة ومتكينها وتطويرها حتى 

تصبح اكرث فاعلية وانتاجية. 

■ هل حصل تقييم لنهايئ بطولة لبنان لكرة السلة 
عىل الصعيد الفني؟

االخطاء  لتصحيح  اسايس  اجراء  هذا  طبعا.   □
من خالل قراءة شاملة، ويجب طرح االسئلة اين 
يف  التصحيح؟  يجب  وكيف  اصبنا،  واين  اخطأنا 
الخالصة، الفريق قدم كل ما ميلك، خرسنا اللقب 
يف املباراة السادسة عىل ارضنا يف غياب جمهورنا 

الذي كان اثره كبريا.

■ هل الالعب البوسني علم الدين كيكانوفيتش 
كان عىل قدر الطموحات؟

كثافة  لكن  الخيار،  بهذا  مقتنعني  كنا  طبعا.   □
املباريات اثرت عىل مستوى الالعبني.

■ اصابة اسامعيل احمد خلفت اثرا سلبيا؟
وان  خصوصا  كبري،  حد  اىل  مؤثرا  كان  غيابه   □
معنويا  دفعا  يعطي  امللعب  ارض  عىل  وجوده 

لالعبني وثقة اكرب.

■ هل ال يزال ضمن حساباتكم؟
ضمن  سيبقى  اللعب  عىل  قادر  هو  طاملا   □
هو  ايضا.  املادية  امكاناتنا  لكن ضمن  حساباتنا، 
اولوية بالنسبة الينا كام ان النادي اولوية بالنسبة 
اليه. ما يربطني به عىل الصعيد الكثري من القواسم 
للقميص  للريايض، اخالصه  ابرزها حبه  املشرتكة، 

التي يرتديها وعشقه الدائم للفوز.  

الفني  املدير  رفعه  الذي  التقرير  تضّمن  ماذا   ■
املدرب جورج جعجع عن الدور النهايئ؟

دقيقتني  بعد  شعرت  شخصيا  كثرية.  عوامل   □
من اصابة وائل عرقجي يف املباراة السادسة بأننا 
سنخرس، خصوصا وان خروجه اعطى دفعا معنويا 

لزمالئه وجعل العبينا يشعرون بارتياح اكرب. 

رياضة
نثق مبدرب الفريق ويحظى بدعمنا الكامل.

يف  تضعها  اين  النادي؟  ميزانية  تأمنت  هل   ■
ترتيب ميزانيات فرق املقدمة؟

االدارة  يف  قرارا  اتخذنا  تأمينها.  عىل  نعمل   □
اللجنة  عضو  برئاسة  االنتشار"  "لجنة  بتشكيل 
االدارية محمد الجوزو، اضافة اىل اشخاص مقيمني 
مرعي  وعارف  محمد  مثل طالل عيل  الخارج  يف 
النادي  دعموا  الذين  من  وغريهم  الحلبي  ووليد 
هذه  مهمة  املايض.  املوسم  يف  جانبه  اىل  ووقفوا 
اللجنة تأمني دعم من محبي النادي ومشجعيه يف 
دول االغرتاب، وفق اسس يتم العمل عليها، مبنية 
عىل الشفافية والوضوح. يف السنوات االربع االخرية، 
مل تكن ميزانيتنا هي االعىل بني فرق املقدمة، لكن 

يف املوسم املقبل سنكون قريبني من ذلك.

■ ماذا تعلمت من تجربة رئاسة النادي الريايض؟
□ مسؤولية كبرية، وشعور دائم برضورة الحفاظ 
عىل النادي وعدم ادخاله يف مشاكل مالية واغراقه 
يف الديون، لكن يف الوقت نفسه العمل عىل ابقائه 

يف املقدمة.

■ ما هو التحدي الشخيص الذي وضعته امامك 
يف املوسم املقبل؟

واجبي  فهذا  لبنان،  بطولة  لقب  استعادة   □
اىل  سنسعى  االدارية.  اللجنة  يف  زماليئ  وواجب 
ويبقى  جهد،  اي  ندخر  ولن  االمر  هذا  تحقيق 

التوفيق من عند الله.

■ ماذا تعد جمهور الريايض وماذا تطلب منه؟
االدارة  يف  زماليئ  مع  ادخر  لن  بانني  اعده   □
ضمن  االوىل  املرتبة  اىل  النادي  العادة  جهد  اي 
غري  خطوات  اي  دون  من  املتوافرة،  االمكانات 
محسوبة او غري مدروسة. جمهور الريايض عصب 
سنفّعل  للنادي.  وجود  ال  دونه  ومن  النادي 
اللجنة  عضو  عرب  والجمهور  االدارة  بني  التنسيق 
هذه  سيتوىل  الذي  دياب  سيف  الزميل  االدارية 
املهمة. ادعوه اىل التشجيع باقىص قوة لكن ضمن 
الضوابط. لن تتكرر تجربة املوسم املايض فيلعب 
الفريق من دون جمهور، هذه املسؤولية مشرتكة.

ن. ج 

■ جددتم الثقة باملدرب جعجع، هل هذا القرار 
ضمن سياسة االستقرار الفني؟

□ بالتأكيد، نحن ال نحب التغيري كثريا. االستقرار 
احد عوامل النجاح لدينا. ثقتنا كبرية به، مدرب 
يحتاج  بريوت  كالريايض  كبريا  فريقا  يقود  شاب 
اكمل  عىل  بعمله  يقوم  الجميع.  من  دعم  اىل 
وجه، واالدارة تقف اىل جانبه فيام االمور تسري 

يف شكل جيد.

■ تركتم مقعدا فارغا يف الئحة النخبة، هل سرنى 
منافسات  يف  بريوت  الريايض  مع  عرقجي  وائل 

"الفاينال فور"؟
□ مل نقفل الئحة النخبة للموسم املقبل فقط من 
اجل وائل عرقجي. االمور واضحة اىل هذا الحد، 
التوفيق  لكن هذا االمر يعود اىل وائل. امتنى له 
وان يحصل عىل عقد كبري يف الخارج، لكن يف حال 
تسنت له العودة اىل لبنان قبل منافسات املربع 
ابن  وائل  الريايض.  يف  موجود  فمكانه  الذهبي، 
النادي الريايض ونحن طوينا صفحة املوسم املايض. 

مع  سوى  املقبل  للموسم  الريايض  يتعاقد  مل   ■
هايك كيوكجيان وميغيل مارتينيز، ملاذا؟

□ الهدف كان الحفاظ عىل غالبية العبينا. نجحنا 
يف ذلك باستثناء مارك خوري الذي خرسناه بسبب 
الئحة النخبة ومن اجل ترك مقعد لالعب عرقجي.

■ هل صحيح انكم اتصلتم باملدرب احمد فران 
وعرضتم عليه العودة اىل قيادة الجهاز الفني؟

□ املدرب فران ابن الريايض وهو دامئا موجود 
يف خطط النادي ومشاريعه وحساباته. تربطني 
تواصل.  عىل  دامئا  ونحن  صداقة  عالقة  به 
نتمنى له التوفيق مع الجهراء الكويتي. نحن 

هدفي ليس البقاء 
على كرسي الرئاسة بل 

استمرار النادي
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رياضة
نمر جبر

نادي مانشسرت يونايتد لكرة القدم، يعرف باسم "الشياطني الحمر" من اعرق اندية العامل واميزها،. يعترب من انجح الفرق 
االنكليزية والعاملية عىل مر التاريخ، ويحمل الرقم القيايس لعدد القاب الدوري لكرة القدم "برمييري ليغ" )20 لقبا(، و12 
لقبا لكاس االتحاد و5 القاب لكاس رابطة االندية االنكليزية و21 لقبا لدرع االتحاد االنكليزي. يلقب ملعبه "اولد ترافورد" 

مبرسح االحالم يف مدينة مانشسرت

اضافة اىل االلقاب االنكليزية، تضم خزائن النادي 
ابطال  دوري  من  بدءا  اوروبية  القابا  االنكليزي 
كأس  االوروبية،  الكؤوس  كأس  مرات،   3 اوروبا 
وكأس  االنرتكونتيننتال  كأس  االوروبية،  السوبر 

العامل لالندية. 
تأسس النادي يف االول من اذار من العام 1878 
من مجموعة من عامل سكة الحديد يف مانشسرت، 
حديد  سكة  هيث  "نوينت  اسم  عليه  واطلق 
اختصار  اىل  يصار  ان  قبل  ويوركشاير"  النكشاير 
بطولة  اىل  انضم  هيث".  "نيوتن  ليصبح  االسم 

الدوري االنكليزي املمتاز يف العام 1892.
واجه النادي خطر االفالس يف العام 1902، لكن 
جون هرني ديفيز انقذه وسدد الديون وغرّي اسم 
النادي ليصبح "مانشسرت يونايتد"، كام غرّي الوان 
الفريق من الذهبي واالخرض اىل االحمر واالبيض. 
يف العام 1908 فاز النادي بلقب الدوري، ويف العام 
التايل ومبساعدة مالية من ديفيز انتقل اىل ملعب 
اولد ترافورد. بعد الحرب العاملية الثانية تم تعيني 
السري مات بوسبي مدربا للفريق، فاعتمد سياسة 
حققت  التي  الشباب  الالعبني  من  النادي  دعم 
نجاحا باحراز الفريق لقب الدوري عامي 1956 
و1957. هذا النجاح مل يدم طويال بسبب كارثة 
ميونيخ عام 1958 عندما تحطمت احدى طائرات 
محاولتها  اثناء  يف  الربيطانية  الجوية  الخطوط 
االقالع من مطار ميونيخ، نتيجة الثلوج واالمطار، 
وكان عىل متنها فريق مانشسرت يونايتد مام ادى 
اىل وفاة 23 شخصا بينهم 8 العبني واصابة عدد 
كبري منهم بينهم املدير الفني املدرب السري مات 
بوسبي، فخلفت الحادثة بصمة عميقة يف تاريخ 

النادي.
اقرتح املدرب بوسبي اعقاب كارثة ميونيخ االليمة 

املدرب الهولندي اريك تن هاغ يواجه تحديا حقيقيا.مانشسرت يونايتد مير يف ازمة منذ بداية املوسم.

مانشسرت  يصبح  ان  قبل  و1967   1965 عامي 
اوروبا  بكاس  يفوز  انكليزي  فريق  اول  يونايتد 
موسم 1967 - 1968 اثر فوزه عىل فريق بنفيكا 
الربتغايل يف املباراة النهائية.  مل ير النادي النجاح 
الكبري مرة جديدة حتى تسعينات القرن املايض، 
عندما قاد السري اليكس فريغسون الفريق اىل 8 
بطوالت دوري يف 11 سنة. ويف العام 1999 اصبح 
مانشسرت يونايتد اول فريق يحقق الثالثية اثر فوز 
ببطولة الدوري واحرازه لقبي كأس انكلرتا ودوري 

ابطال اوروبا يف موسم واحد.
وافضل  اشهر  من  يونايتد  مانشسرت  نادي  يعترب 
اندية العامل. لديه اكرث من 660 مليون مشجع حول 
العامل، وهذا الرقم القابل للزيادة يجعل يونايتد 
ميتلك ضعف شعبية ريال مدريد وبرشلونة. انضم 

مانشستر يونايتد األعرق في أوروبا وإنكلترا... مأزوم
إدارة "الشياطني الحمر" وجهازه الفني في مأزق

النادي،  عىل  الحمر"  "الشياطني  لقب  اطالق 
االنكليزي  سالفورد  فريق  من  االسم  مستلهام 
يف  فرنسا  يف  بطولة  عىل  سيطر  الذي  للركبي 
"الشياطني  باسم  وعرف  املايض  القرن  ثالثينات 
الحمر" )لقب يعود تاريخه اىل عام 1934(، فاعترب 
ان اللقب قوي ويعطي فريقه دفعا معنويا بعد 
مرور  مع  االليمة.  الحادثة  جراء  من  االحباط 
شائعا، حتى  املستعار  االسم  هذا  اصبح  الوقت، 
بات العامل كله يطلق عىل النادي لقب "الشياطني 
الحمر". يف العام 1973، غرّي النادي شعاره رسميا 
يحمل  الذي  االحمر  الشيطان  صورة  فاصبحت 

رمحا ثاليث الرؤوس، الشعار الرسمي للنادي. 
بعد  قوي  فريق  بناء  اعادة  يف  بوسبي  يتأخر  مل 
ابالله من االصابة، فنجح يف استعادة لقب الدوري 

نمر جبر
اىل بطولة الدوري االنكليزي املمتاز )برميري ليغ( 
التي تأسست وانطلقت فيها  )السنة  عام 1891 
البطولة( ولعب يف دوري الدرجة االوىل يف شكل 
متتال منذ العام 1938 باستثناء العام 1975،  وكان 
معدل الحضور الجامهريي االعىل يف انكلرتا قبل 

ان يرتاجع يف اواخر التسعينات. 
هذه النجاحات جعلت النادي من االغنى يف العامل 
من جراء حصوله عىل افضل عائدات عىل مستوى 
القدم، واالغىل يف كل االلعاب  اندية كرة  جميع 

كانت تنتظر بداية واعدة. هي مرحلة حساسة. 
اسلوب املدرب الجديد هو الكرة الشاملة، وهو 
الوقت.  من  املزيد  اىل  يحتاج  معقد  اسلوب 
يظهر  التاقلم،  بطء  عن  النظر  بغض  لكن، 
جليا رضورة تدعيم الفريق والتخيل عن بعض 
منها  التخبط،  هذا  وراء  كثرية  عوامل  الالعبني. 
تراجع مستوى حارس املرمى ديفيد دي خيا يف 
باسوأ  الحايل  موسمه  وبداية  االخرية  السنوات 
طريقة ممكنة، مام قد يدفع "الشياطني الحمر" 

اىل استقدام حارس جديد يف ظل ضعف مردود 
دي خيا وتقدم الحارس االحتياطي توم هيتون يف 

العمر )36 عاما(.
يف الدفاع، يبدو ان االرجنتيني ليساندرو مارتينيز 
املمتاز  االنكليزي  الدوري  الجواء  مناسب  غري 
هاغ  تن  من  بطلب  املدافع  جاء  اللحظة.  حتى 
الذي ارشف عىل تدريبه يف اجاكس، ورسعان ما 
مالءمة  عدم  بسبب  بانتقادات  الصفقة  حظيت 
قدراته الجسدية مع متطلبات الربميري ليغ )يبلغ 
فريد  ثنائية  كذلك  مرت(.   1.75 مارتينيز  طول 
وماكتوميناي يف خط الوسط مل تظهر اي فعالية. 
ال تغطية دفاعية سليمة وال مساهامت هجومية 
تشفع للثنايئ باالستمرار. ظهر جليا حاجة الفريق 
اىل التعاقد مع العب وسط "كامل االوصاف" يخدم 
اسلوب لعب املدرب الجديد، وقد وقع الخيار عىل 
العب وسط ريال مدريد الربازييل الدويل كارلوس 
آب  شهر  اواخر  التحق  الذي  كاسيمريو  ايرنييك 
كبريا  دفعا  حضوره  وسيعطي  بالفريق،  املايض 
لخط الوسط خصوصا من ناحية التغطية الدفاعية 

والفعالية الهجومية. 
عرب  هدف  اي  يونايتد  مانشسرت  تسجيل  عدم 
استفهام  عالمات  يطرح  مباراتني  اول  يف  العبيه 
حول خط الهجوم. علام ان التشكيلة تضم اسامء 
المعة يف املقدمة، غري ان الفعالية امام املرمى تكاد 
تكون شبه معدومة. تراجع مردود برونو فرينانديز 
يف  واضحني،  ايريكسني  كريستيان  تأقلم  وعدم 
راشفورد  ماركوس  االنكليزيني  الشابني  ان  حني 
اضافة  الخدمة.  يزاالن خارج  ال  وجايدن سانشو 
مستقبل  حول  اثريت  التي  الكبرية  الشكوك  اىل 
كريستيانو رونالدو، حيث اشيع يف الوسط الكروي 
وقبل انطالق الدوري، عن رغبة املهاجم الربتغايل 
يف املغادرة، لكنه بقي ضمن صفوف الفريق. هذه 
العوامل قد تدفع مانشسرت يونايتد للتوقيع مع 
وابرز  املردود،  ضعف  استمرار  حال  يف  مهاجم 
االسامء املطروحة الربازييل انطوين العب اجاكس 
قيادة  تحت  لعب  الذي  الهولندي  امسرتدام 
املدرب تن هاغ الذي يعرفه جيدا ويعرف امكاناته 

وقدراته. 
البداية كانت كارثية، لكنها قد تشكل صفعة قوية 
لالدارة وتن هاغ للعمل سويا بهدف النهوض يف 

ارسع وقت.

 2670 النادي  ديون  بلغت   1902 العام  يف 
جنيها، فجاء امر بالتصفية. وجد الكابنت هاري 
ستافورد اربعة رجال اعامل، من ضمنهم جون 
النادي(،  رئيس  اصبح  )الذي  ديفيز  هرني 
فتربع كل واحد منهم مببلغ 500 جنيه وتبدل 
اسم النادي الحقا ليصبح "مانشسرت يونايتد" 

يف 24 ايلول 1902 تاريخ والدته الرسمية.
رسمية  مباراة  اول  يونايتد  مانشسرت  لعب 
العبوه  فارتدى   1880 الثاين  ترشين   2 يف 
الرشكة  لونا  وهام  واالخرض،  الذهبي  اللونني 
بولنت  امام  وخرسوا  ويوركشاير"،  "النكشاير 

واندرز بنتيجة 0 - 6.

24 ايلول 1902 
حول العامل مببلغ سنوي يناهز 532 مليون جنيه 
املداخيل  ترتاجع  ان  قبل   2012 لتصنيف  وفقا 
مانشسرت  ان  يف  شك  ال  التصنيف.  ويرتاجع 
يونايتد هو احد الفرق املؤسسة ملجموعة االندية 
االوروبية الكبرية ويعد املدرب االسكتلندي اليكس 
فريغسون من انجح املدربني يف تاريخ الفريق، اذ 
نجح يف احراز 38 لقبا خالل املدة التي امضاها 
يف النادي قبل ان يعتزل التدريب يف نهاية موسم 

.2013-2012
رغم التاريخ العريق والسجل الحافل ملانشسرت 
يونايتد، فان الفريق مير يف ازمة. االمور ليست 
عىل ما يرام. االداء الكاريث اسفر عن هزميتني يف 
اول مباراتني يف الدوري لفريق املدرب الجديد، 
الهولندي ايريك تن هاغ، وسط حرسة جامهري 
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1  رشكة انتاج وتوزيع افالم 
امريكية مشهورة -2 من آلهة 
بالد ما بني النهرين – ُحفر – 

شالالت امريكية مشهورة بغزارتها 
-3 كأس – عاتب – انفاق تحت 
االرض -4 آللئ عظام – النحس 
– والدة -5 من مؤلفات االديب 

اللبناين الراحل جربان خليل 
جربان -6 وثب بلغة العامة – 

اسم موصول – للنفي – للندبة 
-7 من مستلزمات البناء – جمع 
عندليب -8 ضعف – كثري الغبار 

– عامل فلك انكليزي راحل -9 نهر 
اورويب – قلعة يف لبنان – رث 

الثوب -10 مدينة بريطانية – 
مقّوم ومعّدل – االتحاد الدويل 

لكرة القدم -11 انحرف – مغنية 
وممثلة بربادوسية مشهورة تعيش 

يف الواليات املتحدة االمريكية 
-12 مصمم ازياء عاملي راحل 
-13 ثياب الطيور – من اسامء 
العلم االيرلندية – يرسد رواية 

مجزومة – صوت الطفل اذا بىك 
-14 لالستدراك – الذي يرقي 

الحية – اعىل قمة يف اسبانيا -15 
مخرتع اندليس زمن الدولة االموية 

حاول الطريان برداء من ريش – 
الفاكهة  من 

-1  ممثل لبناين راحل – شكل 
هنديس -2 اسم حمله بعض 

ملوك انكلرتا – مرشوع سعودي 
ملدينة مستقبلية عابرة للحدود 

– من اسامء الفوالذ -3 بلدة 
لبنانية يف قضاء جزين – مدينة 
مغربية -4 ورك – من مؤلفات 

الشاعر اللبناين الراحل سعيد عقل 
– شعور -5 املوهوب واملبدع 

– من يستعملون سيارة االجرة 
-6 تهيأ للحملة يف الحرب – قّل 
ماء النهر – ود – مدينة فرنسية 

-7 وكالة سفر مرصية – جمع من 
الناس -8 رواية متثيلية يختلط 

فيها املحزن واملبيك – احدى 
محافظات اليمن -9 عرق متصبب 
– من الحبوب -10 عملة آسيوية 
– يف القميص – اسايس ورضوري 

-11 مدينة فرنسية – مدينة 
عراقية – مجموعة الجياد -12 

اكرب ملعب كرة قدم يف العامل – 
تقنيون -13 ارمي نفيس يف وسط 

الخطر – مركز بريوت للمعارض 
والرتفيه – تقال يف لعبة الطاولة 

-14 ُيرجع – االسم السابق لبحرية 
توركانا يف افريقيا – ابنة باالجنبية 

-15 اعالمية ومقدمة برامج 
لبنانية – حاجة 

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 11 حرفا: 

رشعة عاملية منبثقة من الجمعية العمومية 

لالمم املتحدة

  الدميوقراطية – االمن العام – استقالل 

– الواجب – انضباط – اوارص – بطش – 

ثروات – جغرافيا – جوهر – حريات عامة 

– حق – حظ – خدمة الوطن – خلود 

– دستور – رابط – شجاعة – شعلة – 

ضمري مهني – ظن – عنارص – عادة – عز 

– غر – فروسية – فهم – فخر – كرامة – 

مقومات – مقدسات – مراسيم – مصالحة 

– منظمة – مناخ – ويف 

الضائعة  الكلمة الضائعةالكلمة 
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 ض ظ ح د ع و ب ر خ ف ا ع ة ا
 ب س ل ل ج ت ا و ر ث ر ا م ر
 ا ا ة م ص ا ل ح ة ا م م د ك
 ط ا ل ا م ن ا ل ع ا م ة خ ن

 
 

لالمم المتحدة موميةن الجمعية العشرعة عالمية منبثقة م :حرفا 11الكلمة الضائعة مكونة من   
                                                             

                
 –جغرافيا  –ثروات  –بطش  –اواصر  –انضباط  –الواجب  –استقالل  –االمن العام  –الديموقراطية   

ضمير  –شعلة  –شجاعة  –رابط  –دستور  –خلود  –خدمة الوطن  –حظ  –حق  –حريات عامة  –جوهر 
 –مقدسات  –مقومات  –كرامة  –فخر  –فهم  –فروسية  –غر  –عز  –عادة  –عناصر  –ظن  – مهني

وفي  –مناخ  –منظمة  –مصالحة  –مراسيم   

                                         الكلمات المتقاطعة                   
                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقيا

شالالت  –ُحفر  – من آلهة بالد ما بين النهرين -2انتاج وتوزيع افالم اميركية مشهورة  ةكشر  -1
 –النحس  –آللئ عظام  -4انفاق تحت االرض  –عاتب  –كأس  -3اميركية مشهورة بغزارتها 

 اسم –وثب بلغة العامة  -6جبران خليل جبران  ديب اللبناني الراحلمن مؤلفات اال -5والدة 
 –كثير الغبار  –ضعف  -8جمع عندليب  –من مستلزمات البناء  -7للندبة  – نفيلل –موصول 

 –مدينة بريطانية  -10رث الثوب  –قلعة في لبنان  –نهر اوروبي  -9عالم فلك انكليزي راحل 
تعيش رة مشهومغنية وممثلة بربادوسية  –انحرف  -11االتحاد الدولي لكرة القدم  –مقّوم ومعّدل 
سماء امن  –ثياب الطيور  -13مصمم ازياء عالمي راحل  -12لمتحدة االميركية في الواليات ا
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متفرقات.

ن ا س ي فط ط م م س س ق ط اق ف ر ا

36 =

ك ش و غ ي نء ا ن ق ت اي ا ل ت ل كك ي و ا ب

 33 =

ع و ت ا م اد ع م اا ل ح ت س ا ما ب ي ب د

30 =

ي ا ل ج م ط سة م ا و ب رج ا ن لز ت خ ر

37 =

װװװװ
37244134

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

اقدم كتاب معروف في الفلك الفّه العالم االغريقي بطليموس
وتد يُستعمل في فلق الخشب

رتبة عسكرية رفيعة
اختيار الفريق المناسب على اساس الكفاءة والقدرة

قلعة اثرية في لبنان تعود الى العصرين الروماني والبيزنطي

امتألت المكتبة بالكتب النفيسة
بحيرة مصرية مالحة

شالالت في فنزويال االعلى في العالم

ميزان

طريقة ملتوية في الكالم مشبعة بالرياء

مجموع الوثائق الصينية القديمة لكونفوشيوس
يجاري احداث العصر

فيلسوف وحكيم هندي ابان حكم دبشليم الملك

              حروف مبعثرة                   

قال الرجل كالما غير مفهوم
بيوت سكنية عائمة في مصر على ضفاف النيل من التراث المعماري والثقافي

الزي الرسمي للرجال في اسكتلندا يشبه االزار اليمني

حروف مبعثرة

1- قال الرجل كالما غري مفهوم
2- بيوت سكنية عامئة يف مرص عىل 
املعامري  الرتاث  من  النيل  ضفاف 

والثقايف
3-الزي الرسمي للرجال يف اسكتلندا 

يشبه االزار اليمني 
النفيسة 4-امتألت املكتبة بالكتب 

5-بحرية مرصية مالحة 
6-ميزان 

القدمية  الصينية  الوثائق  7-مجموع 
لكونفوشيوس

8-يجاري احداث العرص 
ابان  هندي  وحكيم  9-فيلسوف 

حكم دبشليم امللك

يف  االعىل  فنزويال  يف  10-شالالت 
العامل

11-طريقة ملتوية يف الكالم مشبعة 
بالرياء

12-اقدم كتاب معروف يف الفلك 
الّفه العامل االغريقي بطليموس

فلق  يف  ُيستعمل  13-وتد 
الخشب

14-رتبة عسكرية رفيعة
املناسب عىل  الفريق  15-اختيار 

اساس الكفاءة والقدرة 
لبنان  يف  اثرية  16-قلعة 
الروماين  العرصين  اىل  تعود 

والبيزنطي

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

من   .)1946  -  1871( لبناين  وسيايس  اديب 
"الحلل  مؤلفاته  من  العربية.  النهضة  اعالم 
السندسية يف االخبار واآلثار االندلسية". لقّب 

بأمري البيان.

13+5+10+9+6+5+1 =  منطقة يف روسيا
3+2+4+16+7+11+12 =  من ادوات النجار

15+14+7+8 = الطريق اىل اليقني 
8+9 =  حرف نصب 

 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
الفرنسية  الحامية  اعالن   :1842 ايلول 

عىل تاهيتي.
نابليون  فرنسا  امرباطور   :1870 ايلول 
القوات  لدى  اسريا  ويقع  ينهزم  الثالث 

االملانية.
ايلول 1931: االيطاليون يلقون القبض 

عىل املجاهد الليبي عمر املختار.
ايلول 1971: استقالل قطر عن بريطانيا.

معلومات عامة
من اغرب الحوادث يف تاريخ الطريان 
لبنانية  لطائرة   1957 عام  جرى  ما 
متجهة  بريوت  مطار  من  اقلعت 
البحرين،  اىل  ومنها  الكويت  اىل 
مع  راكبا  وعرشون  سبعة  متنها  ويف 
الطاقم باالضافة اىل حمولة اربعمئة 
بعد  الذهب.  سبائك  من  كيلوغرام 
سقطت  اقالعها  من  دقائق  ميض 
وابتلع  اللبنانية،  الشواطىء  قبالة 
شحنة  مع  والطاقم  الركاب  البحر 
لغز  زال  ما  اليوم  حتى  الذهب. 
الطائرة محرّيا. فرغم عمليات االغاثة 
اربع عرشة  عىل  اال  ُيعرث  مل  وقتذاك 
اما  اليابسة.  اىل  البحر  لفظهم  جثة 
سحيق  عمق  يف  فاستقرت  الطائرة 
دافنة يف داخلها بقية الركاب والكنز 

الذي تكّفل الزمن يف نسيانه.

طرائف
دو  فرنسوا  الفرنيس  االديب  كان 
جولييت  بالسيدة  مغرما  شاتوبريان 
ريكامييه احدى حسناوات ذلك العرص 
االديب،  بصالونها  اشتهرت  الرومانيس. 
شاتوبريان يقيض معظم سهراته  وكان 
مدام  له  قالت  ليلة  ذات  عندها. 
زوجان،  كأننا  نعيش  اننا  مبا  ريكامييه: 

فلامذا ال نتزوج؟ 
وأين  واجابها:  شاتوبريان  ضحك 

تريدينني ان اقيض سهرايت يف الخارج؟

اقوال مأثورة
ثابتة،  الجسد حقيقة  الرأس يف  "وجود 
تلك  الرأس  داخل  العقل  وجود  لكن 

مسألة فيها نقاش".
)سيغموند فرويد(

حلول العدد 107    

عموديا
-1 فالدميري بوتني -2 لندن – امس – حلواين -3 دس – تايبه – ام 

-4 ايدا – لد – نابو -5 جيسيكا عازار – هني -6 ملا – وصويل – 
وح – رب -7 نالوت – النكسرت -8 انسياب – ايزابل -9 نف – وز 
– ارنو – ين -10 دوالب – ركبي – ايف -11 فاس – ليسوتو – سد 

-12 اهيف – ات – ظفار – رص -13 دو – غرنيكا – لوار -14 
ومض – لفظهم – بني -15 زميبابوي – بيزارو 

افقيا
-1 فلة – جلنار – فادوز -2 لن – اميان – داهومي -3 ادريس 

السنويس – ضم -4 دن – دي – ويفل – فغ -5 داكوتا – ال – ريا -6 
ماس – اص – بوبيان -7 يم – معول – ستيلو -8 رست – االش – رو 

– كفي -9 الزين – اكتظاظ -10 وحيدا – كاربوف – هب -11 تلب – 
روسيني – املي -12 يوهن – حتزو – رسو -13 نا – اه – را – اد – ابا 

-14 نابري – بني – رصير -15 سيمون بوليفار – نو  

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
 -1 الزانة -2 استتب -3 جعرب

 -4 مسودة -5 اورفيوس -6 يفرتي 
-7 بولدوغ -8 داهم -9 شنقيط 

-10 الطامة -11 بورصة -12 ارضام 
-13 بورنيو -14 ترقب -15 الساج 

-16 غندرة 

جورج غوردون بايرون

ترباية الصبيان متل تقرقش الصوان

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
ضهور الشوير

1 4 6
9 3 4

4 5 2
6 1 3

3 7
4 5

5 2 7 6
8 1 4
7 6

Sudoku مستوى صعب 

4 3 2 7 6 1 5
7 9

9
2 3 7 8 9 5

7 6 4 8
9 8 5 4 3 6

3
6 1

8 1 5 9 2 3 4

Sudoku مستوى سهل

9 1 8
6 2 8 7

8 1
1 3 6 8 9

4 9 5
5 2 1

4 9 7
9 8 2 4

3 1 2

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

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

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

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

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

مع كل استحقاق دستوري او سيايس ينطلق النقاش يف 
لبنان حول ما اذا كانت املشكلة يف النظام الدستوري، 
او يف االداء السيايس املحكوم بغرائز طائفية ومناطقية. 
عدا عن طرح املواصفات املطلوبة من الرئيس املقبل. 
واعاق  والثانية،  االوىل  الجمهوريتني  يف  حصل  وهذا 
عىل الدوام التقدم نحو العرصنة يف ظل انشداد رهيب 
الحالني  الطوائف، واحيانا اىل االشخاص. ويف  حينا اىل 

خسارة صافية عىل البلد واهله.
موعد  اقرتاب  مع  مجددا  ينطلق  السجال  هذا 
االستحقاق الدستوري النتخابات رئاسة الجمهورية. 
آخر  نوع  من  بنقاش  متّوجا  يأيت  املرة  هذه  لكن 
محل  وهام  وصالحياته،  الرئيس  مبواصفات  يتعلق 
حرارته  من  يزيد  ما  لكن  وحايل.  سابق  نقاش 
كان  اذا  وما  االنهيار،  عن  املسؤوليات  تقاذف 
ُتعينه  صالحيات  ميلك  كان  عون  ميشال  الرئيس 

عىل الحيلولة دون ما حصل.
مشكلة  هناك  موجودتان:  املشكلتان  الشكل،  يف 
مطلع  منذ  القيمني  مامرسة  اظهرتها  النظام  يف 
من  املشتقة  الصالحيات  مشكلة  وهناك  التسعينات. 
النظام  ازمة  مؤثرة.  لكنها  عليها  واستطرادية  االوىل 
العقود  انه مل ينجح عىل امتداد  الدستورية تكمن يف 
من  فجر  ما  بقدر  حلول  توليد  يف  السابقة  الثالثة 
الخارجية  االدارات  لوال  تنتهي  كانت  ما  معضالت 
والوصايات. وهذا واقع ال ميكن لكائن ان ينكره. حتى 
انتخابات الرئاسة كانت تتأثر ويف الجمهوريتني بخارج 
اللبنانية كلها امتدادات ما وراء  ما، ألن للمجموعات 

الحدود وهي نفسها كانت تقدمها. 
كذلك، فإن صالحيات الرئيس هي محل بحث ونقاش 
محدودة  انها  الراهنة  الصالحيات  يف  يرى  عريض 
هذا  رؤيته.  تحقيق  دون  وتحول  رئيس  اي  وتكبل 
اصل  اىل  النقاش  ويرد  يعود  صدقيته  عىل  البحث 
الدستور ووثيقة الوفاق الوطني الذي جعل القرار يف 
متثيل جميع  يحوز  وبوصفه  مجتمعا،  الوزراء  مجلس 
الطوائف وعىل اساس يشء من الرشعية الربملانية التي 

تنتجها االنتخابات النيابية.

كانت  اذا  ما  االوىل  نقطته  اىل  النقاش  يعود  هكذا 
االزمة يف النظام أم يف الرئيس؟ 

بطغيان  ال  السيايس  باإلستقرار  ينعم  مستقر  بلد  يف 
البحث  كان ميكن  الكثرية،  الطوائف وهواجسها  توتر 
الدولة مبا هي  للوصول اىل حل جوهره حامية  جديا 
لبنان  عىل  يطغى  ما  لكن  وارض.  وشعب  مؤسسات 
راهنا هو تعقيدات تعكس جزءا كبريا من توتر االقليم 
دولتني:  بني  اننا  احد  عىل  غائبا  فليس  العامل.  وحتى 
سوريا وارسائيل مع الفارق بينهام. سوريا تشهد حربا 
تحميل  املبارشة  نتائجها  من  وكانت  مزقتها  رضوس 
ارسائيل  فيام  نازح،  مليون  ونصف  مليون  زهاء  البلد 
وثروات  ومياه  ارض  من  جزءا  تحتل  تزال  ال  العدوة 
الجوية.  لقواتها  بجعلها سامءنا مرسحا  ناهيك  لبنان، 
افق  وال  بلغناه  الذي  االنهيار  اىل  يضاف  هذا  كل 
مرئيا له حتى الساعة. وايضا وايضا بسبب املناكفات 

الداخلية عىل الحصص وبكل وضوح.
بعد  اللبنانيون  يريده  كان  مام  الكثري  قدم  الطائف 
ُيقسم،  ال  لبنان  ان  واثبتت  سنة   15 دامت  حرب 
وانه محكوم بعيش مشرتك يشكل عن حق رسالة يف 
بعدما  البلد  الستمرار  يكفي  ال  هذا  ان  اال  املنطقة. 
انهار كل يشء. وقبل الرصاع عىل جنس املالئكة، يجب 
النهوض واستعادة ما كانه لبنان حتى يتيرس البحث يف 
املستقبل، واالنرصاف اىل غري ذلك يعني ان هناك َمن 

ميعن يف كرس الجمهورية وشّلها. 
طرح  يف  التواضع  من  القليل  القليل  الخالصة:  يف 
تطبيق  من  الكثري  الكثري  مع  املزايدة،  وعدم  االمور 
اىل  الجلوس  عىل  االتفاق  ثم  ومن  واحرتامه،  القانون 
الطائف  اتفاق  بنود  يف  الخلل  لتصحيح  حوار  طاولة 
سنكون   واال  وتحديثه،  القائم  النظام  عىل  للمحافظة 

مجربين عىل التفتيش عن عقد عيش جديد.   

أزمة نظام أم أزمة رئيس؟




